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Първа глава

Миро Гвардиян, специалист по старославянски 
езици и преводач, седи пред нетбука си в празния офис и 
се мъчи да разгадае някакъв текст на екрана. Странен 
непознат влезе преди половин час и му го показа с думите: 
„Ще дойда утре да разбера какво пише“, и си замина. 
Текстът е отпечатан със съвременни средства, най-
вероятно е ползван компютърен набор. Езикът обаче е 
архаичен кайкавско-щокавски, с множество непознати 
думи и граматични форми, а най-странното е, че текстът е 
написан с обла глаголица, която не се използва по тези 
земи от десет века!

Миро вижда за пръв път такъв текст. Няма ги 
познатите му очертания на ъглестата глаголица, която 
познава по-добре и от латиницата. Словоредът е особен, 
сякаш някой говори спонтанно, дори несвързано. Най-
голямо впечатление му прави заглавието: „Ⰺⱀⰻ ⱄⰲⱑⱅⱏⰹ“ 
(разчита го като „Ini svjeti“). „Други светове“? „Други 
светове“!

За Миро най-странното е използването на двете 
ерови гласни, които в хърватската глаголица не 
съществуват. Значи текстът отразява писменост отпреди 
изпадането на еровете. Или? Някой сигурно си е направил 
майтап, мисли си Миро. Защо?

В едно изречение се казва: „Ⱅⱑ ⰵⱄⱅⰵ ⰴⰲⱑ 
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ⰽⱃⱘⰳⰾⱑ“ (Миро го разчита: „Te jeste dvije krugli“ - „Това са 
две кълба“). Две кълба ли? Какви са тези кълба? Други 
светове? Планети?

Миро продължава да си блъска главата със 
странния текст. Прилича му на фантастика, писана преди 
десет века. Накрая смисълът на повечето думи му се 
изяснява и той започва да въвежда превода. До вечерта 
страницата със странния текст е преведена.

На другия ден непознатият идва и делово пита:
- Готов ли е преводът?
- Да, може да го прочетете – Миро му поднася 

нетбука.
Непознатият чете и одобрително кима. 

Изражението на лицето му остава непроменено, по-скоро 
лицето му остава безизразно. Със същата безизразна маска 
непознатият отваря ципа на чантата си и вади подобен 
нетбук.

- Имате ли безжична връзка?
- Да.
- Аха, виждам я. Как да вляза?
- Паролата е mirogvardijan, слято.
- ОК. Защо не сте задали по-сложна парола? Всеки 

може да влезе в акаунта ви.
- Да влиза, неограничен е, няма проблеми. Ама 

досега никой не е влизал.
- Кажете ми банковата си сметка, за да ви преведа 

сумата.
- Написана е ето тук...
- Добре, книгата е от петстотин страници. Ще ви 

преведа петдесет хиляди евро сега като аванс, останалите – 
след пет месеца. Надявам се да са ви достатъчни.

- Как... как...
- Малко ли са?
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- Не, не разбрах.
- ОК. На тази флашка е цялата книга, която 

започнахте вчера. Срокът за превода е пет месеца. 
Попитах, дали са ви достатъчни.

- Пет месеца за петстотин страници, да, ще ми 
стигнат.

- А цената, предполагам, ви устройва.
- Да, да... напълно – пелтечи Миро.
Непознатият влиза във виртуалния клон на банката 

си и превежда на Миро петдесетте хиляди евро аванс.
- Можете да проверите, дали са пристигнали.
Миро влиза в своя виртуален клон.
- Да, тук са...
- ОК. Ще се видим след пет месеца. Не е 

необходимо да ви казвам, че книгата не трябва да 
показвате на никого. Най-вече заради себе си. Вие ще си 
имате неприятности.

- Да, да, разбира се...
Непознатият затваря нетбука си, поставя го в 

чантата си и затваря ципа. След това се обръща и спокойно 
излиза.

Миро седи пред екрана на виртуалния банков клон 
и вторачено гледа току-що излязлото петцифрено салдо, 
непознато досега за неговата банкова сметка.

От джиесема на Миро зазвучава внушителният 
финал на увертюрата 1812. Той се сепва и натиска големия 
„нави“ клавиш на нокията си.

Женски глас му пронизва тъпанчетата:
- Как си, душичке?
- Ало, кой е?
- Миро, я не се прави на...
- О-о, Драгица, не те познах...
- Ти нещо май пак си...
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- Дойде ми малко работа, ще съм зает тази вечер.
- И до кога?
- Ами, още пет...
- Още пет часа?
- Не, месеца.
- Какво? Не можеш цели пет месеца да не излизаш 

от тази дупка! Я зарежи тази работа!
- Не мога...
- Как да не можеш?
- Ами, тъй, платиха ми предварително.
- Искаш да кажеш, че си станал нечий роб? Я не се 

излагай. Ти не се продаваш толкова лесно!
- Ами не.
- Тогава?
- Трудно.
- Значи са ти платили много?
- Не знам.
- Как така не знаеш?
- Хайде, не по телефона.
- ОК. Идвам при теб.
- Не, не...
- Няма не!
Чува се сигналът след прекратения разговор. Миро 

чак тогава затваря линията.
Трескаво се опитва да затвори и прозореца на 

браузъра, в който се вижда знакът на банката му. 
Системата обаче нещо се бави. Май че е увиснала. Ох, 
слава богу, не е! Виртуалният клон изчезва от екрана. 
Флашката с книгата потъва в джоба на дънките му. Бързо 
затваря и файла с преведената първа страница. Напъхва в 
етажерката всички книги за обла глаголица, разтворени 
наоколо. Не остават никакви следи от заниманията му през 
последните двайсет и четири часа.
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Сяда пак на стола. Отвън чува как спира колата на 
Драгица. Вратата на пежото се хлопва и се чува 
изпиукването при включването на алармата.

След миг Драгица е в офиса.
- Хайде, тръгваме ли?
- Чакай малко да си оправя файловете.
Миро затваря всички останали файлове и програми. 

За съжаление, на екрана се задържа текстът с обла 
глаголица, който беше превел снощи.

Зоркото око на Драгица не пропуска това.
- Охо! Обла глаголица! Я да видя!
- Не, не, това са глупости...
- Какви глупости? Ти май нещо се опитваш...
- Не, не, някакъв майтап. Не е оригинално. Някой си 

направил майтап...
- Я да видя какъв е този майтап!
- Абе, хайде после...
- Ти май нещо криеш?
- Не, не...
- Познавам те. Не можеш да лъжеш.
- Ще имам неприятности, май...
- Така ли? Защо?
- Ако ти дам да видиш това...
- Аха! Да не си се замесил в някоя далавера?
- Не знам. Надявам се, че не.
- Тогава? Какъв е проблемът?
- Няма проблем. Но ако го видиш, ще има.
- Разбирам, нямаш ми доверие. Досега нещо 

подвела ли съм те? Не съм ти конкуренция. Няма да те 
изпея пред конкурентите. Тогава какво?

- Ами, по-добре ще е и за теб. Не трябва да го 
виждаш. Ще си имаш неприятности.

- От новите ти работодатели ли?
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- Клиенти.
- Се тая!
- Ами да.
- Добре тогава. Благодаря ти за загрижеността, но 

знам да се грижа за себе си. Дай сега да видя този майтап!
- Не, не...
- Стига си се дърпал! Хайде, дай да видя!
- Ами предупредиха ме...
- Така ли? И какво ти казаха?
- Да не го показвам на никого, иначе ще си имам 

неприятности.
- А-а, значи те хвана шубето!
- Ами да.
- Я стига! Знам, че не си такъв. Дай да го видя!
И Драгица издърпва нетбука от слисания Миро и 

прочита на глас заглавието:
- „Ini svjeti“. „Други светове“?... „Други светове“!!!
- Знаех си, че ще си имам неприятности...
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Втора глава

Ангели спуснаха от небето сияйна врата към рая, 
която имаше форма на буквата Ⱄ. Ангелите повикаха 
жупана и говориха с него. Ние стояхме далеч и не смеехме 
да се приближим. Всички треперехме от страх и не 
знаехме какво ще се случи. Жупанът дълго говореше с 
ангелите. Отдалеч не можехме да различим лицето му и не 
знаехме какво говори. Всички знаехме, че е храбър и 
праведен и че не се бои от божие наказание. От уста на 
уста се разнасяше славата му и се разказваше за 
богоугодните му дела.

След пладне жупанът, придружаван от няколко 
ангели, премина през вратата на рая. Всички нададоха 
уплашен вик. Изненадата ни беше голяма. Не очаквахме, 
че ангелите ще отведат жупана, и затова ни обзе огромен 
страх. Цяла нощ не посмяхме да се приберем по домовете 
си и да легнем. Всички се взирахме в сиянието на вратата 
на рая.

Призори, поради умора и напрежение, всички бяхме 
налегнати от тежка дрямка. Когато се разбудихме, 
слънцето беше изгряло и лъчите му огряваха полето около 
вратата на рая. И последните останали ангели бяха 
изчезнали. Полето беше пусто, а сред него се издигаше все 
още сияйната врата към рая.

Всички започнахме да се молим горещо на Бога да 
се смили над грешните ни души и да ни спаси от мъките на 
ада. Надявахме се, че щом е прибрал жупана, ще изпрати 
ангелите си отново, за да вземат и нас през вратата на рая.

От дългото чакане децата бяха ожаднели и 
огладнели. Затова изпратихме жените да ги отведат и 
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нахранят, а след това да се върнат и да донесат вода и хляб 
за мъжете. Слънцето се беше издигнало и започна да 
прежуря. Поради това решихме да се преместим в края на 
гората, откъдето все още можехме да наблюдаваме вратата 
на рая.

Привечер жените се върнаха с децата, като носеха 
вода и хляб за всички. Прекарахме още една нощ в 
полубудно състояние, защото не смеехме да заспим. 
Призори пак ни налегна дрямка, на която не можахме да 
устоим. Събуди ни странен звук, долетял откъм вратата на 
рая. Всички скочихме на крака и се взряхме по посока на 
звука. Не видяхме нищо. Всичко си беше така, както го 
помнехме от предишния ден, само че вратата на рая беше 
засияла още по-ярко. Не разбрахме откъде беше дошъл 
странният звук. И когато звукът се повтори, пак не 
видяхме откъде излиза, само усетихме, че долита откъм 
вратата на рая. Когато за трети път се чу този звук, а 
всички го оприличихме на тръбене, сиянието на вратата на 
рая се раздвижи и от него се появи жупанът!

Всички извикахме и се втурнахме към полето. 
Жупанът беше сам. Той спокойно тръгна към нас и когато 
го наближихме, вдигна дясната си ръка, за да ни накара да 
спрем и да млъкнем.

- Хора, не бъдете стадо бездушно! - извика 
жупанът. - Спрете и замълчете! Имам да ви казвам важни 
неща.

Настъпи тишина, сред която се чуваше само 
жуженето на пчелите и мухите и цвърченето на птичките.

- Хора, видяхте, че минах през тази врата и след 
време се върнах, пак през нея. Ако това беше вратата на 
рая, щях ли да се върна? Никой не се е върнал било от рая, 
било от ада. Никой не се е върнал от оня свят! Но тази 
врата не води към „оня свят“, тя води към други светове! 
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Онези, които нарекохте ангели, са хора като мен и вас. В 
световете отвъд тази врата има също така хора като мен и 
вас. Те също вярват в Бога и той им помага заради силната 
им вяра! Ако и вие имате силна вяра, ще поемете с мен 
през вратата, която нарекохте врата на рая. Там не е раят, 
но в онези други светове можем да намерим спасение от 
глада и разбойниците, които не ни оставят на мира. Това е 
спасение, изпратено ни от Бога!

Когато жупанът свърши, пълна тишина цареше 
наоколо. Никой не отвори устата си да каже каквото и да 
било. А ако някой беше отворил уста, то беше от учудване. 
Всички бяхме толкова слисани, че не можехме да издадем 
и звук. И нещо повече, бяхме обзети от още по-голям 
страх. Някои от нас бяха станали бледи като платно и 
трепереха като листо на вятър. Децата, въпреки че не 
разбраха думите на жупана, се бяха вкопчили в майките и 
бащите си и бяха забили лица в полите им. Страхът на 
възрастните им се беше предал.

Жупанът отново проговори:
- Онези от вас, които не са скрили лицата си от 

страх в полите на майките си и които не треперят като 
листа на вятъра, онези от вас, които се уповават в Бога, 
които изпитват силна вяра, онези от вас, които все още се 
крепят от надежда и любов към Бога, нека се присъединят 
към мен и ме придружат през вратата на рая! Ако 
изпитвате толкова силен страх, че не можете да се 
откъснете от земята, ако сърцето ви се е свило и в него 
няма място за вяра, надежда и любов към Бога, останете си 
тук и се молете Бог да бъде милостив към вас.

Тогава от гърлата на всички се изтръгна въздишка 
на облекчение. Страхът ни премина така, както ни беше 
обзел. Нямаше и следа от него. Дори децата заскачаха от 
радост около родителите си.
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Върнахме се по домовете си и взехме толкова вещи, 
колкото можехме да носим. Подкарахме стадата, 
поведохме конете и понесохме вързопите, в които бяхме 
скътали най-ценните си вещи. Рано след пладне 
започнахме по двама, по трима да преминаваме през 
вратата на рая. Животните също разбраха, че трябва да 
минат през нея и не се дърпаха, когато ги подкарахме 
напред.

В нашия свят слънцето клонеше към залез, когато 
жупанът ме подкани заедно да преминем през вратата на 
рая. Освен нас двамата на полето не беше останал никой 
друг. Обърнах се и за последен път видях полето, огряно 
от лъчите на залязващото слънце. Това бяха житата, които 
ни бяха изхранвали, които бяха хранили и онези преди нас, 
и техните бащи, деди и прадеди. Това беше едно широко 
поле с хълмове и гори по края, в което бях прекарал целия 
си живот досега и което обичах не по-малко от Бога. 
Полето, в което тичах като дете, полето, на което вдигах 
тежки снопи, когато пораснах, полето, от което, когато 
остарях, возех препълнени талиги с житни класове по 
време на жътва.

Жупанът ме потупа леко по рамото и двамата 
потънахме в сиянието на вратата на рая. Всичко се завъртя 
пред очите ми, сякаш останах без дъх, бях объркан, но 
само след миг се озовах от другата страна на вратата и 
заслизах по стълбата в основата й. Нещо изплющя зад 
гърба ми. Аз се обърнах и видях, че сиянието на вратата 
беше изчезнало. През нея се виждаше долината, в която се 
бяхме събрали всички, заедно със стадата си. Там, където 
свършваше кръгозорът, в небето, се виждаха два огромни 
сини кръга. Попитах жупана какво е това чудо.

- Това са две кълба. Нашият свят, от който 
дойдохме, също е такова кълбо. Този, на който стъпваме 
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сега, също е такова кълбо. Тези кълба са огромни, но 
когато се гледат от разстояние, изглеждат по-малки. Това 
са небесни кълба, населени с хора като нас.

- Населени? С хора? Като нас?
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Трета глава

- За една фантастична книга ли ще имаш 
неприятности? - Драгица е напълно спокойна.

- Няма да имам, ако за превода получавах по 50 
куни на страница. - казва Миро уклончиво.

- А колко ти платиха?
- Толкова, че да имам неприятности...
- Я стига! Миналата година преведох една книга. 

Платиха ми по 50 куни на стандартна страница. Една 
колежка чак ми завиди. На нея й плащат по 30-40 куни.

- Ами тя си е добре, няма да си има неприятности. 
Освен че ще се наложи да си купува по-малко за ядене. 
Тъкмо ще пази талия. Нали твоите приятелки все талия 
пазят.

- Не ми разправяй, че са ти платили повече от 50 
куни.

- Не е важно... Само ще те помоля да не разправяш 
на никой за този „фантастичен“ роман.

- Ти пък! На кой му пука за такива глупости?
- Добре. Значи се разбрахме.
- Все пак, колко ти платиха?
- Нали се разбрахме...
- Е-е, не сме се разбирали да не те питам колко са ти 

платили.
- Нали е просто една фантастична книжка. Колко 

може да ми платят?
- Преди малко ми разправяше друго.
- Какво?
- Че са ти платили повече от 50 куни.
- Кога съм казал такова нещо?
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- Я не се отмятай! Колко ти платиха? 100 куни? 
Толкова вземат агенциите!

- Какъв е курсът на еврото?
- В евро ли ти платиха?
- Та, какъв е курсът на еврото?
- Около седем и трийсет за евро или около 

четиринайсет евроцента за куна.
- Четиринайсет евроцента за куна?
- Ами горе-долу толкова.
- Леле!
- Че много ли, малко ли е?
- Направо не знам...
- Друг път си ми казвал колко ти дават, а сега се 

правиш на интересен. И колко страници е тази глупост?
- Коя?
- Тая, дето ще я превеждаш.
- Ами... доста...
- Колко доста?
- Ти на разпит ли ме подлагаш?
- Стига, Миро. Отдавна се познаваме...
- Та, казваш четиринайсет евроцента за куна?
- Ами да.
- Четиринайсет евроцента!
- Да!
- Четиринайсет!
- Какво четиринайсет? Ти май нещо... Какво ти 

става?
- Нали не искаш да си имам неприятности?
- Не!
- Нали не искаш и ти да си имаш неприятности?
- Разбира се, че не!
- Затова не ме питай какво четиринайсет.
- Е-е, много си тайнствен!
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- Не, не съм. Хайде да поработя, а?
- Сега? Че вече е седем вечерта!
- Знаеш, че най-добре работя вечер.
- Да няма нещо друго?
- Ти да не ревнуваш от работата ми?
- Нищо подобно! Обаче четиринайсет, а? 

Четиринайсет? Значи не ти плащат сто куни, ами сто куни 
по четиринайсет! Хиляда и четиристотин куни? Хиляда и 
четиристотин куни! Това са двеста евро, човече! Двеста 
евро! Кой е този, дето дава луди пари за една глупост? А? 
Я ми го дай насам! Що не ми плати и на мен да му преведа 
и аз някоя такава глупост? А?

- Да, ще се наложи.
На вратата стои непознатият, придружен от група 

мъже с още по-безлични физиономии.
- Миро, кой е тоя? - възмущава се Драгица.
- Нали искате по двеста евро на страница. Ние ще 

ви ги платим, обаче ще трябва да дойдете с нас – 
невъзмутимо говори непознатият. После се обръща към 
Миро – Нали ви казах, ще си имате неприятности...

- Ами отде да знам, че ме следите...
- И добре правим, иначе цял Загреб щеше да научи. 

Предупредих ви...
- Ами аз нищо не съм казал... Отде да знам, че тя 

четяла обла глаголица.
- Миро, не се прави на много учен! - Драгица 

започва да се ядосва. - Във факултета нямаше човек, който 
да знае облата глаголица по-добре от мен. Всички сте 
глаголяши, ама си знаете само нашата глаголица!

- Не си спомням... - мънка Миро.
- Не си спомняш ли? Не си спомняш? А кой ти 

подсказваше на изпита по старославянски? Не можеше да 
прочетеш и два реда на обла глаголица.
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- Искаш да кажеш... - продължава да мънка Миро. - 
Искаш да кажеш... такова...

- Да, че си взе изпита по старославянски 
благодарение на мен.

- Ами... доста време мина...
- Да продължавам ли? А? Колко пъти съм ти 

помагала? А? Я кажи на господина, колко пъти? А?
- Хайде да тръгваме – прекъсва я непознатият.
- Никъде няма да ходим – надига глас Драгица. - 

Никъде няма да ходим, преди този неблагодарник да каже 
колко пъти съм му измъквала гъза от калта! А? Я кажи, де! 
А? Хайде!

- Ами... - мънка Миро.
- Хайде, хайде! Казвай!
- Да тръгваме – губи търпение непознатият. - Явно 

не можем да ви имаме доверие и ще се наложи да работите 
при нас.

- Да работим? - пита Драгица. - И аз ли?
- Нали си предложихте услугите? Имаме нужда от 

още преводачи – обяснява непознатият.
- Добре де, ама защо трябва да се местим?
- Заради голямата ви уста – отсича непознатият и 

отмята сакото си. На колана му се вижда странен кобур и 
лъскава дръжка.

Драгица и Миро онемяват. Те не са очаквали такава 
развръзка. Да им вдигнат скандал някои клиенти си е 
нормално, обаче да ти показват оръжие, е, това е 
прекалено!

- Я чакай малко – окопитва се Драгица, - ти 
заплашваш ли ме? А? Какво ми се перчиш с тоя пищов? А?

Непознатият само кимва на придружителите си.
Няколко синкави електрически мълнии обгръщат 

телата на Миро и Драгица и те вече не помнят нищо.
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Придружителите на непознатия хващат двама по 
двама Миро и Драгица под мишниците и ги замъкват до 
тъмния ван пред офиса на Миро.

Непознатият оглежда офиса и прибира нетбука на 
Миро. После спокойно излиза и заключва вратата с 
ключовете, които Миро винаги оставя от вътрешната 
страна.
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Четвърта глава

- Да, тези кълба, това са другите светове, за които 
ви казах. Там живеят хора като нас. И на това кълбо, на 
което се намираме сега, също живеят хора като нас. Вие ги 
нарекохте ангели, но самите те не ми позволиха да се 
заблуждавам и веднага ми обясниха, че са хора, каквито 
сме и ние и че Бог е създал както нас, така и тях. - Жупанът 
говореше толкова спокойно и толкова убедително, че в 
сърцето ми не остана капчица съмнение.

Освен двете големи сини кълба, на небето над нас 
грееше ярко слънце, което досущ приличаше на нашето. 
Жупанът посочи слънцето и каза:

- В този свят вече е пладне. Ще трябва да 
побързаме, за да не замръкнем в планината.

- В планината? - попитах изненадан.
- Намираме се в планина. Тази долина е на доста 

голяма височина и вечер става много хладно. Затова да 
поемаме надолу към близкото село. Там ми обещаха 
временно да ни приютят, докато си направим нови домове.

Жупанът и аз поехме надолу по пътя, който 
лъкатушеше сред високи дървета, напомнящи на нашите, 
но все пак, изглеждащи ни доста странно. Листата им бяха 
с по-особени форми, причудливо разположени, напомняха 
по-скоро такива на папрат, но с по-големи размери. Това 
наистина беше друг свят. И птиците бяха различни, 
звуците, които издаваха, само напомняха на нашите.

Хората ни, въпреки безсънните нощи и извървения 
път, не показваха признаци на умора или униние. Дори 
децата подтичваха край родителите си и не плачеха да ги 
вземат на ръце. Стадата спокойно вървяха заедно с хората.

23



Огледах се наоколо. Тревата, която видях, беше 
много по-висока от нашата. Не защото не беше косена, а 
защото беше много по-едра. Най-ниската стигаше до 
коленете ни и не беше гъста като нашата. Чудновати 
пеперуди и мушички прехвърчаха наоколо или пърхаха 
над още по-чудновати цветове. Странни миризми се 
усещаха във въздуха, непознати, но не неприятни. Това 
бяха миризмите на дървета, треви и цветя, които никога не 
бяхме вдишвали.

Планината оставаше зад гърба ни, склоновете й се 
издигаха зад нас на все по-голяма височина, а ние не 
спирахме да слизаме надолу по планинския път. Когато 
вече усетихме умора и първите признаци на 
наближаващата вечер, пред очите ни се разкри чудна 
гледка. Една зелена долина, през която течеше широка 
река, ниви, горички и села. Най-близкото село ясно се 
очертаваше пред погледа ни. До него не ни оставаше много 
път.

При тази гледка всички се ободрихме и ускорихме 
крачката си. Когато наближихме склона над селото, 
жупанът вдигна дясната си ръка и всички спряха. Той 
извика останалите старейшини и заедно продължихме по 
пътя надолу.

Навлязохме в селото, чиито къщи бяха много 
различни от нашите. Покривите им не бяха от слама, а от 
чудновати плочки с неопределен цвят, напомнящ повече 
син, отколкото зелен, а на места тъмносив. Нямаше къща 
по-ниска от два ката, а някои бяха и на три или четири. 
Улиците бяха широки, с настилка от някакви странни 
плочки, подобни на онези по покривите, но с жълтеникав 
цвят. Това по-скоро беше градче, а не село.

В центъра, под сводовете на висока сграда, седяха 
много хора пред тезгяхи с чудновати плодове, зеленчуци и 
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други стоки. Това беше пазар. Една стара жена ми 
предложи да купя леща, която беше многократно по-едра 
от нашата, но аз само се поклоних от уважение. Група 
момичета в странно еднакво облекло ми подадоха дебела 
книга с чудновата писменост. Аз понечих да откажа, но 
жупанът ми кимна и аз приех подаръка.

Този подарък се оказа безценен. Книгата 
представляваше речник на местния език, който рано или 
късно трябваше да изучим, за да можем да общуваме с 
новите си съседи. Всяка дума беше придружена с обширни 
обяснения, които, с течение на времето, започнаха да ми 
помагат все по-добре и по-добре да научавам този език.

Отначало обаче тази книга беше напълно 
неразбираема за мен и ми трябваха много месеци и години, 
докато започна свободно да чета непознатата писменост.

Докато неспокойно вече се озъртахме наоколо, 
макар че местните хора проявиха дружелюбно отношение, 
забелязахме в дъното на улицата да се появява една група 
мъже и жени в ангелски дрехи. Скоро те наближиха и сред 
тях видях едно познато лице! Това беше съветникът на 
жупана, който преди време изчезна, без някой да може да 
каже къде е отишъл или какво е станало с него. Хората 
говореха, че съветникът бил убит от разбойници. Някои, 
разбира се, намесваха и жена, като казваха, че си бил 
харесал някаква от далечно село и отишъл при нея. 
Жупанът обаче изобщо не беше изненадан. Той явно 
знаеше повече от нас. Когато съветникът се приближи, 
приятелски си стиснаха ръцете с жупана. Съветникът каза:

- От името на съвета на Ранкодом ви поздравявам с 
добре дошли!

Ние се поклонихме от уважение и благодарихме за 
гостоприемството.

Тогава групата мъже и жени в ангелски дрехи ни 
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поведе към една висока сграда от отсрещната страна на 
площада. Преминахме под множество сводове и се 
изкачихме по широки стълби до една голяма зала. Там ни 
поканиха да седнем около дълга маса и тогава заговори 
най-възрастният от групата мъже и жени, облечени в 
ангелски дрехи. Съветникът превеждаше думите му на 
нашия език и така ние разбрахме всичко, което каза мъжът:

- Общината на Ранкодом е готова да ви приеме и 
приюти, докато изградите своите нови домове и се уредите 
в нашия свят. Готови сме да ви предложим всякаква 
помощ, от която имате нужда. Преди да разпределим 
хората ви по домовете, които изявиха желание да ви 
приемат, ще изпратим група от наши лечители, които да 
прегледат хората и животните ви, за да не се разпространи 
някоя болест.

Жупанът кимна одобрително.
Мъжът продължи:
- Ако имате нужда от каквото и да било, можете да 

се обръщате към съвета на Ранкодом с помощта на Винко 
Станс.

Мъжът посочи съветника на жупана и чак сега 
научихме името му.

Групата мъже и жени в ангелски дрехи стана и се 
отправи към изхода на залата. Винко Станс остана с нас и 
надълго и нашироко ни обясни как ще се настаним в 
Ранкодом. Даде ни списък с къщите и броя на хората, 
които могат да се настанят. Списъкът беше написан с 
нашата писменост, затова без затруднение го прочетох. На 
гърба на списъка имаше начертано разположението на 
улиците и къщите в Ранкодом, за да можем лесно да 
намираме къщите, които щяха да ни приютят.

Винко Станс извика една друга група мъже и жени, 
които също бяха облечени с ангелски дрехи, и ни запозна с 
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тях. Това бяха лечителите, които щяха да прегледат 
нашите хора и животни на другия ден.

Нощта наближаваше. Ние с жупана се запътихме 
към мястото, на което се бяха разположили всички, 
тръгнали с нас от нашия свят. Вече бяха накладени 
огньове, приготвяше се вечеря, гласяха се постели за през 
нощта. Това беше първата ни нощ в този нов за нас свят.
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Пета глава

Миро отваря очи. Цялото тяло го боли, ръцете и 
краката му са изтръпнали. Не може да се ориентира къде е. 
Отвсякъде се усещат странни вибрации и се чува 
приглушено бучене като от двигател. Осветлението е 
слабо. Миро се оглежда и вижда, че се намира на седалка, 
в полулегнало положение. Помещението прилича на салон 
на самолет. Когато понечва да стане, не успява – ръцете и 
краката му не се подчиняват. Миро се вглежда и забелязва, 
че е окован и затова не може да се мръдне от мястото си. 
Обзема го паника и страх. Какво всъщност се случи? А, да, 
оня непознат. В какво всъщност се е замесил, Миро не 
знае. Само има предчувствието, че е много опасно. Не знае 
какво ще му направят, но явно няма да го убият веднага. 
Иначе щяха да са го направили.

Миро се опитва да извика, но се оказва, че устата му 
е запушена. Не може да направи нищо. Оглежда се 
настрани, доколкото може и вижда на съседната седалка 
Драгица, в същото положение. Тя се дърпа и мучи, защото 
и нейната уста е запушена.

Изведнъж осветлението става по-ярко и отнякъде 
изниква непознатият.

- А, значи се свестихте. Май не ви подейства добре 
зашеметяването. Обаче имате късмет, не всички хора 
издържат на него. Някои не преживяват, действа им 
смъртоносно.

Вътрешностите на Миро се преобръщат. Такива 
заплахи никой не е отправял досега към него. Как може с 
една толкова безопасна професия да попадне в такава 
ситуация?
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- Добре, сега да сте наясно. Никой не се опитва да 
застраши живота ви. Опитвам се да се шегувам, обаче не 
ми се удава. Вие, хората, повече умеете да си правите 
майтап.

„'Вие, хората' ли каза?“ - Миро изтръпва. Че тоя не е 
ли човек? Вглежда се в лицето му, но не може да различи 
нещо, което да не е виждал при другите хора. Такива 
типове ги имаше много по време на войната – прекалено 
сериозни, без чувство за хумор, готови да използват сила с 
повод или без повод. Готови да убиват без много да му 
мислят.

Миро изтръпва. Здравата е загазил. Тоя тип – човек 
или не – хич не си поплюва.

- Та, значи. Животът ви не е в опасност в случай, че 
не се опитвате да правите някакви глупости. Бягство 
например. То е безсмислено, но аз да ви предупредя. 
Трябвате ми живи. Можеше да стане безболезнено, ама 
тези вашите човешки уста, никак не знаят да мълчат. А пък 
има ли жена, забрави за тайна.

Зад гърба на непознатия се появяват няколко души 
от онези, които бяха с него в офиса на Миро.

- Тези момчета сега ще ви махнат белезниците и 
запушалките от устата. Само трябва да обещаете, че няма 
да викате и буйствате, в противен случай пак ще ви ги 
сложим.

Миро и Драгица кимат многократно.
- Добре! - Непознатият дава знак на „момчетата“, 

които имат още по-безлични лица и от неговото.
Те се приближават до двамата и бързо и с лекота ги 

освобождават. Миро и Драгица остават за известно време 
като онемели. После Миро се опитва да стане, но не 
успява.

- Не бързай, мускулите ти още не са се съвзели – 
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казва непознатият. - Момчетата малко са прекалили със 
степента на зашеметяване. Можеше и по-леко да бъде, ама 
те си мислят, че си имат работа с командоси.

Миро и Драгица внимателно започват да протягат 
ръцете и краката си. Отмалели са, но постепенно се 
възстановяват. Миро се опитва да каже нещо, но гласът му 
също не го слуша – чува се само нещо като мучене.

- А, сигурно сте гладни – досеща се непознатият. - 
Няколко часа вече летим, време е да похапнете.

Непознатият дава знак към предната част на салона 
и две млади жени, безлични като мъжете, докарват две 
колички, на които има различни лакомства. Спускат 
масичките пред тях и им сервират.

Миро и Драгица започват лакомо да нагъват, сякаш 
не са виждали ядене от една седмица.

- Е, виждам, че сте добре – казва непознатият. - 
Щом имате апетит, значи всичко ви е наред.

Миро измучава с пълна уста, но пак не успява да 
каже нищо.

В този момент в салона влиза един от безличните 
мъже и казва няколко думи, които Миро оприличава на 
бълнуване. Непознатият отговаря по същия начин. Този 
странен език е напълно чужд за Миро. Не може да го 
оприличи на никой европейски или азиатски език.

Мъжът остава в салона, а непознатият изчезва в 
предната част на самолета.

Миро се опитва да завърже разговор:
- Говорите на непознат език. Как се казва?
Мъжът мълчи, сякаш никой нищо не го е питал. 

Лицето му не показва никакъв признак, че е чул каквото и 
да било.

Миро вижда, че няма да може да завърже разговор и 
решава да си го върне:
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- На мен ми се стори, че беше бълнуване.
- И на мен – обажда се Драгица, явно вече във 

форма.
- Артикулационната им система сякаш е много 

изкривена – продължава Миро.
- Сигурно са киборги и това е дефект при 

производството.
- Може и да са клонинги – продължава словесната 

си атака Миро. - Не виждаш ли колко си приличат?
- Не само че си приличат, ами са и еднакво тъпи – 

добавя Драгица.
- Мучат като дрогирани – нанася поредния си 

словесен удар Миро.
- Сигурно се друсат доста, как иначе ще издържат 

на това напрежение – със съчувствие казва Драгица.
- Ти още малко ще ги изкараш жертви на 

работодателите – ехидно отбелязва Миро.
- Ами през войната как беше? - пита Драгица. - 

Колко народ се пристрасти тогава...
- Ти нали не си?
- Стига, Миро! Знаеш, че не ми понася...
- Когато предозираш, не ти понася!
- Миро, ти още малко и ще ме изкараш наркоманка. 

Откакто свърши войната изобщо не съм се друсала.
- Надявам се да не се опитваш да ме подхлъзнеш...
- Миро, ти прекаляваш! Нито съм толкова млада, 

нито имам толкова пари, че да се друсам.
- А пет години къде беше изчезнала?
- Ти май се опитваш да ми се подиграваш, а?
- Добре де, къде беше пет години след войната?
- Интересува ли те?
- Да! – Миро е категоричен.
- Сигурен ли си?
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- Да!
- И защо се интересуваш?
- Не си ми безразлична.
- И ми го казваш след петнайсет години?!
- Ами, по-добре късно, отколкото никога.
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Шеста глава

На втория ден, след като напуснахме нашия свят, 
бяхме събудени от лъчите на друго слънце. Песента на 
непознати птици огласяше простора около нас. Друго небе 
се простираше над главите ни. И най-странното в него бяха 
двете огромни сини кълба, с вида на които дълго не 
можахме да свикнем.

Групата лечители от Ранкодом пристигна, след като 
всички бяхме на крак – и мъже, и жени, и деца, а стадата 
вече бяха издоени. Прегледът на хора и животни беше 
кратък, а всички ние се чудехме на вълшебните предмети, 
с които лечителите си служеха. Те насочваха към някой 
човек малки плочки, от които се чуваха странни звуци и 
мигаха странни светлини, след което се обръщаха към 
следващия и извършваха същото. По подобен начин 
прегледаха и животните, а също така насочиха плочките и 
към току-що издоеното мляко във ведрата. След известно 
време лечителите от Ранкодом прегледаха всички хора и 
животни и се събраха в средата на лагера ни. Започнаха 
спокойно да обсъждат нещо, като всеки от лечителите се 
изказа. Когато обсъждането завърши, по пътя от Ранкодом 
се зададе още една група мъже и жени – това бяха 
съветниците, с които бяхме се срещнали предишния ден. С 
тях беше и Винко Станс.

Съветниците приветливо ни поздравиха, като 
кимаха леко с глави. Един от лечителите каза нещо на 
Винко Станс и той се обърна към жупана:

- Прегледът на нашите лечители показа, че не 
носите заразни болести – нито вие, нито животните ви. 
Сега ще се отправите към Ранкодом за настаняване в 
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определените къщи. Лечителите ще ви преглеждат пак от 
време на време, за да не се разболеете от някоя местна 
болест. А сега на всеки от вас ще дадем лек, чието 
действие е дълготрайно, и който ще ви предпазва от 
опасни болести в бъдеще.

Всички минахме пред лечителите, които този път 
допираха плочките до раменете ни. Когато дойде моят ред, 
усетих леко бодване в рамото си, но не ме заболя.

Винко Станс отново заговори, когато всички бяхме 
взели от този лек:

- Няколко дена ще наблюдавате мястото, на което 
ви беше поставен лекът. Ако ви засърби или се зачерви, 
веднага потърсете наш лечител. На чертежа на Ранкодом, 
който ви дадохме, е отбелязана сградата, в която се 
намират лечителите.

Аз обърнах списъка, който бях получил предишния 
ден и наистина видях отбелязана сградата на лечителите. 
Показах я на жупана и на старейшините и те запомниха 
мястото й. Освен това, от поляната, на която беше 
разположен лагера ни, се виждаше Ранкодом и в средата 
му разпознахме тази сграда.

Към пладне започнахме да се придвижваме към 
Ранкодом. Аз тръгнах пръв и застанах в средата на селото. 
С мен бяха няколко грамотни младежи, които бях обучавал 
известно време и които можеха свободно да четат и пишат. 
Понякога ги използвах да преписват откъси от Светото 
писание, които четяхме на някой празник.

Сега накарах младежите да препишат списъка, за да 
мога да изпращам всеки от тях с някоя група за 
настаняване. По този начин настаняването щеше да стане 
по-бързо. Винко Станс беше наблизо и видя какво 
започнаха да правят младежите. Той дойде при нас и каза:

- Не е необходимо да преписвате списъка. Сега ще 
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ви донеса толкова преписи от този списък, колкото са ви 
необходими.

Винко Станс влезе в сградата на общината и след 
малко се върна с много преписи, които бяха досущ 
еднакви.

Попитах го как е успял да направи толкова бързо 
толкова много преписи на списъка.

- Няма нищо чудно в това. Ние имаме такива 
сечива, с които можем да правим това бързо. Ела да ти 
покажа.

Влязохме в сградата на общината и Винко ме заведе 
в една стая на втория кат. В нея на една маса имаше една 
плоча, по-малка и от книга, на която видях светещи 
буквите на списъка. До светещата плоча имаше една кутия, 
от която се показваха бели като сняг листи. В нашия свят 
нямахме такива листи, а използвахме пергамент.

Винко докосна светещата плоча и малко след това 
от кутията излезе препис от списъка.

Изненадата, която изпитах, беше голяма. Такова 
чудо не можех и да сънувам. Обзе ме страх. Какви бяха 
тези хора? Хора като нас ли са?

Винко разбра, че съм се уплашил, макар че се 
опитах да се овладея.

- Тези умения, които имаме, сме получили след 
много столетия. Много отдавна, нашите предци са били 
прости селяни като вас, но с много ум и труд те 
постигнали много. Тази светеща плоча е като книга, но 
много по-голяма. Ако в тази сграда във всички стаи 
наредим полици с книги, техните думи ще се поберат в 
тази плоча и ще остане още много място. Това не е магия, 
нито пък е някакво чудо. Това е измислено от човешки ум 
и е плод на многогодишни усилия. Нашите учени са 
събирали в продължение на столетия много знания и 
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благодарение на тези знания накрая са успели да направят 
тази светеща плоча и кутията, която прави препис 
светкавично бързо. С такива светещи плочи си служим 
отдавна и те ни помагат за много неща, съхраняват много 
знания.

Когато излязох от сградата на общината, бях като 
замаян. Светещата плоча, която видях, беше нещо, което 
трудно можех да си обясня. Как знанията на хората са 
могли да направят такова нещо? Възможно ли е човек да 
има толкова ум, че да съперничи с Бога? Или Бог е 
благословил неговите знания и затова е успял?

Попитах Винко:
- И как успяхте да направите светещата плоча – 

само със своя ум или и с Божията благословия?
Винко ме погледна в очите и не се колеба нито миг:
- Всичко сме постигнали с Божията благословия! 

Просветлението в човешкия ум, изобретил тези мощни 
сечива, е благодарение на Божията благословия.

Думите му сякаш смъкнаха тежък товар от гърба 
ми. Съмненията, които се бяха породили в сърцето ми, 
изчезнаха. Почувствах, че Винко е човек, който има силна 
вяра в Бога и че мога да му се доверя.

- А ще ми покажеш ли как мога да правя преписи 
със светещата плоча? - попитах неуверено.

- Веднага, щом имаме възможност – отвърна Винко.
Настаняването наистина стана бързо, благодарение 

на множеството преписи на списъка. Привечер всички, 
които бяхме тръгнали предишния ден от нашия свят, бяхме 
настанени временно в къщите на Ранкодом.
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Седма глава

Непознатият влиза в салона. Лицето му е по-бледо 
от обичайното. Изражението му обаче е непроменено, по-
скоро няма изражение.

Миро и Драгица го поглеждат учудено. Усещат, че 
нещо го е стреснало или обезпокоило. Подсъзнателно 
изпитват удоволствие, че непознатият има неприятности.

- С какво толкова сте важни, че цялата хърватска 
полиция ви издирва? - необичайно рязко пита непознатият.

- Ами вие ми кажете – спокойно отвръща Миро.
- И защо във всички вестници е написана сумата, 

която ти преведох? Няма ли при вас банкова тайна? - 
непознатият явно е изгубил търпението си.

- Ами вие ми кажете – вдига рамене Миро. - Аз 
нищо не знам. Може и да си измисляте.

- Не „може“, ами направо си измисля! - отсича 
Драгица. - Не го ли виждаш какъв е пунтьор?

- Ами да, сигурно нещо ни бъзика. Прави си 
гаргара. Чеше си езика. Взел ни е на подбив. Изобщо, 
заебава се – продължава Миро.

- Кой, аз ли? - пита непознатият, вече наистина 
ядосан. - Знаеш ли на колко метра височина сме? А?

- Ти, какво, ще ни мяташ зад борда ли? - ядосва се 
на свой ред Миро и престава да използва учтива форма. - 
Хайде, давай! Нали си много печен? Хайде сега да те 
видим!

- Мога и да ви изхвърля зад борда, но няма да го 
правя – непознатият отново е спокоен. - Предпочитам да 
ви поизмъча и след това да ви довърша.

- Така правят само гадняри и страхливци! - вика 
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Драгица – Вие сте едни гадняри и страхливци!
- По-полека, по-полека! - хваща я непознатия под 

брадичката. - Ти май започна да се горещиш. Значи, тези 
земни жени били наистина темпераментни! Нашите са си 
фригидни, нямат никакви емоции. Само от виртуален секс 
разбират.

- Ти по-полека! - вика Драгица. - Махни си 
гаднярската извънземна лапа!

- Добре, добре! - успокоява я непознатият. - Смятам, 
че не сте замесени в това. Не ви обвинявам, че ви търсят. В 
края на краищата, ценни кадри сте. 

- Виж какво – казва Миро, - ако си имаш лични 
проблеми, не знам защо трябва да си го изкарваш на нас.

- Нямам лични проблеми – твърди непознатият. - 
Но че вие сте ми проблем, това е вярно. И ще гледам да го 
разреша колкото се може по-бързо.

- Какво значи това? - пита Драгица. - Искаш да се 
отървеш от нас ли?

- До вчера нямах проблеми, но щом се появихте 
вие, започнаха – отсече непознатият.

- Ти се появи – казва Миро. - Нахълта ми в офиса и 
се направи на много важен. Знаеш ли как ги обичам тези 
много важните? А? Да не мислиш, че съм умрял за тъпата 
ти книга и за неизпраните ти пари? Кой знае от какво са – 
наркотици, оръжие. На такива ми приличат. Щом са много 
и се харчат ей така, значи работата не е чиста.

- Знаеш ли от какво са тези пари? - пита 
непознатият.

- Не и няма как да знам – отговаря Миро – И да ми 
кажеш, сигурно ще ме излъжеш.

- Няма да те излъжа – казва непознатият. - Съвсем 
просто е. Например, да вземем твоя нетбук – непознатият 
изважда нетбука на Миро.
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- Какво за моя нетбук? - дърпа се Миро.
- Как мислиш? Защо е толкова малък? - ехидно пита 

непознатият.
- Ами... хайтек. Има кой да се занимава с това – 

пренебрежително махва с ръка Миро.
- Хайтек ли? Ха-ха! - за пръв път непознатият се 

засмива. - Знаеш ли този хайтек откъде се е взел?
- Знам – казва Миро. - Много учени работят върху 

това.
- Да, работят – съгласява се непознатият, - но знаеш 

ли откъде вземат идеи? И, да използвам твоя стил – ноу-
хау? Нови материали? Как така всичко толкова бързо се 
смали? Преди двайсет и пет години процесорът и 
дисковото пространство на твоя нетбук се разполагаха в 
една голяма зала със специална климатична инсталация и 
един отбор обслужващ персонал. Как ти се струва, а? Само 
двайсет и пет години!

- Ти накъде биеш? - подозрително го гледа Миро. - 
Да не би да искаш да ми пробуташ онези глупости за 
извънземните технологии?

- Глупости ли? - възмущава се непознатият. - 
Виждаш ли моя нетбук?

- Пълно е с подобни, какво чудно? - вдига рамене 
Миро.

Непознатият с лекота отваря корпуса на своя нетбук 
и показва вътрешността на Миро.

- Огледай добре – казва непознатият. - Виждаш ли 
чиповете? Какво ще кажеш?

- От хардуер не разбирам нищо – казва Миро. - Аз и 
от софтуер не разбирам, ти от хардуер ме караш да 
разбирам.

- Не, искам само да приложиш филологическия си 
опит – обяснява непознатият.
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- Че какво общо има... - Миро не се доизказва. - По 
дяволите! Какъв е тоя майтап?

- Не е майтап – казва непознатият. - Кой ще си 
прави труда да слага такива надписи на всички чипове? 
Само, за да те впечатля ли? Едва ли някой ще се занимава 
да прави цял компютър с такава цел.

- Не знам – упорства Миро. - Всякакви ги има. 
Кръгове в посевите, уж съобщения от извънземни. Дрън-
дрън! Глупости! Не знам какво сте намислили, но вече ми 
писна!

- Нали питаше откъде имаме парите, с които ти 
плащаме? - пита непознатият.

- Е?
- Продаваме на вашите правителства хайтек – 

отсича непознатият.
- Продавате? Кои сте вие? - пита Миро.
- В някои от вашите книги за извънземни ни 

описват като „някоя от извънземните фракции“. Имай пред 
вид обаче, ние не сме просто фракция, а алианс, ако мога 
така да се изразя. - Непознатият затваря нетбука си и го 
оставя на масичката до себе си. - Но не е и толкова просто. 
Във вашите книги постоянно ни делят на „негативни“ и 
„позитивни“, на „лоши“ и „добри“, но ти още от училище 
знаеш, че черно-белите образи отдавна са остарели. Знаеш, 
че дори и сред вас има хора, които са с противоречиво 
поведение, постъпват ту като алтруисти, ту като егоисти. 
Кое е истинското им лице? Пък и има различни гледни 
точки. Вашите журналисти често правят герои от 
негативни типове и оплюват позитивни, защото с нещо не 
им харесват. Ако някой помогне за нещо, веднага или ще 
му се присмеят или ще започнат да ровят в миналото му и 
да търсят компромати.

- Ти за себе си ли говориш? - подсмихва се Миро.
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- Не, просто ти обяснявам кои сме ние. Ние сме 
хора като вас – заявява непознатият. - Само че сме по-
напреднали в технологично отношение.

- Не знам какво искаш да ми кажеш – упорства 
Миро.

- Искам да ти кажа, че търгуваме с вас и от тази 
търговия получаваме пари – спокойно обяснява 
непознатият. - Имаме множество представителства в много 
страни. Те са като търговски кантори. Повечето фирми, 
които търгуват с нас изобщо не подозират, че сме 
извънземни.

- Добре, и защо реши да ни кажеш всички тези 
неща? - пита Миро.

- Защото съм сигурен, че няма да повториш 
грешката си от вчера – категорично заявява непознатият.
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Осма глава

Първата нощ в Ранкодом спах дълбоко. Бях много 
уморен от няколкото безсънни нощи напоследък. Домът, в 
който бях настанен, беше голям, на три ката, а на всеки кат 
имаше по няколко просторни стаи. Тук бяха настанени още 
няколко семейства, дошли заедно с мен от нашия свят. 
Собствениците на къщата бяха възрастни мъж и жена, 
чиито деца и семействата им бяха заминали за по-големи 
градове или в други светове. Тези подробности научих по-
късно, когато започнах да разбирам странната им реч. За 
нас тя беше трудна за възприемане, защото думите й се 
изговаряха по особен начин, сякаш по-малко си служеха с 
езика, а повече с устните и гърлото. Езикът сякаш 
оставаше неподвижен в устата им, а те усилваха или 
намаляваха издишания въздух, като свиваха или 
разтваряха повече устните си. Гърлените звуци, които 
чувах, не винаги можех да възприема като човешка реч. Но 
въпреки това, тези хора не бяха просто хора като нас, а 
хора, надарени с голям ум, които използваха разума си 
много повече от нас.

И нашите стопани не оставаха по-назад от другите 
жители на Ранкодом. Заниманията им бяха различни всеки 
ден. Имаха малко стопанство край селото, до което 
отиваха през няколко дена с една самоходна талига. В 
Ранкодом не използваха коне или волове за теглене на 
талигите. По-късно разбрах, че техните талиги се теглят от 
силата на слънцето, която се натрупва в едни плочи, 
поставени върху чергилото на талигата. След като 
слънцето залезеше, талигата можеше да пътува цяла нощ, 
благодарение на натрупаната през деня сила от слънцето. 
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Дори и през облачни дни в тези плочи се натрупваше 
достатъчно слънчева сила, за да може талигата да пътува 
цяла нощ.

Подобни плочи, но само че много по-големи, бяха 
поставени на покривите на къщите и хората в Ранкодом не 
палеха огън, за да сготвят или да се отопляват. Те 
използваха топлината на слънцето, насъбрана в плочите на 
покрива. В полетата край Ранкодом се издигаха високи 
стълбове, на върха на които имаше крила като на вятърна 
мелница. Тези вятърни мелници пък събираха силата на 
вятъра. С тази сила в големи ковашки работилници се 
изковаваха всякакви метални сечива и предмети, които 
ставаха много по-бързо, отколкото при използване на 
човешка сила.

Нашите стопани се занимаваха и с поддържането на 
дома и двора. Къщата се почистваше с невидим вятър, 
който всмукваше праха в незабележими отвори в стените 
на стаите. По-късно разбрах, че се събира в избата на 
къщата в големи торби, които стопаните ни натоварваха на 
самоходната талига и откарваха в една огромна пещ извън 
селото, където изгаряха сметта. Странно беше това, че над 
пещта имаше много висок комин, но не се виждаше 
никакъв дим.

За животните, които бяха докарали със себе си 
моите хора, нашите стопани предложиха голям обор. На 
пода на този обор имаше не много едра решетка, за да не 
се заклещват копитата на животните, но през която 
всичката тор падаше върху един подвижен под. Той пък 
прехвърляше торта в големи сандъци на колела, които се 
изтегляха със самоходната талига до полето.

Тези чудеса бяха понякога много объркващи за нас. 
Непознатите шумове отначало много ни стряскаха. 
Невидимият вятър в къщата ни плашеше. Движещият се 
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под в обора караше хората да стъпват изключително 
предпазливо, понеже решетката не им се струваше здрава. 
Но всъщност тя беше доста по-здрава от много неща, 
които познавахме. Макар че беше от толкова тънки 
метални пръчки, тя издържаше не само стадото в обора, но 
и хората, които се грижеха за него, храната, която му 
даваха, съдовете с вода, от които пиеха животните, 
сечивата за почистване и много други неща.

Нашите стопани имаха и от светещите плочи, с 
които много бързо можеха да се правят преписи. Започнах 
да наблюдавам как изскачат множество ярки знаци, когато 
докосваха светещите плочи. Освен знаците се появяваха 
понякога и картини, но толкова добре нарисувани, сякаш 
бяха истински. Имаше случаи, когато виждах и движеща 
се картина и не можех да си обясня как може да бъде 
нарисувана.

В стаята си имах на стената една картина, която 
често се сменяше. Както на светещите плочи и на нея 
понякога се виждаше движеща се картина. Това бяха и 
мъже, и жени, и деца, и животни, и цветя, и всичко заедно, 
и природни картини, и странни талиги и още по-чудновати 
мелници. Но най-странното, което видях, беше една 
огромна птица от метал, в утробата на която влизаха 
множество хора, след което тя излиташе и летеше дори до 
световете, намиращи се на двете сини кълба над кръгозора. 
Никога през живота си преди това не бях слушал за такива 
чудеса, защото в нашия свят никой не беше ги виждал. 
След вратата на рая, металните птици бяха най-голямото 
чудо, с което се срещнах.

Освен всички чудеса и странни неща, които 
изредих, видях и много други, които бяха навсякъде около 
нас. Това бяха легла, които се появяваха с едно докосване 
на малка светеща плочка на стената; малки воденици, в 
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които слагахме дрехите си, и след известно време ги 
прибирахме чисти и сухи; ледени сандъци, в които храната 
не се разваляше; светещи плочки, отмерващи времето, 
които започнах да разбирам по-късно, когато научих 
странните знаци на жителите на Ранкодом.

Постепенно започнахме да свикваме с новите хора, 
домове и вещи, с всичко, което отначало ни стряскаше и 
плашеше. Но най-трудно свиквахме с езика на тези хора и 
повечето от нас, дори след като минаха много години, все 
се затрудняваха и не можеха да го разбират.

Благодарение на Винко Станс аз постепенно 
започнах да уча езика на жителите на Ранкодом и да 
работя със светещите плочи, с които лесно и бързо се 
правеха преписи. След време успях да ги накарам да пишат 
и с нашите букви.
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Девета глава

В салона на самолета влиза една от стюардесите и 
се приближава до непознатия. Разговаря с него на 
странния език, който Миро и Драгица вече чуха. 
Непознатият кима и стюардесата изчезва обратно през 
вратата в предната част на салона.

Непознатият се приближава до Миро и Драгица, 
сяда на седалката пред тях и спокойно им казва:

- След малко кацаме в Ню Йорк. Няма да слизаме, 
но от имиграционните ще дойдат, за да проверят 
документите ни. Ето паспортите ви с американски визи. 
Ако ви попитат за целта на пристигането ви в Щатите, 
казвате че сте преводачи и ще превеждате на бизнес среща 
в Колорадо. Всичко останало ще застраши мисията и ще 
ни принуди да прибегнем до употреба на непозволени 
технологии.

- Непозволени технологии? - учудва се Миро.
- Непозволени на Земята – обяснява непознатият. - 

Можем да ги използваме във всеки един момент и видимо 
нищо няма да се промени, но волята и решенията на 
имиграционните служители, пък и вашите, ще бъдат 
овладени и контролирани, докато бъде необходимо.

- Вие май мрете да си правите куклено шоу, а? - 
ехидно пита Драгица.

- Хайде тогава да не ни правите този кеф, а? - 
отговаря по същия начин непознатият.

- Не мога да ти обещая – казва Драгица.
- За предпочитане е да няма изпълнения – настъпва 

непознатият.
- Така ти се иска, ама то не зависи само от теб – 
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упорства Драгица.
- Виж какво – непознатият все още е спокоен, – 

можем да ви зашеметим и да ви отнесем в багажното, да ви 
сложим в някой сандък, който няма да проверяват, защото 
има дипломатически багаж, и така всичко ще мине кротко 
и спокойно. Обаче след това пак ще те боли цялото тяло, 
пак ще си отмаляла и няма да можеш да си кажеш името и 
още редица лоши последствия.

- Ако има шанс да ви изловят, ще го използвам – 
инати се Драгица.

- Шансът е съвсем минимален – казва непознатият. - 
Вече ти обясних. Трябва да се примириш.

- Май няма да стане – продължава да не отстъпва 
Драгица.

- Добре тогава – вдига рамене непознатият. - Ще 
гледаме куклено шоу. Искаш ли да ти го заснема на видео, 
за да се забавляваш после?

- Ти си перверзник! - възмущава се Драгица.
- Това ще го преглътна, защото знам, че си 

афектирана – спокойствието на непознатия се запазва. - 
Обаче ако опиташ да правиш геройства, само ще станеш за 
смях. Искаш ли да станеш за смях?

- И кой ще ми се смее? - пита Драгица. - Ти ли или 
онези каменни лица? Или онези блондинки? Те нямат 
капка акъл, та камо ли чувство за хумор.

- Акъл имат, нищо че са блондинки – казва 
непознатият. - Но за чувството им за хумор си права. 
Изобщо не им пука за нищо. Не разбират от майтап. Та ако 
ги ядосаш с майтапите си, сърди се само на себе си. Не 
казвай, че не съм те предупредил.

Миро мълчи през цялото време, външно е 
безразличен, гледа безучастно, а движенията му не издават 
вътрешно напрежение.
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Самолетът рулира по пистата на JFK. Малко след 
като спира и моторите му заглъхват, в салона влизат 
няколко униформени служители и започват проверка на 
документите на пътниците. В салона, още преди кацането, 
са седнали и всички придружители на непознатия.

Непознатият гледа Драгица в очите. Невъзмутимото 
му спокойствие и увереността му, че владее положението, 
задържат спонтанната реакция на Драгица, която е решила 
да направи нещо.

Един от служителите се приближава първо до Миро 
и му иска документите. Миро му подава фалшивия 
паспорт. Служителят го пита:

- What is the purpose of your visit to USA?
- Ask him – Миро сочи непознатия.
- Sorry? - служителят не очаква такъв отговор.
- Just ask him. He's my boss. - обяснява Миро 

спокойно.
- I asked YOU! What is the purpose of YOUR visit to 

USA? - служителят става нетърпелив.
- Ask him, I TOLD you – Миро не губи спокойствие.
За миг служителят се колебае. Ръката му понечва да 

включи уоки-токито, за да сигнализира за нередност, но 
само след секунди движението се прекъсва и ръката му се 
отпуска. Служителя връща на Миро паспорта, който държи 
в другата си ръка и казва:

- Thank you!
Миро гледа с недоумение, но вече е разбрал: 

непознатият не го е излъгал. Кукленото шоу е започнало.
Служителят се приближава до Драгица и казва:
- Your passport, please.
Драгица му подава салфетка.
Служителят я поглежда, разлиства я и я връща на 

Драгица.
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- Thank you!
След това групата служители спокойно напуска 

самолета.
Драгица все още държи салфетката в ръка и гледа 

безучастно.
Миро я наблюдава и разбира, че с нея става нещо.
- Драгица, хей, Драгица! - вика Миро и щрака с 

пръсти пред лицето й.
Драгица не реагира.
- Значи, наистина си включил гадната си 

технология! - вика Миро към непознатия, който си седи 
невъзмутим.

- Нали ви предупредих? С нас на глава няма лесно 
да излезете – казва непознатият.

- Постоянно си служите с насилие! - възмущава се 
Миро.

- Много добре знаеш, че това, което използвахме, 
предотврати насилието – спокойно обяснява непознатият.

- Твоята гледна точка си е твоя. От моя гледна точка 
си служите с насилие! - не отстъпва Миро. 

- Добре, и какво щеше да стане, ако служителят се 
беше обадил? Веднага самолета щеше да се напълни с 
въоръжени. Това нямаше ли да бъде употреба на сила? - 
пита спокойно непознатият.

- Това щеше да бъде противодействие на силата – 
отсича Миро.

- Вие, хората, сте като малки деца – поучително 
говори непознатият. - Инатите се за всяко нещо. Каквото 
си наумите, го правите, без да мислите за последствията. С 
толкова упорство се сблъсках през последните петнайсет 
години у вас, та ми се струва, че е някакъв кошмар, а не 
реалност. Това упорство води до неотстъпчивост, а тя до 
насилие. Семейни трагедии, убийства, войни. Огромни 
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жертви...
- Ти ли ми говориш за упорство? - ехидно казва 

Миро. - Ние сме били като малки деца! А вие се правите на 
Господ! Я ми кажи, какво си правил последните петнайсет 
години в Хърватска? Особено по времето на войната.

- Ако ме питаш, дали съм продавал оръжие, не! - 
заявява непознатият.

- А какво? Стоки с двойна употреба – Миро 
продължава да е хаплив.

- Отговорът ми пак е не. Технологиите, които 
продаваме, не са за военни цели и нямат нито пряко, нито 
косвено отношение към военни производства.

- И какви са тези миролюбиви технологии? - пак 
язвително задава въпроса си Миро.

- Когато му дойде времето, ще разбереш.
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Десета глава

На третия ден след пристигането ни в Ранкодом, 
Винко Станс отведе мен, жупана и старейшините на едно 
място, което общината на Ранкодом ни беше отстъпила за 
построяване на село и за землище, от което да се 
изхранваме. До мястото отидохме много бързо с една 
самоходна талига, която управляваше Винко Станс, но той 
ни каза, че до там има четвърт ден ход, ако вървим пеша.

Мястото се намираше в подножието на планината, 
на която беше вратата на рая. Полето, което се простираше 
пред очите ни, много ни напомни на родното поле и затова 
всички с благодарност към Бога и към жителите на 
Ранкодом приехме да се установим тук. Землището беше 
обширно и предостатъчно за няколко поколения напред.

Запитах Винко Станс, дали той или някой от 
съветниците от общината на Ранкодом ще има нещо 
против една десета от землището да заделим за манастира. 
Той отговори:

- Не само че няма да имаме нещо против, а ще се 
радваме на вашата земя да има и свещено място, където 
онези, които желаят, да могат да се отдадат на Бога.

Жупанът и старейшините също се зарадваха, 
защото това означаваше, че животът на нашата общност 
ще продължи да тече под Божията закрила.

След това Винко Станс извади от самоходната 
талига един сгънат голям лист, и когато го разгъна, всички 
видяхме чертеж на новото си село, на който бяха 
отбелязани отделни къщи, сградата на общината, Божият 
храм, стопански и други сгради.

- Този чертеж е само предложение – каза Винко 
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Станс. - Вашият съвет трябва да реши окончателния му 
вид. Ние имаме хора, които ще ви помогнат да направите 
по-подробни чертежи за отделните къщи и другите сгради. 
При строителството също ще ви окажем помощ с хора и 
градива.

Жупанът беше много доволен от това, което видя и 
чу, но каза на Винко Станс:

- Винко, ние наистина сме много по-изостанали от 
вас, но бихме искали това, което правите за нас да не бъде 
даром. Ако сте съгласни, ще ви се отплащаме с изделия от 
нашите стада – мляко, сирене, месо, кожи, а по-нататък – с 
неща, които произведем от земята.

- Вие дойдохте тук, защото други ограбваха труда и 
имуществото ви. Ние не искаме да ви ограбваме – каза 
Винко Станс, - а да ви помогнем. Но онова, което ви е в 
повече, с удоволствие ще приемаме.

Тогава двамата стиснаха десниците си и сключиха 
първия договор между нашите общности. Никой по-късно 
не се опитваше да оспорва или да се съмнява в този 
договор, защото както жупанът, така и Винко Станс бяха 
сред най-уважаваните хора в своите общности. Както ние 
имахме изключително доверие на жупана, така жителите 
на Ранкодом имаха такова на Винко Станс.

Договорът, който беше сключен на третия ден от 
идването ни в земите на Ранкодом, щеше да ни предостави 
големи възможности – срещу нашите изделия щяхме да 
получаваме не само помощ от жителите на Ранкодом, а и 
градива и необходими сечива.

Винко Станс предложи да се заловим колкото се 
може по-бързо за работа върху чертежите на новото ни 
село, за да може скоро да започне и истинския труд по 
изграждането на къщите и другите сгради. По този начин 
нямаше да се чувстваме като излишни пришълци, пък и 
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заети с тази полезна дейност няма да усетим празнота след 
напускане на родните си домове.

Върнахме се в Ранкодом с радостни сърца. Винко 
ни запозна с няколко мъже и жени, които с помощта на 
светещи плочи правеха чертежи на къщи до най-големите 
подробности. Те ни показаха своите предложения за 
новите ни къщи и казаха, че ще бъде добре, ако всяко 
семейство разгледа чертежа на своята нова къща и каже 
своето мнение за него – дали са съгласни, ако не са – какво 
предлагат, а ако са съгласни – какво още биха поискали да 
се добави или подобри.

Най-възрастният от групата мъже и жени, които 
правеха чертежите, каза:

- Във вашето село, онова, от което дойдохте, 
къщите са различни, защото не сте знаели за много неща, 
които видяхте, когато пристигнахте в Ранкодом. Затова в 
бъдещите ви домове ще има много нови неща. Покривите 
ви няма да са от слама, а прозорците ви ще бъдат със 
стъкла и то такива, които събират силата на слънцето, 
стаите ще се отопляват и осветяват и нощем от топлината 
и силата на слънцето, благодарение на тези стъкла. 
Невидимият вятър, който ще почиства домовете ви, също 
ще се произвежда от натрупаната сила на слънцето. 
Водениците, с които жените ви ще перат дрехите, пак ще 
се въртят от силата на слънцето, събрана или от стъклата 
на прозорците, или от плочите на покрива. Всички тези 
неща много ще улеснят живота ви и ще го променят 
коренно.

В отговор на тези думи жупанът каза:
- Благодарни сме на Бога и на жителите на 

Ранкодом за безценната помощ, която получаваме, за 
всички тези чудеса, с които сме обсипани и с които ще 
живеем в бъдеще. За съжаление ние, старите, сме вече с 
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уморени умове. Затова ще ви помоля да помогнете на 
нашите деца и младежи да научат колкото е възможно 
повече за тези чудеса, за да свикнат с тях и да мога по-
лесно да ги използват и управляват.

Всички мъже и жени от групата, която правеше 
чертежи, предложиха услугите си да помогнат на нашите 
младежи и деца да се научат да боравят с множеството 
сечива, които ние наричахме чудеса. Най-възрастният от 
тях ни обясни:

- Тези сечива не са чудеса. Те са създадени от хора, 
благодарение на техните познания и умения. С тях 
спокойно могат да си служат всички хора, след като се 
научат как да вършат това.

Винко Станс тогава каза:
- Всички разбрахте, че за да си служим с тези 

сечива трябва да се научим как да боравим с тях. А такива 
сечива и неща има навсякъде около нас, всеки ден ни се 
налага да използваме такива сечива. Жителите на 
Ранкодом никога не са имали затруднение с това. И това не 
е благодарение на техния ум. Колкото и да е умен човек, за 
да използва някое сечиво, той трябва да се научи как да го 
прави. Ако човек е по-умен, това не означава, че той ще 
може да си служи по-добре с някое сечиво от някой, който 
е по-малко умен. Умението да си служиш с дадено сечиво 
зависи от това доколко си се научил да боравиш с него и 
доколко си сръчен. Ако си по-умен и по-сръчен, ще 
боравиш по-добре, но независимо от всичко, и да не си 
много сръчен, ако си се научил как да боравиш, ще можеш 
да използваш сечивото. Това означава, че на новодошлите 
трябва помощ да се научат как да боравят с всички сечива, 
които ще се наложи да използват както при строежа на 
новото си село, така и в бъдеще.
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Единайсета глава

Самолетът излита от JFK и се отправя на запад. В 
салона отново остават само Миро, Драгица и непознатият.

- Къде ни водите? - пита Миро.
- В Колорадо. - отговаря небрежно непознатият.
- В Колорадо? Какво ще правим там?
- Там нашият алианс има база. Добре обзаведена и 

оборудвана. Ще имате възможност да работите 
необезпокоявани от никой.

- Виж какво – казва Миро, - смятам, че допускате 
голяма грешка, като ни отвличате. Близките ни не знаят 
нищо за нас, тревожат се, майка ми не е добре, може да й 
се случи нещо от безпокойствата, които й причинявате. 
Постъпката ви е абсолютно безотговорна.

- А твоята постъпка отговорна ли беше? - на свой 
ред пита непознатият.

- Не съм направил изобщо нищо, което да ви 
застраши – заявява Миро. - Нито аз, нито Драгица. Малко 
се пошегувахме и толкова. Никой нямаше да се 
разприказва навън, пред непознати. Пък и кой ли щеше да 
обърне внимание на тези глупости? Разберете, тази книга 
не представлява никакъв интерес. Всеки, който я види, ще 
разбере че е фалшификат или майтап и няма да се 
занимава с нея. Освен това, в Хърватска не използваме 
обла глаголица и никой няма да седне да чете книга, 
отпечатана с обла глаголица. Все едно да караш хърватин 
да чете книга на кирилица.

- Всичко това, което ми разправяш, няма връзка с 
това, което направи – казва спокойно непознатият.

- Какво съм направил? - чуди се Миро.
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- Предостави текст от книгата на първия, който 
влезе в офиса ти – започна да изрежда непознатият. - По 
този начин изложи на риск мисията ни. После се 
разприказва за цената, която сме ти платили и я каза до 
последната липа. Тогава не ни остана нищо друго, освен да 
ви изолираме, за да не се разприказвате и пред други хора.

- Обясних ти – разпали се Миро, - че няма да се 
разприказваме пред други хора и причината е, че тази 
книга е такава глупост, че можем само да си навлечем 
присмеха на другите. Освен това, изобщо не съм 
предоставял текст от книгата на никого. Това, че Драгица 
случайно видя текста, изобщо не означава, че съм й го 
предоставил. Значи, никой не е излагал тъпата ви мисия на 
риск. И още: цена изобщо не съм споменавал. Ако си 
толкова перверзен, че при подслушването си направил и 
запис, прослушай го, и ще видиш, че никъде не съм 
споменавал цената, която ми платихте. Просто си 
измисляш тези неща, за да оправдаеш употребата на сила, 
която използвахте, без да има нужда.

- Сила не сме използвали – отрича непознатият. - 
Но мерките, които предприехме, бяха наложителни. Не 
можехме да оставим нещата така. Драгица не е надеждна, 
щеше да се разприказва пред компанията, с която движи. 
Беше събрала достатъчно информация, включително вече 
беше изчислила и цената. Това, че не й каза точната сума, 
не означава, че тя не я научи. Влязохме, когато тя вече я 
беше пресметнала.

- Глупости! Тя не е чак толкова гениална! - вика 
Миро. - Как може да пресметне цената, без да има никакви 
конкретни данни?

- Имаше конкретните данни – обяснява 
непознатият. - Каза й, че имаш работа за пет месеца, а тя 
пресметна, че това са петстотин страници. После, след като 
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тя предположи, че сме ти платили по 100 куни на 
страница, я попита за курса на еврото и тя ти каза 
четиринайсет евроцента за куна. Когато възкликна 
„четиринайсет“, тя вече се беше досетила, че цената е 
четиринайсет пъти по-висока.

- Това направо ме уби! - разсмя се Миро. - Такава 
развинтена фантазия имаш, човече! Как можа да направиш 
такова съчинение? Откъде изобщо ти дойде на ум?

- За телепатия чувал ли си? - пита го непознатият.
- Е, какво за телепатията? - Миро е вече раздразнен.
- Ами... за телепатията – разперва ръце непознатият.
- Искаш да кажеш... - започва Миро. - Чакай, чакай! 

Да не би да искаш да кажеш, че си следил мислите ни? 
Какви са тези глупости? Това го има само в научната 
фантастика! Ти май си падаш малко шарлатан. Висши 
технологии, извънземни, телепатия... Е, това вече е 
прекалено!

- Мога да ти докажа – казва непознатият. - Не искам 
да мислиш, че си невинен и че ние сме злодеите, понеже 
сме ви отвлекли.

- Хайде де, докажи! - Миро се държи 
предизвикателно.

Непознатият отваря нетбука си, намира някаква 
програма и я стартира. После изважда предмет, голям 
колкото монета от едно евро, и го залепва на челото на 
Миро. В съзнанието на Миро като няколко проблясъка 
преминават мислите на Драгица, съпровождащи разговора 
им в офиса му предния ден. „Хиляда и четиристотин 
куни... Сто деветдесет и три евро... Не... Хиляда 
четиристотин и шейсет куни... Двеста евро! Двеста евро!“

Миро се сепва. Непознатият сваля от челото му 
странния предмет и затваря програмата в нетбука си.

- Какви са тези трикове? - негодува Миро. - Ти на 
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хипнотизатор ли ми се правиш?
- Не – спокойно обяснява непознатият. - Това е 

запис на мислите на Драгица.
- Как можеш да запишеш мислите на човек? - не се 

предава Миро. - Опитваш се да ме заблудиш.
- Някога хората са оприличавали такива неща на 

магии или чудеса – парира го непознатият, - днес ги 
оприличават на шарлатанство. А тази реакция всъщност е 
израз на безсилието на ограничените ви мозъци да схванат, 
че има толкова напреднали технологии.

- Ти пък какво се правиш на много напреднал? - 
възмущава се Миро. - Дори да има такива напреднали 
технологии, ти не ги използваш коректно. Кой знае как си 
изопачил и манипулирал нещата. После ми ги показваш 
като автентични. Я не се излагай! Може да съм с 
ограничен мозък, но това не ми пречи да разбера кога ме 
мамят.

- Добре – вдига рамене непознатият. - Вие, хората, 
сте си все същите. Пълни с недоверие, скептични, готови 
за насилие, изобщо всички негативни качества, които се 
опитвате да припишете на нас...

- Ти май искаш да се изкараш светец – ехидно го 
прекъсва Миро.

- Признавам, че не съм светец – казва непознатият, - 
но твърдя, че не съм измамник.

- Жалко, не ти вярвам – приключва разговора Миро, 
обляга се назад и затваря очи. - Сега искам да поспя малко.
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Дванайсета глава

Групата мъже и жени, които правеха чертежите на 
новите ни къщи, ни дадоха чертеж на всяка отделна къща, 
за да може всяко семейство да го разгледа и да се запознае 
с всички подробности. Жупанът и старейшините раздадоха 
чертежите на всички семейства, които бяха дошли с нас 
през вратата на рая.

Всяко семейство разполагаше с шест дена да реши, 
дали одобрява чертежа на новата къща или има някакви 
предложения за допълнение и изменение на чертежа.

През това време жупанът и старейшините 
обсъждаха с групата мъже и жени, които правеха 
чертежите, въпроси, свързани с труда по изграждането на 
къщите, сечивата, които щяха да се използват, градивата, 
необходими за строежа, колко време би продължил 
строежът и още много неща.

Един от най-важните въпроси, който жупанът и 
старейшините обсъждаха с групата мъже и жени, които 
правеха чертежите, беше как да се докара вода до новото 
село, защото на самото място не открихме никакви извори.

Един мъж от групата, която правеше чертежите, 
предложи първо да се потърси дали няма вода дълбоко под 
това място. Той предложи едно странно сечиво, с което 
каза, че може да се открива вода на голяма дълбочина. 
Жупанът и старейшините, въпреки че бяха виждали много 
чудеса досега, бяха изненадани, че може с някакво толкова 
малко сечиво да се открие вода на голяма дълбочина. Един 
от старейшините дори изказа съмнение, че това може да 
стане, без да се копае.

Мъжът, който предложи странното сечиво за 
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откриване на вода на голяма дълбочина под земята, каза, 
че веднага може да отидем на мястото и да изпробваме 
сечивото.

Жупанът и старейшините се съгласиха и Винко 
Станс ни отведе до мястото на новото село с голямата 
самоходна талига, управлявана от него. Там мъжът, който 
предложи сечивото за откриване на вода, го извади и 
започна да се разхожда напред-назад, като постепенно се 
отдалечаваше от мястото, откъдето тръгна. От сечивото се 
чуваше странно пиукане, което се повтаряше през известно 
време. Дълго обикаляше мъжът и странното пиукане се 
чуваше по един и същ начин. По едно време пиукането 
започна да се чува по-често и по често. Всички 
наобиколихме мъжа, но той ни каза да освободим мястото, 
защото още не е открил точно къде ще трябва да се копае.

В един миг пиукането зачести толкова, че започна 
да се чува като един продължителен звук. Тогава мъжът 
спря и посочи мястото, където трябва да се копае за вода.

- Тук има голям подземен поток. Водата, която 
може да изтече от това място, би задоволила нуждите на 
новото село за много години напред. Този подземен поток 
се стича от планината и затова постоянно ще се захранва 
от дъждовете и топящите се снегове.

Винко Станс отбеляза мястото, като заби един 
висок прът, върхът на който светеше.

Върнахме се в Ранкодом и продължихме 
обсъждането на важните въпроси, свързани с изграждането 
на новото село. Групата мъже и жени, които правеха 
чертежи, отбелязаха на големия чертеж на новото селище 
мястото, където щеше да се изкопае кладенецът. Жупанът 
предложи площадът на селото да се направи около 
кладенеца, но мъжът, който откри водата, каза, че 
кладенецът ще остане скрит, за да не се замърсява, а водата 
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ще тече по тръби до всяка къща. Никой няма да ходи с 
ведра до кладенеца, за да си налива вода, а ще използва 
вода от тръбите направо в дома си. Там водата няма да 
тече постоянно, за да не се хаби напразно, а ще я пускаме 
само когато ни потрябва. В Ранкодом във всяка къща 
точно по този начин се пуска и спира водата на определени 
места. Жителите на Ранкодом знаеха как да пазят водата, 
за да не тече, когато не трябва. На края на тръбите, които 
излизаха в домовете им имаше чудновати чепове, с които 
не само че се спираше и пускаше водата, но можеше да се 
усилва и намалява струята.

Друг важен въпрос, който обсъдихме, след като 
разбрахме, че ще имаме вода в новите си домове, беше как 
да отвеждаме използваната вода до реката, но така, че в 
реката да не се излива мръсна вода. Мъжът, който откри 
водата за новото ни село, ни обясни, че от къщите водата, 
след като се използва и замърси, ще се отвежда до една 
голяма воденица, в която ще се утаяват нечистотиите, а 
пречистената вода ще се отвежда до реката. Той ни обясни 
още, че тази вода може да се използва и за напояване на 
полята, когато се наложи. Освен това, утаените в голямата 
воденица нечистотии ще се изсушават и изгарят в една 
голяма пещ за изгаряне на сметта, каквато имаше и край 
Ранкодом.

И жупанът, и старейшините, се чудеха защо трябва 
сметта да се изгаря, а не просто да се изхвърля извън 
селото.

Винко Станс тогава каза:
- Преди векове нашите предци правели точно така – 

изхвърляли сметта извън селищата си. Но постепенно тази 
смет започнала да унищожава растенията, да убива 
животните и хората. Настъпило ужасно време, когато 
върлували много болести. Тогава предците ни взели тежко, 
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но правилно решение – сметта не бива да се изхвърля, а 
трябва да се унищожава или преработва по такъв начин, че 
да може да се използва за полезни неща, без да застрашава 
здравето или живота на хората, животните и растенията.

Всички го гледахме с отворени уста. Никога преди 
това не бяхме се замисляли, че трупането на сметта извън 
селищата ни може да доведе до такова бедствие. Жупанът 
ни погледна в очите и всички разбрахме, че трябва да 
приемем решение – сметта от новото ни село не трябва 
просто да се изхвърля извън селото, а да се унищожава или 
преработва.

Така взехме едно важно решение за новото ни село. 
Всички вярвахме, че бъдещите поколения щяха да го 
оценят и щяха да ни бъдат признателни за него.

Вечерта на четвъртия ден от пристигането ни в 
Ранкодом, се прибрахме в домовете, които ни бяха 
приютили, докато построим новото си село. Всички бяхме 
доволни от обсъдените въпроси и приетите решения.

Преди да си легна, отново горещо благодарих на 
Бога за помощта, която ни оказа. Без нея сигурно щяхме да 
бъдем оставени на милостта на разбойниците, които 
напоследък често нападаха родното ни село.
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Тринайсета глава

Миро се събужда и се оглежда. Самолетът все още е 
на голяма височина. Драгица е на седалката до него и не се 
е събудила, диша умерено и спокойно. Непознатият го 
няма. В салона на самолета няма никой друг, освен тях 
двамата.

Миро се протяга, изправя се и се запътва към 
тоалетната в задната част на самолета. В миг се появяват 
двама от придружителите на непознатия.

- Е-е, по-полека де! - казва Миро с досада. - Човек 
не може да се изпикае на спокойствие.

Двамата придружители без лица не се помръдват. 
Единият стои пред Миро, другият – зад него.

- Момчета, вие да не сте глухи? - пита Миро.
Двамата стоят неподвижно.
- Май сте дебилни – вдига рамене Миро. - Като ви 

гледам, направо сте си блондинки.
В салона влиза непознатият и казва нещо на 

двамата. Те моментално се отдръпват. Миро се обръща 
към непознатия и ехидно казва:

- Сигурно отиването до тоалетна е опасен заговор 
срещу извънземните.

- Гледат си работата. И ти да си на тяхно място, ще 
постъпиш по същия начин – непознатият е прекалено 
сериозен.

- Никога няма да съм на тяхно място и затова не 
мога да си представя – противопоставя се Миро. - Тези 
момчета май нямат способност за лична преценка. Според 
мен не са хора.

- Хора са – твърди непознатият. - Хора като теб и 
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мен.
- Като теб, може, но не и като мен – не се съгласява 

Миро. - Такива безизразни лица, по-скоро липса на лица, 
никога не бях виждал.

- Какво искаш да кажеш? - пита с недоумение 
непознатият.

- За мен те нямат лица – обяснява Миро. - Изобщо 
не мога да различа никакви особености. Мога да ги позная 
всичките наведнъж, но не един по един. Това е според мен 
липсата на лица.

- Вие, хората, наистина сте странни – чуди се 
непознатият. - Искате всеки да има физиономия, различна 
от тези на останалите. Това е безсмислено, защото 
излишно се трупат отличителни белези. Достатъчно е, че 
човек си има самоличност.

- Нали и вие бяхте хора? - пита Миро. - Според мен, 
хората си имат уникални физиономии.

- И ние сме хора – потвърждава непознатият, - 
макар и извънземни, но сме от един произход. Само че с 
течение на времето при нас се изгубва многообразието от 
физиономии, понеже става ненужно. Ние усещаме всеки 
индивид и го различаваме от другите.

- И как става това? – Миро е изненадан. - Как така 
„усещате“?

- Имаме телепатични способности – обяснява 
непознатият. - Това ни помага да „разглеждаме“ лицата на 
хората отвътре.

- Интересна гледна точка – смее се Миро. - Я по-
добре да отида да се облекча, че важните разговори край 
нямат...

След малко Миро се връща в салона на самолета. 
Непознатият отново е излязъл, но Драгица вече е будна.

- Миро, къде беше изчезнал? - пита тя с 
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безпокойство. - Събуждам се и гледам, че те няма.
- Е-е, сега и ти. Да не отиде човек до тоалетната. 

Преди малко тръгвам и – хоп! - изскочиха двама без лица. 
Идва непознатия и ги разкарва. Питам го защо са без лица, 
разправя ми, че нямало нужда от лица, имали си 
самоличност. Усещали се били телепатично.

- Така ли? - сепва се Драгица. - Тези хора ми ровят 
постоянно в мозъка. Не ме оставиха на мира до преди 
малко.

- Как така ти ровят в мозъка? – пита обезпокоен 
Миро.

- Ами така – обяснява Драгица, - през цялото време 
усещам чуждо присъствие в главата си. Не мога да наложа 
волята си, чувствам как друг ми диктува какво да правя.

- Сигурна ли си? - пита Миро.
- Никога досега не ми се беше случвало – 

продължава Драгица. - От вчера имам такова усещане. 
Още преди да ти се обадя по телефона усетих нещо 
странно. Извинявай, но нямах намерение да ти се обаждам. 
Просто ме беше налегнала апатията.

- Не ми се извинявай – успокоява я Миро. - Не съм 
чак толкова претенциозен. Само че това което ми 
разправяш, не ми харесва. Ако е истина, че някой ти е 
повлиял да ми се обадиш и да се срещнем, ще се окаже, че 
цялата работа е нагласена.

- Миро, страх ме е – Драгица го хваща за ръката.
- Ако ми имаш доверие, дръж се за мен – окуражава 

я Миро. - Имаш ли ми доверие?
- Да.
- ОК. Всичко ще се оправи – оптимистично 

продължава Миро. - Само че засега нямам план как.
- Добре – примирява се Драгица. - Само че сме на 

хиляди километри от къщи.
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- Имай търпение – казва бодро Миро. - Лошото е 
напред!

- Миро! - укоризнено го гледа Драгица. - Винаги си 
имал странно чувство за хумор.

- Е-е, ти пък! Човек да не се помайтапи.
В този момент в салона отново влиза непознатият. 

След него вървят няколко от придружителите му.
- Скоро кацаме – казва непознатият. - След това се 

качваме на хеликоптер и отиваме до базата. При слизане от 
самолета не искам никакви изпълнения.

- Защо, няма ли да ти бъде забавно малко да се 
погоним из летището – дразни го Миро.

- Ако искаш да не те зашеметявам, ще мируваш – 
заплашва непознатият.

- Знаех си, че нещо не е наред с вас, ама защо ли 
трябваше да се хващам! - мърмори си Миро.

- Защото вие, хората, сте алчни – отговаря 
непознатият.

- Добре де, алчен съм – вдига рамене Миро. - Но 
едва ли мога да се сравнявам с теб. Пред теб съм направо 
алтруист!

- Какво искаш да кажеш? - пита непознатият.
- Сам казваш, че сте били хора като нас – отговаря 

Миро. - Но сега виждам, че не сте. Много по-алчни сте от 
нас.

- По-алчни ли? - чуди се непознатият.
- Мно-ого! - разперва ръце Миро – Ето толкова.
- И как достигна до това гениално прозрение? - 

ехидно пита непознатият.
- Ти ми помогна – отсича Миро. - Сам си призна.
- Признал ли съм си? - имитира го непознатият. - И 

какво съм си признал?
- Че си служиш с всякакви непозволени средства, за 
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да постигнеш целите си – спокойно отговаря Миро.
- Непозволени? - прави се на учуден непознатият.
- Ровиш в мозъци, отвличаш със сила – започва да 

изрежда Миро, - мамиш властите, заплашваш, 
шантажираш, подкупваш. Всичко това са незаконни 
средства и са с цел получаване на материални облаги. 
Наистина, не мога да се сравнявам с теб. Може да съм се 
полакомил от голямата сума, но не съм искал да изкарам 
тези пари без труд. Щях да се блъскам по дванайсет или 
четиринайсет часа на ден, за да разчитам този ужасен 
текст, който малко хора биха се наели да превеждат.
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Четиринайсета глава

На петия ден от пристигането ни в Ранкодом, в 
сградата, където работеше групата мъже и жени, които 
правеха чертежите, започнаха да идват много от нашите 
хора. Те задаваха различни въпроси, свързани с чертежите 
на новите им къщи, понеже не ги разбираха, пък и не 
можеха да прочетат надписите, които, благодарение на 
Винко Станс, бяха на нашия език. Повечето от нашите 
хора не можеха да четат и пишат. Само няколко младежи 
бяха идвали при мен, за да ги науча да четат и пишат, но те 
не смогваха да прочетат на всички поотделно надписите 
върху чертежите.

Тогава Винко Станс каза на събралото се 
множество:

- Още когато бях при вас, в родните ви села, 
говорех за необходимостта от това да можете да четете и 
пишете. Повечето от вас не обърнаха внимание на тези мои 
думи или не им придадоха голямо значение. Може би сте 
си мислели, че за един селянин не е нужно да знае да чете 
и пише, тъй като в живота ви някога не е имало толкова 
голямо значение такова умение. Други умения бяха по-
важни за вас: да събереш богата жътва, да отгледаш голямо 
стадо и здрави деца. Всички познания от миналото, от 
вашите родители, деди и прадеди, са се предавали досега 
устно. Тези познания са свързани пряко с вашия живот и 
затова са се съхранили във всяко семейство. Но след като 
пристигнахте тук, видяхте, че има много нови неща, които 
вие нарекохте чудеса. Тези чудеса всъщност са плод на 
нашите знания, натрупани в продължение на много 
столетия. Но ако не можехме да четем и пишем, нямаше да 
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постигнем този успех. Колкото повече стават знанията, 
толкова по-трудно е запомнянето им. Затова става 
необходимо да се записват. От тази необходимост се е 
родила писмеността – както нашата, така и вашата. Тук, в 
този нов за вас свят, необходимостта да се научите да 
четете и пишете става голяма. Все по-често ще ви се налага 
да прочетете нещо, което може да се окаже важно за вас. 
За предстоящия строеж на новото ви село ще се използват 
много сечива, боравенето с които няма да бъде просто. За 
да можете да си служите с такива сечива, ще трябва да 
множете да прочетете указанията за работа с тях. Затова 
предлагам да започнете още от утре да се учите да четете и 
пишете.

Думите на Винко Станс направиха силно 
впечатление на хората. Доверието им към Винко Станс 
след пристигането ни в Ранкодом беше нараснало. Затова 
никой не се противопостави на ученето.

Винко Станс каза, като ме посочи:
- Игуменът и неговите ученици ще разделят всички 

ви на групи и всеки от тях ще започне да учи хората от 
една група. В центъра на Ранкодом видяхте една голяма 
сграда, която често е пълна с деца. Това е нашето училище. 
Сега децата ни няма да ходят известно време на училище, 
за да могат да се наиграят. Така че спокойно можем да 
използваме стаите в училището, за да се учите да четете и 
пишете.

След като каза това, Винко Станс дойде при мен и 
ми каза:

- Днес ще мога да ти покажа как се работи със 
светещата плоча, която може да прави бързо преписи.

Отидох с Винко Станс в сградата на общината, 
където беше работната стая на Винко Станс. Когато 
влязохме в нея, видях, че има още една светеща плоча.
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- Донесох още една светеща плоча, на която ще 
работиш ти – каза Винко Станс.

Той докосна средата на едната светеща плоча и 
каза:

- Докосни средата на другата светеща плоча по 
същия начин.

Аз докоснах средата на другата светеща плоча. 
Светлината на плочата се засили и на нея се появиха 
някакви надписи на непознатия език на хората от 
Ранкодом. Тогава Винко Станс каза:

- Направил съм така, че надписите на светещата 
плоча да могат да се появяват и на вашия език. Ето тук, в 
горния десен ъгъл виждаш този кратък надпис на вашия 
език.

Погледнах на посоченото място и наистина видях 
името на нашия език, написано с нашата писменост. Винко 
Станс продължи да обяснява:

- Когато докоснеш този надпис, всички други 
надписи ще се променят и ще ги видиш на своя език.

Аз докоснах името на нашия език и изведнъж 
надписите на светещата плоча се промениха и станаха 
разбираеми за мен. Това предизвика такава радост у мен, 
че неволно възкликнах:

- Велики Боже!
Винко Станс също беше радостен, защото помощта, 

която ни оказваше, му доставяше голяма радост. Той 
продължи да ми показва:

- В левия горен ъгъл виждаш знак, подобен на 
вратата на рая. Когато го докоснеш, ще се появи списък.

Аз докоснах знака на вратата на рая. Наистина се 
появи списък. Той беше на нашия език, но в първия 
момент не можах да разбера какво означава. Винко Станс 
ми обясни:
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- Това е списък, изреждащ основните групи от 
действия, които могат да се извършват от светещата плоча. 
В групата „Сечива“ също има списък, изреждащ 
действията, които могат да се извършват след докосване на 
надписа на дадено действие. Сега докосни надписа на 
„Сечива“.

Аз докоснах надписа „Сечива“ и в дясната част на 
светещата плоча се появиха множество малки изображения 
с надписи под тях. Винко Станс продължи да обяснява.

- Както разбра, при докосване на някой надпис 
върху светещата плоча, се извършва някакво действие, 
например, появяват се други надписи или старите надписи 
се променят. Ако докоснеш например надписа „Думи в 
свитъка“, на светещата плоча ще се появят надписи, които 
показват колко думи са написани в свитъка и колко още 
можеш да напишеш.

Аз докоснах надписа „Думи в свитъка“ и видях три 
нови надписа върху светещата плоча: „Изписани думи“, 
„Оставащи думи“ и „Общо количество думи“. Числата 
след тези надписи означаваха огромни количества, затова 
не можах да ги изчисля в първия миг. Учудено погледнах 
Винко Станс и го попитах какво означават тези огромни 
числа. Той ми обясни:

- Светещата плоча се състои от различни много 
малки сечива, които извършват сложни действия, подобни 
на тези, които извършва мозъкът на човека: запомнят 
много думи и числа, пресмятат, карат кутията, в която съм 
поставил белите листи, да прави преписи, и много други 
действия. Когато пишем, думите се запомнят от едно 
сечиво, което сме нарекли „свитък“. Този свитък може да 
запомни огромни количества думи. Ето, в тези надписи са 
посочени количествата думи, които са запомнени, които 
могат да се запомнят още и общото количество думи, 

76



които може да запомни свитъкът.
Тези неща бяха толкова странни и трудни за 

разбиране, че помолих Винко Станс за почивка. Той се 
съгласи и ми предложи да продължим на следващия ден, 
след като завърша обучението на нашите хора в 
училището.
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Петнайсета глава

Самолетът се приземява на пусто летище. Навън е 
нощ, в далечината се виждат светлини, които Миро не 
може да определи от какво населено място са. На пистата, 
на стотина метра от кацналия самолет, стои хеликоптер с 
работещ двигател.

Непознатият слиза пръв по стълбата, докарана след 
спирането на самолета. По това Миро разбира, че 
летището не е голямо. Непознатият се обръща и с кимване 
ги подканва да слизат. Драгица слиза и след нея Миро. 
Навън е хладно, независимо че е лято. Драгица трепери.

- Голям студ е тук – казва Драгица с тракане на 
зъби.

Миро й дава якето си, но тя продължава да трепери.
- Да не сме на Северния полюс, а? - пита тя.
- В Колорадо сме – казва непознатият.
- Уж сте много напреднали, а използвате 

примитивните ни превозни средства – ехидно казва Миро.
- Не трябва да се набиваме много на очи – отговаря 

спокойно непознатият. - Предпочитаме да проявяваме 
търпение, а не да се перчим с технология.

- Вие пак се перчите – казва Миро.
- Използваме нашите технологии изключително 

дискретно – продължава непознатият.
- Толкова дискретно, че цялата настръхвам – 

обажда се Драгица.
- Е-е, ще свикнеш – мъчи се да я успокои 

непознатият. - Не всички хора имат твоите способности.
- Какви способности? - сепва се Драгица.
- Телепатични – обяснява непознатият. - Не всички 
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хора ги имат. Или по-скоро имат способност да блокират 
телепатията.

На Миро в миг му става ясно – непознатият не може 
да проникне в мозъка му и затова само Драгица е под 
въздействието на непознатия.

- Трябва да се качваме – непознатият посочва 
хеликоптера.

- И къде отиваме? - пита Драгица.
- Казах ви, в нашата база – обяснява непознатият. - 

Там ще работите на спокойствие.
- Голямо спокойствие, в затвор – подхвърля ехидно 

Миро. - Нямате ли някое по-спокойно място?
- Имаме, но не тук – отговаря непознатият. - На 

няколко светлинни години е.
- Много смешно! - Драгица продължава да трепери. 

- Там сигурно направо ще замръзнем.
- Климатът там е умерен през цялата година – казва 

непознатият. - Рядко там температурите падат под нулата, 
и то само в планината.

- Кое е това място? - поглежда го въпросително 
Миро.

- Лонгадом – отговаря непознатият.
- Не беше ли Ранкодом? - пита Миро.
- Вашите хора всичко изкривяват, когато го чуят – с 

пренебрежение казва непознатият. - Все пак се досети за 
какво става дума.

- За гласните мога да разбера, но замяната на „л“ с 
„р“ не ми е много ясна – казва Миро.

Качват се на хеликоптера. Пилотът им прави знак 
да затегнат коланите.

- Та откъде се е взело това Ранкодом? - чуди се 
Миро.

- Казах ти, че вие винаги изкривявате нещо, което 
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чуете – упорства непознатият.
- В японски няма „л“ - казва Драгица.
- Да, но това не е на японски – отговаря 

непознатият.
- Все едно! - отсича Миро.
- Не е все едно – казва непознатият. - Това име не е 

на японски.
- За нас е все едно – махва пренебрежително с ръка 

Миро.
- Няма да ти бъде, ако разбереш на какъв език е – 

казва непознатият.
- На извънземен! - смее се Миро.
- Не е! - заявява непознатият. - Или поне е на език, 

който се е говорел на Земята.
- И той е...? - подканва го Драгица.
- Сетете се сами – подканва ги непознатият – 

Лонгадом, Лонге-а-домо.
- Longe a domo?! Далеч от дома? Латински? - 

възкликва Драгица.
- Значи не било толкова трудно – дидактично казва 

непознатият.
- И какъв е този майтап? - пита Миро.
- Много си недоверчив – укоризнено го гледа 

непознатият.
- Според мен – упорства Миро, - това е голяма 

измама. Кой знае какво ще излезе накрая.
Хеликоптерът изведнъж се издига. Двигателят му 

вече не бучи. Наоколо е почти тихо.
- Какво става тук? - пита Миро и се оглежда.
- Всичко е ОК – успокоява го непознатият.
- А защо не работи двигателят? - с безпокойство се 

оглежда Миро.
- Нали питаше за нашите превозни средства. Това е 
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един хибрид – обяснява непознатият. - Сега използваме 
антигравитационния двигател. Когато няма много зяпачи 
наоколо, използваме него. Иначе си запушваме ушите. 
Вашите примитивни двигатели са и прекалено шумни.

- Виж какво, из Интернет е пълно с писания за 
антигравитационни двигатели – пренебрежително говори 
Миро. - Щом и китайците са си направили такъв двигател, 
няма да ме впечатлиш.

- И не искам да те впечатлявам – спокойно отговаря 
непознатият. - Питаше ме защо не използваме нашите 
превозни средства и аз ти обясних. Презокеанските полети 
също можем да извършваме с такива двигатели, но сега 
имахме основание да не ги използваме на самолета. 
Искахме съвсем легално да влезем в САЩ.

- Да бе! Много легално! - вика Миро.
- Ако не беше правил онези номера, нямаше да 

стане така – заявява непознатият.
- Добре – успокоява се Миро. - Аз съм правел 

номера! Да споменавам ли пак, че не аз ровя в мозъци, 
отвличам със сила и мамя властите с фалшиви паспорти? И 
че това е направено доста преди да „правя номера“?

- Признавам, не подходих към вас правилно – 
разперва ръце непознатият.

- Така ли? - чуди се Миро. - А как трябваше да 
подходиш?

- Трябваше да отида при вас и директно да ви 
обясня за какво става дума – казва непознатият. - Само че 
не съм много сигурен, че щяхте да ме разберете.

- Ние? - пита Миро.
- Да, вие – обяснява непознатият. - Ти и Драгица.
- Ти отиде при него! - възкликна Драгица. - Защо не 

дойде при мен?
- Ти какво, ревнуваш ли? - опитва се да се шегува 
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непознатият.
- От теб ли? - гледа го Драгица. - Ти нямаш лице. Не 

си ми конкурент.
- Какво става тук? - недоумява Миро.
- Тоя значи наистина ми е ровил в мозъка! - 

възмущава се Драгица.
- Наложи се – оправдава се непознатият и лицето му 

не е вече толкова непроницаемо. Усеща се леко 
зачервяване.

- И защо се наложи? - настоява Драгица.
- Защото сте ми необходими и двамата – изплюва 

камъчето непознатият и лицето му показва още по-голямо 
безпокойство.

- Нещо май се променя лицето ти, а? - настъпва 
Драгица, тя явно е усетила някаква слабост у непознатия.

- Виж какво – започва да се обърква непознатият, - 
когато пристигнем, ще говорим на спокойствие.

- Че тук не сме ли на спокойствие? - пита Драгица.
Непознатият кима към групата придружители, 

която седи на седалките зад тях.
- Ти какво? - пита Драгица. - От тях ли се пазиш? Че 

те са пълни дебили!
Непознатият безпомощно разперва ръце и повече не 

казва нищо. Драгица се успокоява и се обляга назад. Миро 
вече дреме.

Така минава половин час. Изведнъж хибридният 
хеликоптер рязко започва да се спуска. На хоризонта се 
виждат първите слънчеви лъчи. 
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Шестнайсета глава

В сградата на училището, където учеха децата на 
Ранкодом, на шестия ден от пристигането ни, се събраха 
много от нашите хора, които бяха готови да започнат да се 
учат да четат и пишат. Те бяха разделени на групи и всяка 
група влезе в определената й стая. Моите ученици, които 
вече свободно четяха и пишеха, щяха да ми помагат. Всеки 
от тях се зае да учи по една група. Аз също имах група.

На стената в училищните стаи имаше големи 
светещи плочи. Те бяха подобни на малките светещи 
плочи, но бяха направени така, че се използваха по лесно. 
На тези плочи се пишеше с едно сечиво, което приличаше 
на калем. Когато започнех да пиша някоя буква, тя 
изведнъж се показваше цялата, преди да съм успял да я 
завърша. Така ставаше и с думите, само че понякога 
излизаше друга, а не тази, която исках. Но само с едно 
докосване на калема се показваше списък с подобните 
думи и аз лесно можех да си избера тази, която ми 
трябваше или да довърша изцяло думата, която бях 
започнал.

Голямата светеща дъска показваше едри букви, така 
че да се виждат без затруднение и от най-отдалечената 
част на стаята.

Пред всеки ученик също имаше малка светеща 
плоча с калем. Всеки преписваше това, което покажех на 
голямата плоча. Само че на малките плочи буквите и 
думите не се показваха при започване на писането, а 
ученикът трябваше да изписва сам всичко. Това беше с цел 
да се научи. Все пак, когато ученикът напишеше някоя 
буква, тя се показваше след малко с правилните си 
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очертания, защото учениците все още не можеха да ги 
спазват. По този начин постепенно ученикът свикваше да 
пише правилно буквата.

След като показах няколко от буквите, започнахме 
да се упражняваме да очертаваме отделни части на 
буквите: малки кръгчета, средни кръгчета, големи 
кръгчета, дъгички, чертички, триъгълници и други 
очертания. Така всички разбраха от какво се състоят 
буквите, за да могат по-лесно да ги изписват.

Показах им и основното очертание, от което 
можеше да се получи всяка отделна буква. Това беше един 
голям кръг, разделен първо на четири части с водоравна и 
отвесна черта на кръст, и още веднъж, на още четири 
части, с две полегати черти на кръст. И двата кръста се 
пресичаха точно в средата на големия кръг.

Когато показах на учениците основното очертание 
на буквите, те бяха смаяни от строгата зависимост, която 
съществуваше между всички наши букви. Основното 
очертание беше от голяма помощ и помагаше да се 
разберат и запомнят всички букви.

Така времето до пладне мина неусетно. Тогава 
реших да дам почивка за обяд и казах на учениците си да 
се върнат след време една четвърт от една четвърт ден. 
Преди да излязат от стаята аз им направих препис от 
онова, което бяха писали, върху бели листа. Преписите 
станаха много бързо, защото до всяка малка светеща плоча 
имаше кутия за правене на преписи. Нареждането за това 
действие открих много лесно като докоснах горния ляв 
ъгъл на голямата светеща плоча и в списъка с действия 
открих „Направи препис на всички“.

Учениците ми много се зарадваха, защото така щяха 
да си припомнят какво са правили сутринта и нямаше да 
забравят трудните букви.
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След като стаята се изпразни, аз седнах до 
прозореца и започнах да разглеждам Ранкодом. Училището 
беше на едно възвишение и затова цялото село се виждаше 
много добре. Виждаше се и обширното поле, и планината, 
от която слязохме, след като минахме през вратата на рая.

По едно време в стаята влезе Винко Станс. Той 
погледна голямата светеща плоча и каза:

- Виждам, че си се справил много добре. Преди 
известно време се опитах да подготвя светещите плочи за 
учене на вашата писменост, но не бях сигурен, че съм 
направил всичко както трябва. Сега виждам, че си успял да 
се справиш, макар че си срещнал някои трудности.

Казах му, че трудности имам затова, че все още не 
умея да работя добре със светещата плоча. Винко Станс 
тогава ми обясни:

- За да извърши някое действие, светещата плоча 
трябва да получи нареждане. Когато докоснеш горния ляв 
ъгъл и се появят групите действия, това е първото ти 
голямо нареждане към светещата плоча. Когато докоснеш 
името на някоя група действия от списъка, ти даваш 
следващо голямо нареждане. След това нареждаш на 
светещата плоча да изпълни определено действие, като 
докоснеш името му. Но това нареждане всъщност съдържа 
множество по-малки нареждания, които се намират в 
невидим списък под името на определеното действие. Този 
невидим списък се намира в свитъка на светещата плоча. 
За човека, който е създал този списък, той не е невидим – 
този човек може да го вижда и променя, след като даде 
особено нареждане на светещата плоча. Ето, аз нареждам 
на светещата плоча да ми покаже списъка с нареждания за 
изписване на вашите букви.

Винко Станс докосна няколко пъти светещата плоча 
и на нея се появи странен списък на непознатия език на 
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Винко Станс.
- Това е списъкът с нареждания към светещата 

плоча, която ги изпълнява, щом започнеш да пишеш 
вашите букви.

- Това е много сложно нещо за мен – казах аз, - но 
се надявам Бог да ми даде сили, за да го проумея.

- Едва ли ще ти се наложи, защото дори и сред 
нашите хора не всички разбират нарежданията към 
светещите плочи. С това обикновено се занимават млади 
хора, чиито мозъци са свежи и работят бързо. За теб най-
важното нещо е да се научиш да използваш множеството 
възможности на светещата плоча. И вярвам, че ще успееш, 
защото само след малко показване ти успя да направиш 
толкова много. Младите ти ученици, които учеха другите 
групи, не успяха да разберат как се работи със светещите 
плочи, макар че вчера показах и на тях. Но те са млади и 
бързо ще схванат.

Скоро учениците отново започнаха да се събират. 
Стаята се напълни и аз продължих да уча хората си как да 
пишат и четат.
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Седемнайсета глава

Хеликоптерът се приземява на площадка, която се е 
появила преди секунди от недрата на планината. Наоколо 
не се виждат следи от човешко присъствие: няма пътища и 
сгради. Площадката заедно с хеликоптера бързо слиза 
надолу със скоростта на асансьор. След няколко минути 
спира. Вратите на хеликоптера се отварят. Непознатият 
слиза пръв и подканва Миро и Драгица. Те слизат замаяни 
от дългия полет – първо със самолет, след това с 
антигравитационен хеликоптер. Озовават се в просторен 
хангар, в който са наредени множество подобни летателни 
апарати. Има и такива със странна форма. Някои са и с 
внушителни размери, надхвърлящи няколко пъти 
размерите на аеробус.

Миро и Драгица се оглеждат в недоумение. 
Чувстват се като мравки в това огромно съоръжение.

- Какво е това? - възкликва Драгица.
- Това е летището на базата – обяснява непознатият.
- Летище? Под земята? - чуди се Миро.
- Защо не? Тези летателни машини не се нуждаят от 

писта за засилване – продължава обясненията си 
непознатият. - Някои от тях са без земни двигатели и могат 
да излетят направо оттук, след като се отвори един голям 
люк в тавана на хангара. Онези, които са хибридни като 
хеликоптера, с който пристигнахме, се издигат с този 
асансьор и излитат от площадката му, след като излезе на 
повърхността.

- И тези чудовища ли излитат през люка? - пита 
Миро.

- Управлението им е много прецизно и няма 
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никакъв проблем да излетят оттам – казва непознатият.
Миро и Драгица се оглеждат още около минута. 

Непознатият тогава ги повежда към една врата, близо до 
асансьора-хеликоптерна площадка. Вратата се отваря, след 
като непознатият поглежда към вградения скенер на 
ретината отдясно на вратата.

Влизат в широк коридор с много врати от двете му 
страни. В него е изключително оживено. Десетки мъже и 
жени излизат от различни врати и забързано отиват 
нанякъде, други се появяват от дъното на коридора и 
влизат в някои от вратите. Миро и Драгица забелязват, че 
на всички тези хора лицата са безлични като на 
придружителите на непознатия: те сякаш нямат лица!

- Хора без лица! - възкликва пак Драгица.
- Това са хора като мен и вас – казва спокойно 

непознатият.
- Какви ти хора! - вика Миро. - Тези нямат лица!
- Не знам какво виждате – непознатият продължава 

да говори спокойно, - но това са нормални хора, с 
нормални лица. Да не искате да видите холивудски 
актьори?

- Не, благодаря – казва Миро, - и те са такива. 
Направени на конвейер.

- Това са хора, не са правени на конвейер – настоява 
непознатият.

- Разправяй ги тия на някой друг – казва 
пренебрежително Миро. - От вчера се мъчиш да ме 
убедиш, че това били хора. Не знам, дали и ти си човек, а 
не някакъв киборг или клонинг.

- Киборгите и клонингите са плод на болното 
въображение на вашите фантасти – настъпателно започва 
непознатият. - Те нямат ни най-малка представа колко 
трудно е да се създаде изкуствено интелигентно същество.
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- А ти имаш ли? - пита Миро.
- Да, затова ти казвам това – продължава 

непознатият. - Всички технологии, които са познати на 
Земята, включително и извънземните технологии, не са в 
състояние да създадат напълно функциониращ изкуствен 
човек. Въпросът не е свързан само с биологията и химията, 
с електрониката и кибернетиката изобщо. За да постигнем 
това трябва да притежаваме технология, която е много по-
напреднала, която може да „вкара“ душа в създаденото 
тяло. Това е почти непосилна задача.

- Душа ли? - сепва се Драгица. - Че като гледам тези 
без лицата, те нямат души.

- Казах, че това са хора – натъртва непознатият. - 
Имат души, както аз и вие.

- Не знаех, че ти имаш – ехидно го прекъсва 
Драгица.

- Вие, хората, сте доста примитивни – връща си го 
непознатият. - Ако не разбираш нещо, вземаш, че се 
подиграваш, сякаш знаеш всичко на света.

- Е-е, нали и ти беше човек? - прекъсва го Миро.
- Човек съм, но не от Земята – отговаря непознатият 

и продължава: - Та, вие, хората, сте склонни да 
омаловажавате всичко, което не ви е познато. Ако нямате 
достатъчно познания, не се мъчите да научите повече, а се 
присмивате на онези, които имат повече познания от вас. 
Знаете и да се оплаквате – извънземните искали да ви 
поробят, да ви експлоатират, да ви откраднат ДНК-то и 
какви ли не небивалици. А всичко това го говорите от 
невежество.

- Така е – съгласява се Миро. - И кой поддържа това 
невежество? Я ми кажи, защото съм невежа.

- Вие сами си го поддържате – отсича непознатият.
- Без ваша помощ? - пита Миро.
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- Защо трябва някой да ви помага за нещо, което 
единствено вие можете да правите? - риторично пита 
непознатият. - Кой може да ви помогне да бъдете 
мързеливи и невежи? За това не е необходима помощ. Ако 
на някое дете не му се учи, колкото и да се мъчиш да го 
накараш да учи, няма да постигнеш голям успех. И да го 
наказваш, и да му правиш скъпи подаръци, нещата няма 
как да се променят. Просто детето не иска да учи, и това е!

- Какво? Искаш да кажеш, че ние, хората, сме това 
дете? - възмущава се Миро. - Че не искаме да учим и 
затова не сме напреднали достатъчно?

- Да, това искам да кажа – потвърждава 
непознатият. - И не само че не искате да учите, ами си 
държите на погрешните знания, разпространявате слухове, 
градите митове и сте толкова самонадеяни, че никой не е в 
състояние да ви разубеди. Как да ви обясним нещо, за 
което си мислите, че знаете всичко? За вас вселената е 
толкова позната, че ако някой се опита да промени 
схващанията ви, надавате вой и го заклеймявате като 
дезинформатор.

- Виж какво – прекъсва го Миро. - Ако някой ти е 
казал, че си дезинформатор, не е излъгал. Може да е 
невежа, да не иска да се учи, но за това не е излъгал. От 
вчера многократно се убеждавам, че си такъв. На прост 
език казано, много си лъжлив.

- Лъжлив? - недоумява непознатият.
- Да, лъжлив! - твърдо заявява Миро. - Всяка твоя 

дума или не казва истината, или я заобикаля. Това си е 
лъжене.

В този момент до непознатия се приближава един 
човек без лице и му казва няколко думи на езика, който 
Миро и Драгица оприличават на бълнуване.

- Трябва да отидем при Винко Станс – казва 
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непознатият на Миро и Драгица.
- Винко Станс?! - възкликва Миро.
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Осемнайсета глава

Сутринта на седмия ден от пристигането ни в 
Ранкодом аз и моите ученици продължихме да учим 
хората, които дойдоха с нас през вратата на рая. Всички се 
стараеха да запомнят очертанията на буквите и затова 
усърдно изписваха цели редове върху светещите плочи. 
Всяка буква трябваше да се запомни добре, за да бъде 
разпознавана лесно при четене.

След като бях запознал групата, която се учеше от 
мен на писане и четене, с основното очертание на буквите, 
те лесно започнаха да възприемат всяка следваща буква. 
Например буквите „добро“ и „твърдо“ лесно можеха да се 
запомнят по това, че горната дъга свързва две кръгчета, но 
при „добро“ те са малки, а при „твърдо“ - средни. Моите 
нови ученици започнаха дори по-бързо да запомнят 
буквите от другите групи.

Когато по пладне направихме почивка, старите ми 
ученици дойдоха при мен и поискаха да се научат да 
работят със светещите плочи така, че да могат и те по-
лесно да учат своите групи. Тогава аз им показах как с 
едно докосване се показва списъкът с действия, които 
може да извършва светещата плоча. Те извикаха от 
изненада, защото не очакваха, че е толкова лесно.

Показах им и на тях как да накарат светещата плоча 
да покаже основното очертание и как от него да изграждат 
всяка отделна буква. Те познаваха основното очертание от 
преди, защото ги бях научил как да го използват, когато 
бяха мои ученици.

След почивката пак продължихме с ученето на 
буквите. Постепенно започнах да изписвам и цели думи с 
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научените букви и карах учениците си да ги пишат по 
няколко пъти, за да свикнат с писането. След това 
заличавах написаните думи и им ги показвах в различна 
последователност. Те трябваше да ми прочетат думите на 
глас, за да ги чуят всички. Думите се показваха 
едновременно както на техните светещи дъски, така и на 
голямата светеща дъска и цялата група виждаше думата, 
която трябваше да прочете ученикът, когото изпитвах.

След като започнаха да пишат и четат думи, хората 
станаха по-уверени, защото виждаха плодовете на своите 
усилия. Много от тях вече не бяха млади, но се радваха 
като малки деца при всяка написана или прочетена дума.

Когато завършихме с ученето за този ден, всички си 
тръгнаха доволни и щастливи от просветлението, което 
идваше с научаването на буквите.

Преди да си тръгна и аз, в стаята влезе Винко Станс. 
Той ми предложи да продължи да ми показва как се работи 
със светещата плоча. Аз се съгласих, защото бях разбрал 
колко много неща трябва да науча. Докато се опитвах да 
извършвам някои действия със светещата плоча видях, че 
при докосване на някои точки от списъка с действията се 
показваха други списъци с действия, а от техните точки се 
показваха други. Тогава разбрах, че светещата плоча може 
да извършва безброй действия и че не е толкова лесно да 
се научи човек как да ги управлява.

Винко Станс ми показа как да виждам списъци с 
други светещи плочи, с които тази, пред която се намирам, 
е свързана с невидима връзка.

Попитах го каква е тази невидима връзка и той ми 
обясни, че това е нещо като невидим лъч, който стига от 
една светеща плоча до друга и по него преминават безброй 
думи и числа. По този начин може да се води разговор 
между двама човека, които имат светещи плочи, а се 
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намират на голямо разстояние един от друг.
С няколко докосвания на светещата плоча Винко 

Станс ми показа големи списъци с други светещи плочи. 
Всяка от тях имаше странни имена. Попитах какво 
означават тези думи, но Винко Станс ми обясни, че това са 
имената или на хората, които използват тези светещи 
плочи, или на местата, в които се намират светещите 
плочи. Той ми показа от голямата светеща плоча името на 
своята светеща плоча, което беше Винко Станс. Оказа се, 
че на всяка светеща плоча има списък с нареждания, който 
може да се свърже с такъв списък с нареждания на всяка 
друга светеща плоча и по този начин двете светещи плочи 
да служат за сечива, с чиято помощ двама души могат да 
разговарят на голямо разстояние.

След като ми показа и тези действия, които можеше 
да извършва светещата плоча, Винко Станс ми каза:

- Светещата плоча, както знаеш, е създадена от 
хора. Нейните способности са образ и подобие на 
човешките. Както Господ ни е създал по свой образ и 
подобие, така ние се опитахме да направим светещите 
плочи. Но това сравнение не е съвсем точно, защото ние 
нямаме способността на Господ. Ние сме хора, макар и да 
имаме много познания, ние си оставаме хора. Хора, които 
се нуждаят от помощ.

- Та вие помагате на нас! - възкликнах аз – Как е 
възможно да се нуждаете от помощ?

- Да, нуждаем се – отговори ми Винко Станс. - 
Децата, които учат в това училище, след време, когато 
пораснат, трудно ще имат свои деца, а техните деца още 
по-трудно ще имат поколение. Помагайки на вас ние 
всъщност потърсихме помощта ви. Затова искам да се 
научите на всичко, което сме създали, за да станете наши 
наследници в знанията. След няколко поколения не само 
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Ранкодом, но и всички останали села и градове в нашия 
свят ще обезлюдеят.

- Това е ужасно! - извиках аз. - И как се случи това?
- Преди много време – започна разказа си Винко 

Станс – в нашия свят всичко беше замърсено – цялата 
природа: реки, езера, морета, поля и планини. Хора и 
животни загиваха. Тогава видни хора надигнаха гласове и 
принудиха нашите водачи да вземат мерки срещу 
замърсяването на природата. За съжаление, от 
негодуванието на хората се възползваха същества от други 
светове. Те бяха дошли от далеч и се бяха заселили на 
двете сини кълба, които се виждат в небето. Те не 
приличат на нас, лицата им са като на някои животни, 
които и вие, и ние познаваме. Тези същества обещаха да ни 
помогнат. Понеже здравето на много хора беше влошено, 
тези същества обещаха да подобрят и здравето ни. Те 
откриха в нашите тела списъци с нареждания, поставени от 
Бог, когато ни е създал, и поискаха да променят тези 
нареждания, като ни уверяваха, че така ще станем по-
здрави. Тези същества твърдяха, че те били нашите 
създатели, а не Бог. Много хора им повярваха и се 
съгласиха съществата да променят списъците с 
нареждания в техните тела. След няколко поколения 
хората престанаха да изпитват радост и скръб, престанаха 
да бъдат весели или тъжни, забравиха какво е любов и 
привързаност към близките и изобщо към хората. Сега сме 
изправени и пред последната опасност – все по-малко от 
нас могат да имат деца. Затова започнахме да търсим 
спасение. Затова отидох във вашия свят и ви доведох тук. 
Надявам се да ми простиш, че не ти разказах по-рано 
всичко това, но нямах представа как ще постъпиш и се 
боях, че ще повлияеш на жупана да не доведе хората си 
тук. Но сега ще се наложи да говориш с него и да му 
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обясниш всичко това. Може би онези, които се боят или не 
искат да останат в нашия свят, да се върнат във вашия 
свят.

Казах на Винко Станс, че разбирам опасенията му, 
но го уверих, че жупанът няма до го упрекне , че не ни е 
разказал преди за това, защото нашите хора наистина се 
нуждаеха от помощ и намериха по-безопасно място за 
живеене.
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Деветнайсета глава

- Винко Станс? - пита Драгица. - Кой пък е той?
- Аз съм Винко Станс – казва един мъж на средна 

възраст.
- Ти не беше ли от преди хиляда години? - пита 

неуверено Миро.
- За технологиите, с които разполагаме, това не е 

пречка – обяснява Винко Станс.
- И кой, по дяволите, е Винко Станс? - пита 

настойчиво Драгица.
- Елате в офиса ми – кани ги Винко Станс да влязат 

в една врата, която не се различава от другите в коридора. 
На нея има табелка с надпис на непознат език.

- Какво пише тук? - пита Драгица.
- Това е името и длъжността ми – отговаря Винко 

Станс.
- И длъжността ти е...? - продължава да задава 

въпроси Драгица.
- Съветник по човешките ресурси – сочи надписа 

Винко Станс. - Не го ли прочете?
- Тези йероглифи? - презрително махва с ръка 

Драгица.
- Това е нашата писменост, не са йероглифи – 

уточнява Винко Станс. - Мислех си, че не си я забравила.
- Забравила? - чуди се Драгица.
- Виждам, че още не ви се е възстановила паметта – 

казва Винко Станс.
- Паметта? - Драгица е още по-учудена. - За каква 

памет става дума?
- За вашата – пояснява Винко Станс.
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- Не питам „чия“, а „каква“ - натъртва Драгица.
- Паметта ви не е различна от тази на другите – 

обяснява Винко Станс. - Просто трябваше да се спази 
процедурата, когато дойдохте тук.

- Процедура? Чакай малко! Каква процедура – губи 
търпение Драгица.

- Когато дойдохте на Земята ви трябваше нова 
самоличност и затова се наложи да потиснем истинските 
ви самоличности – започна да обяснява Винко Станс. - 
Това е в нашите възможности и нямаше никакъв проблем. 
Инко Нитс обаче не успя да възстанови паметта ви.

- Инко Нитс? - пита Драгица.
- Този, който нарекохте „непознатия“ - обяснява 

Винко Станс. - Инкогнитус – Инко Нитс. Всъщност, 
сетихте се за името му.

- Никак не беше трудно – ехидно подмята Миро.
- Та, какво не могъл да направи този Инко Нътс? - 

пита Драгица.
- Инко Нитс – поправя я Винко Станс.
- Нитс, Нътс, все едно – пренебрежително казва 

Драгица. - Инко Нътс ми харесва повече, защото по-точно 
отразява същността му.

- Не е необходимо да си толкова хаплива – обажда 
се Инко Нитс за пръв път, след като се беше появил Винко 
Станс.

- О-о! Ти си имал емоции! - ехидно му отговаря 
Драгица.

- Моля ви! - прекъсва ги Винко Станс. - Сега не е 
подходящ момент за разправии.

- А кога ще бъде? - прави се на наивна Драгица.
- Добре де, никога – вдига рамене Винко Станс. - 

Мислех, че човешките ви самоличности са неустойчиви, а 
то се оказа обратното.
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- Ти направо ми отнесе шапката като вятър! - 
възкликва Миро.

- Какво? - не разбира Винко Станс.
- Разби ми шайбата! - вика Миро.
- Не разбирам – недоумява Винко Станс.
- Както и аз! - отсича Миро. - Какви са тези 

простотии, дето ги приказваш? А? Какви самоличности, 
какви пет куни!

- Мисля, че ви обясних – защитава се Винко Станс. - 
За да дойдете на Земята, трябваше да ви дадем нова 
самоличност. След време обаче вие възприехте новите си 
самоличности като свои и сега не можем да ви върнем 
старите.

- А може и да няма стари – подозрително го гледа 
Миро.

- Няма! - отсича Драгица. - Тези нещо мътят.
- В техния стил е – казва й Миро. - Кой знае какво 

са намислили.
- Нищо не сме намислили! - вика Инко Нитс. - 

Държите си земните самоличности, сякаш сте се родили с 
тях!

- Ами явно сме се родили с тях – Миро го гледа 
право в очите. - Казах ти, че си лъжлив, а ти продължаваш 
да се опитваш да ме лъжеш. Не разбра ли, че съм те 
разкрил? По-лъжлив човек не съм срещал през живота си.

- Моля ви за спокойствие – настоява Винко Станс. - 
Всичко ще се оправи.

- Какво мислиш под „оправи“? - пита Драгица. - Да 
ни промиете мозъците ли?

- Ние не се занимаваме с промиване на мозъци – 
казва Винко Станс. - Просто трябва да ви възстановим 
паметта.

- Аз да не съм скапан диск, че да ми възстановяваш 
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паметта, а? - негодува Миро. - Аз съм жив човек, не съм 
компютърно устройство! Никаква памет няма да 
„възстановяваш“!

- Процедурата е съвсем проста и ясна – заявява 
Винко Станс. - Ако не успеем по обичайния начин, 
прилагаме следващо ниво.

- Следващо ниво? - стряска се Драгица. - Какви са 
тези идиотщини?

- Преди да пристъпим към процедурата, вие се 
съгласихте – обяснява Винко Станс. - Съгласието ви е 
документирано и заверено с електронните ви подписи.

- Е, това е върхът на измамата! - гневно заявява 
Миро. - Вие сте фалшификатори на самоличности! Искате 
да ми отнемете истинската с обяснението, че не била 
истинска и че съм бил подписал съгласие. Това са пълни 
глупости! Не приемам такова твърдение! Това е насилие!

Винко Станс докосва огромния сензорен екран и на 
него се появява странно меню. Той докосва няколко от 
точките последователно и на екрана се появява видео 
запис. Миро и Драгица са с необичайно облекло, в 
необичайна обстановка. Говорят на странния език на Инко 
Нитс.

- Нито дума не разбирам! - отсича Миро. - Това не 
съм аз!

- И аз не разбирам нищо – потвърждава Драгица. - 
И аз мисля, че това на екрана е друга жена.

- Съвсем нормално е да отхвърляте твърденията, че 
сте други личности, а не тези, за които се мислите в 
момента – започва да говори Винко Станс със спокоен и 
убедителен тон. - Никой няма да се опита да върши 
някакво насилие над вас. Ще ви предоставим целия 
материал, за да го проучите, и тогава ще решите. През това 
време можете да продължите с превода на книгата. В нея 
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има информация, която ще бъде от голямо значение за 
хората на Земята.

- Добре – казва Миро. - Само че вече извършихте 
насилие като ни отвлякохте против волята ни.

- Ужасно съжалявам – оправдава се Винко Станс. - 
Нямахме никакво намерение да става така. - 
Способностите на Драгица се оказаха основна пречка да 
приложим първо ниво от процедурата. Не сме имали 
досега такъв случай. Вие сте първата двойка, която приема 
човешка самоличност и не се отказва от нея.
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Двайсета глава

На следващата сутрин, преди да отида в училището, 
се срещнах с жупана. Разказах му за това, което се беше 
случило с жителите на Ранкодом. Той ме слушаше 
внимателно и не показа с нищо, че е обезпокоен. Но аз 
добре познавах жупана и знаех, че умее да се владее. При 
най-големи трудности винаги беше твърд и спокоен. 
Никой не го беше видял да покаже, че се е уплашил от 
нещо. Когато разбойниците нападаха и грабеха домовете 
ни и манастира, той смело отблъскваше само с една шепа 
въоръжени мъже многократно превишаващите ги по брой 
разбойници. Толкова смели мъже нямаше нито в нашето 
село, нито в околните села. Благодарение на смелостта на 
жупана разбойниците известно време не ни нападаха.

И сега, когато узна истината за жителите на 
Ранкодом, жупанът не показа с нищо, че се бои или че се е 
разколебал в отношението си към Винко Станс и жителите 
на Ранкодом.

- Тези хора ни помогнаха – заговори жупанът, - и 
ние сме длъжни да им се отплатим. Знаеш, че всичко, 
което те направиха за нас и което ще направят, не може да 
се заплати с онова, което произвеждаме ние. Млякото, 
месото и вълната, които им обещахме, са напълно 
недостатъчни. Къщите, които ще започнем да строим, 
земята, която ни отстъпиха, гостоприемството, което ни 
оказват сега – всичко това е с много по-голяма стойност от 
нашите стоки. Освен това, те се нуждаят само от хора, 
които да възприемат от тях познанията им, трупани много 
столетия. Те ще ни дадат знания, до които ние нямаше да 
се доберем още много столетия, ако бяхме останали в 
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нашия свят. Само ще те помоля да не разказваш, поне 
засега, на никой друг тези неща, защото знаеш, че повечето 
от нашите хора са неуки и лесно може да разберат 
погрешно разказа ти.

Обещах на жупана да не разказвам повече на никого 
за случилото се с жителите на Ранкодом, и се запътих към 
училището. Още беше рано да започнем ученето и затова 
хората не бяха дошли. Но в една от стаите се бяха събрали 
моите стари ученици, които се опитваха да налучкат как се 
намират точки от списъка на светещата плоча. Когато ме 
видяха, те се зарадваха и ме помолиха да им обясня пак как 
се работи със светещата плоча.

Накарах голямата светеща плоча да засияе само с 
едно докосване на горната й дясна част. Всички 
възкликнаха от учудване. Казах им, че това е много важно 
да го запомнят, тъй като светещата плоча няма да работи, 
ако не я накараме да засвети ярко.

След това докоснах знака на вратата на рая в горния 
ляв ъгъл на светещата плоча. Всички видяха как се показва 
списъкът с действия, които може да извършва светещата 
плоча.

Показах и как при докосване на някои действия се 
появяват нови списъци. Обясних как могат да използват 
действията на светещата плоча, които можех да използвам 
и аз. Това бяха: писане с калем, при което буквите или 
думите се довършват от светещата плоча; използването на 
основното очертание на буквите; правене на препис от 
онова, което се вижда както на голямата светеща плоча, 
така и на всички светещи плочи поотделно. В този случай 
кутията до всяка малка светеща плоча правеше препис на 
онова, което се виждаше на голямата светеща плоча и на 
онова, което се виждаше на малката плоча.

Старите ми ученици бяха направо смаяни от 
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големите възможности на светещата плоча. Един по един 
те повториха това, което им показах и успяха да го 
направят.

След това им показах как да намират списъка с 
другите светещи плочи и как да се свързват с друга 
светеща плоча. Освен това ги научих как да запомнят в 
свитъка на светещата плоча думите, които са написали 
върху светещата плоча, и как след това да ги откриват и 
разглеждат отново или променят.

Всички останаха много доволни и повториха 
действията, които им показах на светещата плоча. Тогава 
започнаха да се събират хората, които щяха да се учат да 
пишат и четат. Всички отидохме в своите стаи и отново 
започнахме ученето.

Започнах да питам новите си ученици за буквите, 
които бяхме учили досега. Някои веднага ги написваха, а 
някои не можеха да се сетят. Онези, които знаеха, се 
опитаха да се присмиват на останалите, но аз им казах, че 
това не е правилно. Едни хора запомнят по-лесно, други – 
по-трудно. Но и онези, които запомнят по-трудно накрая 
ще се научат да пишат и четат.

След като изпитах учениците за научените букви, 
започнах да ги питам да прочетат цели думи. Това беше 
по-трудна задача, но почти всички се справиха с нея – 
някои без помощ, други – с малко помощ.

Накрая написах на светещата плоча свързани по 
смисъл думи, като използвах научените букви. Тази задача 
беше най-трудната. Дори и онези, които в началото се 
опитваха да се присмиват на останалите, че не знаят, сега 
се затрудниха. Свързаните по смисъл думи бяха стъпка 
към четене на цели четива. Все още не можех да съставя 
цяло четиво с част от буквите, затова се задоволих само с 
няколко реда свързани по смисъл думи.
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Така времето летеше неусетно. Беше наближило 
пладне и аз реших да накарам учениците си да напишат на 
своите светещи плочи онова, което ще изговоря. Първо им 
изговорих буквите, на които ги бях научил, но не в реда, 
по който ги бяхме запомнили. Видях, че някои хора много 
се затрудниха от това. После бавно и по три пъти 
изговорих няколко отделни думи. Някои от учениците 
успяха да запишат всички думи, други успяха да запишат 
думите, но с грешки, а трети или прескочиха някои думи, 
или не можаха да напишат нито една.

Накрая изговорих по няколко пъти свързаните 
думи, които преди това бях показал. В този случай успяха 
най-малко хора, а мнозинството не можа да запише съвсем 
нищо.

Преди да пусна учениците в почивка отново 
повторихме всички учени букви, думи и свързани по 
смисъл думи. Накарах учениците да ги препишат на своите 
светещи плочи. Онези, които бяха запомнили буквите най-
добре, с справиха много бързо, а останалите се бавеха. 
Имаше и хора, които можаха да напишат само отделните 
букви, а думите изобщо не можаха, макар че ги бях 
написал на голямата светеща плоча.

Тогава се свързах със светещите плочи на тези 
ученици и им изпратих написаните думи. Те трябваше 
просто да повторят очертанията на буквите, от които бяха 
съставени думите, а след това да се опитат да направят 
същото само като гледат написаните думи. Повечето от 
хората сега вече успяха да напишат всички думи по 
няколко пъти.

След почивката продължихме с ученето на нови 
букви. Сега вече всички имаха известен опит от 
научаването на старите букви, затова пишеха по-усърдно и 
в края на деня, когато направих още един малък изпит, 
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всички се представиха много по-добре от сутринта.
Така мина и осмият ден от пристигането ни в 

Ранкодом.
Вечерта се прибрах в стаята си, за да си почина след 

уморителния ден и там заварих да ме чака Винко Станс.
- Разбрах, че си говорил с жупана – каза ми Винко 

Станс, - за което съм ти благодарен. Жупанът е човек, 
който е по-напреднал дори от някои хора в Ранкодом. 
Неговото мислене е на човек с много познания.

Тогава Винко Станс ми подаде една кожена торба и 
ми каза:

- В тази торба се намира твоята светеща плоча. Тя 
ще бъде само твоя, ще можеш да я носиш навсякъде и с нея 
ще можеш да се свързваш с всеки, с който пожелаеш.

Благодарих на Винко Станс и си стиснахме ръцете 
като добри приятели.
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Двайсет и първа глава

- Първо ниво на процедурата! - възкликва Миро. - 
Звучи ужасно. Като чуя думата „процедура“ ми настръхва 
косата.

- Аз съм направо алергична към тази дума – добавя 
Драгица. - Това според мен е евфемизъм за изтезания.

- Нищо подобно – продължава да се оправдава 
Винко Станс, - няма такова нещо. Никога нашите 
процедури не са предвиждали каквото и да било насилие. 
При изпълнение на някоя мисия на друга планета понякога 
се налага наши хора да приемат самоличност на местен 
човек, за да няма никакви съмнения. На Земята това се 
налага често, понеже хората са изключително 
подозрителни. Освен това, отношението им към 
извънземните варира в широк диапазон – от страх до 
пълно отричане на тяхното съществуване. Разбира се, 
напоследък зачестиха съобщенията за забелязани НЛО. 
Тонът на тези съобщения е изненадващо спокоен и 
обективен. Това означава, че отношението на хората се 
променя. Преди петнайсет години обаче не беше така. 
Наложи се да приемете самоличност на земни хора. Сега, 
след като мисията ви завърши, трябваше да възстановим 
вашата самоличност. За голямо съжаление, не успяхме. 
Затова се налага да приложим второ ниво от процедурата 
по възстановяване на самоличността ви.

- Второ ниво! - подскача Миро. - Човече, ти за 
морско свинче ли ме имаш? Или си играеш на доктор 
Менгеле?

- Много сурова е оценката ти – казва с горчивина в 
гласа Винко Станс.
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- А каква да бъде, след като в продължение на 
двайсет и четири часа извършихте редица насилия срещу 
нас? - тонът на Миро става нападателен. - Не знам що за 
стока сте, но със сигурност знам, че не сте свястна стока. 
Отвличате хора, манипулирате, шантажирате, заплашвате, 
вършите незаконни действия срещу служебни лица, 
служите си с опасни технологии, застрашавате живота ни, 
и най-важното – постоянно лъжете! На Инко Нътс вече му 
казах, че по-голям лъжец не съм срещал през живота си, но 
си вземам думите назад. Ти си най-големият лъжец, който 
срещам!

- Разбирам огорчението ви – Винко Станс се опитва 
да запази спокойствие. - Ще ви дадем време да проучите 
цялата документация по случая.

- И как ще я проуча, след като е на шибания ви 
език? - пита Миро, без да променя тона си. - Да не искаш 
някой от онези без лица да ми диша зад врата и да ми 
превежда?

- Няма да има никаква пречка – уверява го Винко 
Станс. - Просто ще изберете режим на превод на 
старохърватски. Смятам, че това ще бъде достатъчно. За 
съжаление, системата ни не е програмирана да превежда на 
съвременен хърватски.

- ОК – разперва ръце Миро. - Давай тая 
документация и да свършваме. Вече ми писна!

- Инко Нитс ще ви заведе до помещението, 
определено за вас – обяснява Винко Станс. - Там има 
необходимото оборудване, за да се запознаете с 
документацията.

Инко Нитс повежда Миро и Драгица към стаята, 
която споменава Винко Станс.

- Винко Станс! Винко Станс! - повтаря Миро – 
какво значи „Винко Станс“?
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- Quinque Sextans – обяснява Инко Нитс. - Квинкве 
Секстанс – пет шести.

- Пет шести ли? - смее се Миро. - И какво „пет 
шести“?

- Човек – отговаря Инко Нитс.
- Пет шести човек? А какво е едната шеста? - чуди 

се Миро.
- Питай него – казва спокойно Инко Нитс. - 

Прадядо му не е бил човек.
- Прадядо му? - възкликва Миро. - Само да не е 

някой с пипала? Или с люспи. С крокодилска муцуна... 
Или от онези с дългите ръце, дето се прегъват на няколко 
места?

- Казах ти, питай него – повтаря Инко Нитс.
- Добре, ще го питам непременно – натъртва Миро. 

- Струва си да го поразпитам. Да видя как ще се оплете 
като пиле в кълчища.

Стигат до една врата в дъното на широкия коридор. 
Това се оказва асансьор. Влизат в него и той се спуска с 
голяма скорост надолу. Пътуват около минута. Асансьорът 
спира и вратата му се отваря. Вижда се подобен коридор. 
Инко Нитс ги завежда до една стая, чиято врата се отваря 
след сканиране на ретината му.

- Ти да не мислиш да ме затваряш пак, а? - пита 
Миро, преди да влезе.

- Това е част от процедурата – казва Инко Нитс.
- Стига с тая процедура! - вика Миро. - Искам стая 

със свободен достъп, без секретни ключалки.
- Предполагам, че не искаш да изпитваш отново 

въздействието на зашеметяващото оръжие – заплашва 
Инко Нитс.

- Ти наистина си Нътс! - казва Драгица и в този 
момент Инко Нитс почервенява и се разтреперва. - Ако 
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продължиш да ни заплашваш, ще се принудя да взема 
защитни мерки.

Инко Нитс изважда оръжието си и с треперещи 
ръце го подава на Драгица. Тя го прибира и му казва:

- Сега програмирай скенера да разпознава моята 
ретина!

Инко Нитс се отмества от скенера и отстъпва място 
на Драгица, като натиска един бутон. Скенерът запаметява 
ретината на Драгица, след което се чува гласово 
съобщение.

- Какво каза? - пита Драгица.
- Че си въведена в базата данни на оторизираните 

лица – отговаря Инко Нитс като зомби.
- Добре, я да проверим – казва Драгица и застава 

пак пред скенера.
Вратата се отваря.
- Миро, ти изчакай тук – нарежда Драгица и влиза в 

стаята.
Вратата се затваря след нея. След малко пак се 

отваря и Драгица излиза.
- Можем спокойно да влизаме – казва тя. - Смятам, 

че е безопасно.
После се обръща към Инко Нитс и му казва:
- Върни се при Винко Станс и му кажи, че си ми 

подчинен!
- Слушам – застава мирно Инко Нитс и се завърта 

кръгом. После се отдалечава с умерена крачка към 
асансьора.

- Как го правиш? - пита Миро.
- Не знам – отговаря му Драгица.
Двамата влизат в обширно помещение, което се 

състои от множество сепарета. Драгица се хвърля на врата 
на Миро и започва да го целува.
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- Хей, не трябва ли аз да водя! - протестира Миро.
- Ш-шт! - Драгица шепне на ухото му – Пълно е с 

камери и микрофони. Нека шоуто започне!
- Щом казваш! - вика Миро и награбва Драгица.
След един час в стаята влиза Инко Нитс.
- Хей! Защо не чукаш? – надига се Миро от леглото.
Драгица се измъква под него и без да се облича 

отива до Инко Нитс.
- Я ми кажи, как е Винко? - тя хваща Инко Нитс под 

брадичката.
- ОК! ОК! - отсечено рапортува Инко Нитс. - Пита, 

дали се настанихте добре.
- Супер! - казва Драгица. - Като в хотел с пет 

звезди.
- Ще му докладвам! - казва пак отсечено Инко Нитс.
- Ще докладваш на мен! - твърдо заявява Драгица. - 

На него ще съобщиш.
- Слушам! - отговаря Инко Нитс, обръща се кръгом 

и напуска помещението.
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Двайсет и втора глава

Вечерта на осмия ден от пристигането ни в 
Ранкодом успях на спокойствие да разгледам светещата 
плоча. Подаръкът на Винко Станс ми даде тази 
възможност. Успях да разгледам много списъци с действия 
и открих в свитъка много книги, но за съжаление те бяха 
написани на непознатия за мен език на хората от 
Ранкодом. Все пак успях да отделя думи, които често се 
повтарят и с помощта на надписите на нашия език, които 
можех да видя на светещата плоча, успях да разбера 
значението им. Не знаех обаче как се изговарят тези думи, 
понеже не познавах писмеността.

В един от списъците с действия на светещата плоча 
открих случайно указания за учене на писмеността на 
хората от Ранкодом. Буквите се показваха на светещата 
плоча и се чуваше как се изговарят. След това се показваха 
и цели думи, на които също се чуваше изговорът. 
Отначало ми беше много трудно да различавам този 
изговор и не можех да схвана звученето на буквите и 
думите, понеже то беше изключително необичайно за мен. 
Затова не се задържах дълго в този списък с действия и 
продължих да търся други списъци, които да ми помогнат 
да започна да уча езика на хората от Ранкодом.

Изненадващо попаднах на един списък с действия, 
който ми показа някакви странни живи картини. Отначало 
ме обзе страх и поисках да спра живата картина, но тя 
продължи. Съществата, които видях на тази жива картина, 
не бяха с човешки облик. Лицата им бяха по-скоро 
животински. Зениците на очите им не бяха кръгли, а 
удължени и отвесни. Целият им вид за мен беше ужасяващ. 
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Съществата се бяха събрали в група и извършваха ужасни 
действия с един човек, който беше поставен върху един 
одър.

Малко по-късно тази жива картина изчезна и се 
появи друга, на която се виждаха само хора, които 
оживено разговаряха за нещо и бяха много уплашени.

Тези живи картини ме стреснаха и аз реших да бъда 
по-внимателен, когато разучавам различните действия на 
светещата плоча. За да се успокоя тази вечер след 
преживения ужас от живите картини, отворих Светото 
писание, което бях донесъл със себе си от нашия свят.

Погледът ми се спря на следните думи: „Моето 
царство не е от този свят; ако беше царството ми от този 
свят, служителите ми щяха да се борят да не бъда предаден 
на юдеите. Но сега царството ми не е оттук.“

Реших на следващия ден да питам Винко Станс що 
за същества са тези, които видях на светещата плоча. Ако 
те не са дошли от пъкъла, то защо тогава се гавреха с 
човека върху одъра?

Неусетно, зачетен в Светото писание и унесен в 
размишления, заспах.

На сутринта се пробудих бодър и без страх в 
сърцето. Излязох от стаята си и пред вратата срещнах един 
от съседите си. Той се спря и ме запита:

- Отче, вярно ли е, че на двете сини кълба има 
същества със змийски очи?

- Откъде научи това? - попитах на свой ред аз?
- Чух, че някой го научил от една светеща плоча в 

училището – обясни ми моят съсед. - Докоснал някакъв 
надпис и на светещата плоча се появила жива картина, 
показваща двете сини кълба в небето над Ранкодом. След 
това картината се приближила до едно от сините кълба и 
най-накрая се видял един голям град. В него не живеели 
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хора, а страшни същества. Всички много са уплашени.
Тогава аз го успокоих и му казах, че няма от какво 

да се плашим. В нашия свят не ни сломиха разбойниците и 
тук с Божията помощ никой няма да ни сломи. Тези 
същества са страшни, но те не живеят тук, а далеч на 
сините кълба, казах аз накрая.

Моят съсед след като чу думите ми, се отдалечи.
Когато отидох в училището, за да продължим 

ученето на буквите, макар и рано, се бяха събрали мнозина 
от нашите ученици. Всички бяха влезли в стаите и усилено 
докосваха списъците върху светещите плочи.

Аз влязох в моята стая и видях същото – всичките 
ми нови ученици бяха седнали на местата си и докосваха 
светещите плочи.

- Какво ви доведе толкова рано в училището? - 
попитах ги аз. - Нима жаждата ви за учене е толкова 
голяма?

Тогава всички, на един глас, започнаха да разказват 
за непознатите същества от сините кълба в небето над 
Ранкодом. Всички викаха един през друг, не се чуваше 
нищо, защото стана много шумно.

Вдигнах дясната си ръка, за да накарам хората да 
замълчат. Те се съобразиха с желанието ми, макар и не 
веднага. Когато се смълчаха и настъпи тишина, аз 
заговорих:

- Обещавам ви да разбера що за същества са това. 
Видях с очите си една жива картина на моята светеща 
плоча. Тази картина наистина беше покъртителна. Но тези 
същества са далеч оттук и се надявам, че с Божията помощ 
няма да се срещнем с тях. Ние дойдохме тук, за да бъдем в 
безопасност и нашите приятели от Ранкодом ни обещаха 
да бъдем в безопасност. Самите вие виждате, че тукашните 
жители са постигнали голям напредък с помощта на 
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познанията, които са натрупали в продължение на много 
столетия. Ако те бяха заплашени от ужасните същества, 
ако те ги бяха нападали, нямаше Ранкодом да бъде в 
цветущо състояние и жителите му нямаше да бъдат 
толкова спокойни. Затова смятам, че нямаме основания да 
се безпокоим.

Всички се съгласиха с думите ми, но все пак усетих, 
че в сърцата си таят някакъв страх.

Тогава на вратата на стаята се появи Винко Станс и 
ми кимна да го последвам. Отидох при него и от пръв 
поглед разбрах, че е обезпокоен.

- Вашите хора са видели жива картина със 
съществата от двете сини кълба – каза ми Винко Станс.

- За съжаление и аз снощи видях такава картина – 
обясних му аз. - За мен тя беше ужасна, сърцето ми се 
изпълни със страх. Успокоих се едва след като прочетох 
думи от Светото писание.

- Хората ви не са страхливи – заговори Винко 
Станс, - но някой ги е уплашил. Едно е да видиш една 
жива картина, а друго е да се уплашиш. Как е станало това, 
не знам. Ако можеш да разбереш как е станало и да ги 
успокоиш, ще бъде от голяма полза и за двете ни 
общности. Хората в Ранкодом не разбират езика ви, но са 
разбрали какво става и също са уплашени.

- Мислех, че вие не се плашите от влечугите – 
учудих се аз.

- Боим се, защото те са много по-силни и по-
многобройни от нас – обясни Винко Станс. - Не се бяха 
появявали дълго време и на нашите светещи плочи отдавна 
не бяхме виждали живи картини с тези същества. За да се 
видят тези живи картини, значи те ще се появят в нашия 
свят и ще поискат нещо в замяна срещу спокойствието ни.

- И какво ще поискат? - попитах аз.
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- Обикновено искат някой, върху който извършват 
ужасни действия. - отговори ми Винко Станс и аз си 
спомних човека върху одъра. - Те искат да им принасяме 
жертва по този начин. Водачите ни, които се намират в 
столицата, не се интересуват от това. За тях тези същества 
не съществуват и те пренебрегват опасността от тях. Но 
пък и самите влечугоподобни същества не са еднакви. 
Някои са много жестоки в отношението си спрямо хората, 
а други се отнасят учудващо приятелски, дори човешки, 
към нас. Не знам обаче доколко са искрени. Затова ще те 
помоля да се срещнеш с жупана и съветниците и да ги 
успокоиш, ако знаят нещо. Кажи им, че живата картина, 
която хората са видели, е за забавление на хората от 
Ранкодом, предимно на децата, че те просто се смеят от 
сърце на такива страшни същества. 

- Не разбирам – казах аз. - Каква е истината?
- Няма една истина – заяви Винко Станс. - Но това, 

което ти казах, е истина. Много живи картини са 
направени в Ранкодом и други места. На тези живи 
картини се появяват ужасните същества, а децата като ги 
гледат, започват да им се присмиват и подиграват. По този 
начин следващите поколения ще са преодолели страха от 
съществата и те няма да имат власт над тях.

- Какво значи това? - попитах. - Значи над вас имат?
Винко Станс не можа да ми отговори. Просто 

безпомощно разпери ръце.
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Двайсет и трета глава

След като Инко Нитс напуска стаята на Миро и 
Драгица, в нея влиза Винко Станс.

- Радвам се, че се настанихте добре – казва Винко 
Станс. - Започнахте ли вече да се запознавате с 
документацията?

- Най-добре да ни обясниш как да се запознаваме с 
тази документация – казва Миро. - Тази техника нещо не 
ми е позната.

- Докосваш дясната горна част на екрана – обяснява 
Винко Станс. - После, след като на екрана се появят 
менютата, докосваш в лявата горна част на екрана ето този 
знак.

- Буквата „слово“! - възкликва Миро. - Използвате 
още същата операционна система!

- За хиляда години доста се е променила, но по 
принцип е същата – отговаря Винко Станс.

- Тази, която използвам, много напомня на нея – 
казва Миро.

- Значи, ще ти бъде по-лесно – доволно се усмихва 
Винко Станс.

- ОК, давай по същество – подканва го Миро.
- Добре, ето тук, в тази папка, са документите, 

които трябва да проучите – посочва Винко Станс. - Като 
потупнеш леко два пъти върху файла, той се отваря със 
съответния софтуер. Например този видео файл ще се 
отвори с видео програмата, която се подразбира за него. 
Този текстов документ пък ще се отвори с програмата за 
разглеждане на текстови документи. В случая този 
документ е защитен срещу писане и не можете да го 
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редактирате.
- И да можеше, аз нямаше да мога – Миро набляга 

на „аз“, - защото нищо не разбирам. От тези ченгели и 
заврънкулки направо ми се завива свят. Защо не ми дадеш 
да разглеждам някой документ на китайски?

- В менюто има точка „Преведи“ - сочи Винко 
Станс и я докосва. - Ето, документът се преведе на 
старохърватски.

- Много удобно, няма що – ехидно подхвърля Миро. 
- Не може ли на санскрит?

- Понеже този език се използва все още в Лонгадом, 
преводите на него са задължителни за системата и те са 
абсолютно точни – обяснява спокойно Винко Станс.

- Абсолютно точни? - възкликва Миро. - И ти 
перфектно говориш китайски.

- Да, абсолютно точни са – потвърждава с 
убедителен тон Винко Станс. - А китайски не говоря – 
нито перфектно, нито по какъвто и да било друг начин.

- Да, точно това исках да кажа – кима Миро. - По 
същия начин е абсолютно точен и превода.

- Не те разбрах – гледа го Винко Станс с 
недоумение.

- Чак пък толкова! - махва с ръка Миро. - Искам да 
кажа, че не вярвам компютърният превод да е абсолютно 
точен.

- Той не е като земния – казва Винко Станс.
- Че какъв е земният? - пита Миро.
- Недостатъчно точен – обяснява Винко Станс. - 

Често неразбираем, а най-често смешен.
- Точно това исках да кажа! - кима Миро. - И за твоя 

абсолютно точен превод.
- Той не е мой – защитава се Винко Станс. - Това е 

програма на повече от хиляда години.
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- И още хиляда няма да й стигнат на тази програма 
– казва Миро. - Езикът се развива. Наборът от данни се 
променя, променят се правилата, значенията, съчетанията, 
словообразуването. Постоянно трябва да се обновява. Кой 
ще си играе?

- В нашата система това става автоматично с 
интелигентен софтуер – обяснява Винко Станс.

- Интелигентен софтуер! - възкликва Миро. - Браво! 
Значи тоя софтуер знае какво е новото значение на някоя 
дума или как се е променило някое граматично правило?

- Постоянно следи текстовете в нашите глобални 
мрежи и по този начин се самоактуализира – продължава 
Винко Станс. - Всички нови значения се откриват в 
контекста и се правят не стотици или хиляди, а милиони 
сравнения. Освен това този софтуер постоянно прави 
проучвания за нови ситуации в речта и ако не е в 
състояние да си отговори сам, консултира се с определени 
специалисти.

- Охо! Той направо ме изненадва! - вика Миро. - 
Той наистина бил много интелигентен, тоя софтуер! Щом 
може да прецени кога и какво да пита. Ами за останалите 
случаи, за които не пита, как може да сме сигурни, че не се 
е самозаблудил?

- Не може да се самозаблуди – Винко Станс е 
категоричен.

- Не може? - чуди се Миро. - Че той ще излезе по-
умен и от човек!

- В някои отношения наистина е по-умен – казва 
Винко Станс. - През всички тези години софтуерът е 
наблюдаван и усъвършенстван. Понякога логиката му 
отстъпва на чисто емпирични данни. Върху него са 
работили над два милиона програмисти.

- Два милиона! - възкликва Миро. - Че откъде се 
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взеха толкова много на куп?
- Постоянно върху системата работят около две 

хиляди програмисти – обяснява Винко Станс. - За хиляда 
години прави два милиона.

- Толкова труд! - чуди се Миро. - И като си помисли 
човек, че може да се окаже недостатъчен.

- Защо да е недостатъчен? - пита Винко Станс.
- Защото не съм сигурен, че преводът на тази 

система е абсолютно точен – заявява Миро. - За съжаление, 
не мога да проверя и докажа твърдението си, защото не 
знам и двата езика.

- Тогава откъде си толкова сигурен? - пита пак 
Винко Станс.

- Ами интуиция – разперва ръце Миро. - Нали 
знаеш, че съм преводач.

- В нашия свят се беше включил в групата на 
програмистите, която разработваше тази система – каза 
Винко Станс.

- Не знам за какво говориш – прекъсва го Миро. - 
Мисля, че знаеш мнението ми за теб и Инко Нътс.

- Инко Нитс – поправя го Винко Станс.
- Е, не се ли убеди, че наистина е „нътс“? - пита го 

Миро. - Само като види Драгица и става „нътс“.
- Точно затова дойдох – казва Винко Станс. - У нея 

има нещо негово. Трябва да ми го даде.
- Не-е! - обажда се Драгица. - На мен ми харесва и 

ще си го задържа.
- Нали знаеш, че не трябва да вземаш чужди неща? - 

пита я Винко Станс.
- Първо, това не е чуждо нещо! - заявява Драгица. - 

С това нещо той ме нападна в Загреб и ме зашемети. 
Извърши насилие над мен и можеше да ме убие. Тъй като 
това нещо е опасно в неговите ръце, бях принудена да му 
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го конфискувам. Вече не е негово.
- Виж, Драгица – внимателно започва Винко Станс. 

- Не оспорвам това, че срещу вас е приложена сила. Това 
обаче се разрешава от процедурата.

- Виж какво, драги ми Винко Станс – Драгица слага 
ръцете си на кръста и заема заплашителна поза. - За мен 
няма процедура, която да разрешава извършване на 
насилие срещу мен. Мое право е да взема мерки и да се 
защитя, ако никой не може да го направи!

- Добре – отстъпва Винко Станс. - Надявам се да не 
прилагаш и ти сила.

- Единственото нещо, което искам, е да се върна у 
дома – казва Драгица. - И то веднага!

- Единственият дом, който имаш, е в Лонгадом – 
заявява Винко Станс.

- Стига си ме баламосвал, а направи нещо да се 
върна в моето „у дома“! - Драгица става по-нетърпелива.

- Добре – вдига рамене Винко Станс. - Моля ви 
само да проучите документацията, за която ви споменах.

След тези думи Винко Станс излиза от стаята.
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Двайсет и четвърта глава

Този ден ученето на буквите не ни спореше. Всички 
бяха разсеяни и не запомняха новите букви, а за старите не 
се сещаха. Опитах се да ги накарам да се съсредоточат, 
като им пишех думи, от които да се почувстват в по-
голяма безопасност: Бог, вяра, надежда, любов. Но и тези 
думи не успокоиха хората.

Тогава извадих Светото писание и го разтворих. 
Всички затаиха дъх в очакване на това, което ще чуят, 
защото вярваха, че ще стане чудо.

Прочетох им: „Аще ли къто мьнитъс  в д ти чьто, ѧ ѣ ѣ
не чьто раз м  ко же подоба тъ раз м ти“ (ако някойѹ ѣѥ ѣ ѥ ѹ ѣ  
си мисли, че знае нещо, [той още] не е разбрал [това] нещо 
така, както трябва да [го] разбере).

Тогава всички разбраха, че само са си мислили, че 
знаят нещо, което всъщност не познават. Казах им:

- Ако сте видели онези живи картини и сте 
помислили, че сте ги разбрали, то сте се заблудили. 
Говорих с Винко Станс. Той ми обясни, че тези живи 
картини не са истина и че служат само за забавление на 
децата. По този начин те се научават да не се плашат от 
страшните същества и когато пораснат смело да се 
изправят срещу тях. Тези страшни същества всъщност са 
страшни само по външен вид. Те не са нито толкова мъдри, 
нито толкова сръчни колкото хората от Ранкодом.

Думите ми този път успокоиха хората. Беше 
наближило време за почивка и аз ги пуснах да си вървят. 
Когато излязоха навън, те се срещнаха с хора от другите 
групи и им разказаха за това, което се беше случило. 
Думите от Светото писание се разнесоха бързо сред всички 
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и хората престанаха да се плашат.
Когато останах сам в училищната стая, при мен пак 

дойде Винко Станс. Той беше научил за станалото и ми 
благодари за това, че съм успял да успокоя хората. Казах 
му:

- Не аз успокоих хората. Думите от Светото писание 
не са мои. Аз просто го разтворих и прочетох тези думи, 
защото такава беше Божията воля.

- Да, наистина упованието в Бог е нещо, което 
липсва на много от нашите хора. В Ранкодом, за щастие, 
хората вярват и се уповават в Бога. Но в големите градове 
не е така. Там много хора не само че не вярват в Бога, а са 
заменили вярата си в сляпо увлечение по страшните 
същества. Започнали са да ги боготворят и да им вярват на 
лъжите, че те били създатели на хората. Но човек трябва да 
е много наивен или да няма никакви познания, за да се 
заблуди по този начин. Очите на тези хора са напълно 
замъглени и те не виждат делата на страшните същества, 
които отвличат хора и ги мъчат по най-ужасен начин. Ти 
видя живата картина. Тези страшни същества измъчват 
бедния човек и се хранят от страданието му.

- Хранят се от страданието му? - учудих се аз. - Как 
е възможно да има такива същества?

Винко Станс ми отговори:
- Тези същества не могат да имат власт над нас, ако 

не се поддаваме на тяхното влияние. Ако вярваме силно в 
Бога и ако обичаме всички около нас, ако не причиняваме 
на никого страдание и прощаваме на другите, ако не сме 
алчни, ако не се гневим, а сме твърди във вярата си, то тези 
същества отслабват и биват отблъснати от нас. Много пъти 
казвах това пред Големия съвет, където се събират 
съветниците от всички общности, но повечето се правеха, 
че не ме чуват, други излизаха от стаята, а трети ми се 
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подиграваха открито. Затова реших да направя нещо и ще 
ми е необходима твоята помощ.

Дадох думата си на Винко Станс, че ще му помогна 
с всичко, което е по силите ми, и че ще моля Бога да ми 
даде още сили.

Тогава Винко Станс ми каза.
- Тези страшни същества имат способността да 

пътуват във времето. Те могат да се връщат в миналото и 
да отиват напред в бъдещето. Те във всеки миг могат да 
научат какво ще се случи, като използват тази своя 
способност. Учени от Ранкодом успяха да разгадаят 
тайната на тази способност и започнаха да я прилагат. Това 
се оказа най-страшното оръжие срещу тези същества.

Аз му казах:
- Това, което ми говориш, е напълно неразбираемо 

за мен, защото познанията ми са много бедни. Според мен 
само Бог може да знае какво ще стане в бъдеще.

- Така е – отговори ми Винко Станс. - Но тези 
същества злоупотребиха със знанията, дадени им от Бога, и 
започнаха да вършат неща, които не са им дадени да 
вършат. По този начин те нарушиха равновесието в света и 
застрашиха всички нас, независимо от това къде се 
намираме в огромния свят. Нищо друго не ни остава, освен 
да възстановим това равновесие. Нещата, които ще 
извършим, не е редно да вършим, защото само Бог е този, 
който има право да ги върши, но с неговата благословия 
ние ще възстановим реда в света и отново навсякъде по 
света ще се слави името на Бога!

- Значи, ти се каниш да извършиш нещо много 
страшно? - попитах го аз.

- Да, това, което ще извърша, е толкова страшно, че 
не може да се опише с думи. Но аз ще се опитам да ти 
обясня все пак. Дори и да не разбереш много от това, което 
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ще ти разкажа, едно е важно: всичко, което ще извърша и 
за което ще ми помогнеш, е в името на Бога и с него ще се 
възвърне Божията слава по света. Това е много тежка 
задача. Виж своите ученици. Колко усилия трябва да 
полагаш ти и колко усилия трябва да полагат и те, за да 
научат по-малко от петдесет букви? А ако се опиташ да си 
представиш колко огромен е светът, от колко по-малки 
светове се състои – като този, в който сме сега, или онзи, 
от който дойдохте, ще разбереш колко непосилна задача 
трябва да се изпълни. Тези по-малки светове са безброй, 
числата, които познаваш, не са достатъчни, за да изразят 
броя им. И не само това е големият свят. Той се състои от 
много големи светове един над друг или един до друг. 
Между тези големи светове има невидима граница, която е 
съвсем тънка. Но не всеки може да пресече тази граница. 
Страшните същества умеят да вършат и това, а нашите 
учени разгадаха тайната и на това умение. Щом можем и 
ние да пътуваме във времето и да преминаваме в другите 
големи светове през тънката граница, значи можем да се 
противопоставим на страшните същества. Ако отидем във 
всички големи светове и променим нещо съвсем малко в 
миналото така, че в настоящето страшните същества да 
нямат тези умения, тези същества няма да представляват 
опасност за нас.
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Двайсет и пета глава

Миро се приближава до прозрачния широкоекранен 
монитор в средата на стаята и го докосва в горния десен 
ъгъл. Екранът светва и на него се появява меню на 
непознат език. В дясната част на горния панел на менюто 
се вижда надпис на глаголица. Миро го докосва и менюто 
моментално се преобразува на старохърватски.

В левия горен ъгъл се вижда характерен символ, 
напомнящ на глаголическата буква „слово“. Миро го 
докосва и от него се спуска меню, което Миро не 
разглежда дълго. До всяка от точките на менюто има 
изображения, които помагат за по-бързото им разбиране. 
Затова, след като Миро вижда изображението на 
разтворена книга, го докосва и на екрана се появява списък 
на папки и файлове. Една от папките е озаглавена „Миро 
Гвардиян и Драгица Жупанич“. Миро я докосва и на 
екрана се появява внушителен списък с файлове.

- Виж ти! - възкликва Миро. - Досието ни било 
доста тлъсто!

- Дай да видим! - подканва го Драгица.
Миро потупва името на най-горния файл. Отваря се 

видео програма и на екрана се виждат Миро и Драгица в 
странно облекло и непозната обстановка. Миро говори на 
непознатия език, приличащ на бълнуване. В долната част 
на екрана се виждат субтитри на глаголица. Миро започва 
да превежда думите на другия Миро от екрана:

„Ако гледате това, значи процедурата по 
възстановяване на самоличностите ни не е успяла.“

- Този и Винко Станс са си плюли в устата! - вика 
Миро. - Какви са тези глупости?!
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- Давай нататък – бута го Драгица.
„Аз съм Миро Гвардиян, син на игумена 

(гвардияна) от Ранкодом. С това живо изображение 
потвърждавам, че напълно доброволно се съгласих да ми 
бъде подменена самоличността и да отида в света на 
предците си след хиляда техни години. Като доказателство 
прилагам документите, които ще видите на светещата 
плоча.“

- Що за терминология е това? - пита Драгица.
- Ами върни се с хиляда години и ще ти стане ясно 

– отговаря Миро и продължава да превежда думите на 
другия Миро:

„В първия документ са описани мостри от кръвта 
ми, по които мога да бъда разпознат, защото те са 
неповторими. Никой друг не може да има такава мостра. В 
следващия документ е дадено изображение на 
вътрешността на очите ми, която е различна от тази на 
другите хора и по нея мога да бъда разпознат 
безпогрешно.“

- Можеш, ако не е фалшифицирана! - апострофира 
го Миро.

- Давай, давай! - ръчка го Драгица.
„Следват редица документи от най-различни 

лекарски прегледи, които показват всички особености на 
моето тяло. Тези сведения могат да помогнат за 
разпознаването ми. Ето, в този документ е дадено 
изображението на зъбите ми, а в този – изображенията на 
върховете на пръстите на двете ми ръце, по които мога да 
бъда разпознат аз, а не някой друг“.

Миро докосва центъра на екрана и изображението 
замръзва.

- Тези нещо се опитват да ни баламосват – казва 
той. - Всички тези доказателства могат да се използват, ако 
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някой може да гарантира, че са автентични и никой не ги е 
манипулирал или фалшифицирал. Но като си помисля, че 
Винко Станс ще бъде този, който гарантира, изобщо не 
смятам, че това е истина.

- Дай да видим по-нататък – нетърпеливо настоява 
Драгица.

„Тези документи са създадени от група лекари от 
Ранкодом, които са поставили невидимите си подписи в 
тези документи. Сведенията от тези подписи могат да се 
потвърдят от нарежданията на светещата плоча“.

- Какви са тези неща? - пита Драгица.
- Е, това е лесно – обяснява Миро. - Сигурно става 

дума за електронни подписи, които могат да бъдат 
потвърдени от системата на компютъра. Само че като знам 
чия е системата, доверието ми нещо се е разклатило 
сериозно.

„След това има още документи, които са създадени 
от свидетели и също са подписани с невидимите им 
подписи. Тези свидетелски документи потвърждават, че 
хората, които са ги създали, поемат пълна съдебна 
отговорност в случай, че сведенията им не са истина. В 
законите на Ранкодом в такъв случай се предвижда строго 
наказание. Свидетелите, които потвърждават, че напълно 
доброволно съм се подложил на тази процедура, са двайсет 
и пет на брой и според мен са достатъчно, за да се приемат 
сведенията им като доказателство.“

- Тези доста са се изпотили, докато скалъпят цял 
куп псевдо доказателства – коментира Миро.

- Давай нататък! - подканва го пак Драгица.
„В случай, че не повярваш на думите ми, моля те да 

прочетеш книгата, която ще ти даде Инко Нитс. Тя е 
написана от баща ми – от баща ти – и от нея ще научиш 
началото на историята на нашия народ след преселението 
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му в нов и далечен свят. Тази книга е написана на език, 
който ти не говориш в момента свободно, но това е родния 
ти език. Това е езикът, на който си говорил от малък“.

Тук другият Миро продължава да говори на 
старохърватски. Миро в стаята не разбира добре и затова 
докосва долната част на екрана и отново се появяват 
субтитрите на глаголица. Миро продължава да превежда:

„Сега вече ти говоря на твоя език. Всичко, което 
казах досега на езика на Ранкодом, беше заради 
процедурата, която е служебна в Ранкодом и трябва да се 
спази, понеже част от свидетелите говори само на езика на 
Ранкодом. Всички сведения, които ще откриеш в 
списъците, могат да се проверят от множество различни 
учени. Последна стъпка ще бъде да използваш 
потвърждения на учени от света, в който се намираш сега. 
Техните познания и умения не са толкова съвършени като 
на учените от Ранкодом, но основните и най-важни 
доказателства могат да бъдат потвърдени от тях, а това са 
мострите от кръвта, изображенията на вътрешността на 
очите, на върховете на пръстите на двете ръце и на зъбите. 
Тези изображения са неповторими при всеки човек“.

След това започва да говори Драгица, също на 
непознатия език. Миро превежда субтитрите:

„Аз съм Драгица Жупанич, дъщеря на жупана от 
Ранкодом. С това живо изображение потвърждавам, че 
напълно доброволно се съгласих да ми бъде подменена 
самоличността и да отида в света на предците си след 
хиляда техни години. Като доказателство прилагам 
документите, които ще видите на светещата плоча.“

- Те май нещо се повтарят – недоволства Драгица от 
стаята.

- Нали знаеш, процедура – шегува се Миро.
Думите на Драгица повтарят казаното от Миро.
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След това на екрана се появява непознат възрастен 
човек с монашеско облекло. Той започва да говори на 
старохърватски и Миро превежда от субтитрите, защото не 
може да разбира изговора:

„Аз съм игуменът от Ранкодом и в тази жива 
картина искам да потвърдя, че синът ми, Миро, и дъщерята 
на жупана, Драгица, напълно доброволно се съгласиха да 
отидат в света, откъдето дойдох, но само че след хиляда 
години. Този свят е напълно непознат за нас и затова 
учените от Ранкодом ще помогнат със своите познания и 
умения, за да могат Миро и Драгица да приемат 
самоличностите на тогавашни хора. Тези учени ни 
предупредиха, че след като Миро и Драгица изпълнят 
задачата си и не успеят да възстановят истинската си 
самоличност, ще трябва да се изпълни постъпка на по-
висока равнина. Миро и Драгица се съгласиха в такъв 
случай да се изпълни тази постъпка и аз съм първият 
свидетел, който потвърждава, че в присъствието на още 
двайсет и четири свидетели Миро и Драгица изслушаха 
учените от Ранкодом и потвърдиха, че са разбрали и че са 
съгласни да приемат всички последствия и да започне 
постъпката“.

- Много завързано говори – казва Драгица.
- Трудно ми е да превеждам – обяснява Миро. - За 

мен този език е смътно познат и много неща не мога да 
разбера и превеждам буквално.

- Аз и толкова не разбирам – признава Драгица. - Не 
мога да си представя, че това ми е родният език.

- Дотук само казват общи приказки – Миро е 
недоволен от видяното и чутото. - Никъде не се обяснява 
какво значи второ ниво на процедурата.

- Може би по-нататък някой ще обясни – казва 
Драгица.
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И наистина, на екрана се появява Винко Станс и 
той, след като повтаря смисъла на казаното досега, 
обяснява какво означава второ ниво на процедурата:

„Прилагането на второ ниво на процедурата е 
крайна мярка. Извършва се, когато самоличността не може 
да се възстанови по естествен начин. Състои се в пълно 
възстановяване на стара самоличност от запасен препис на 
самоличността, съхранен в свитъка на главната светеща 
плоча на Ранкодом“.

- Охо! - възкликва Миро – Тези явно са решили да 
ни форматират дисковете и да направят нова инсталация.
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Двайсет и шеста глава

След като Винко Станс ми разказа за трудната 
задача, която трябваше да изпълни, аз го попитах:

- Как тогава, след като всичко е толкова сложно и 
трудно, ще мога да ти помогна аз?

Винко Станс заговори:
- Няма нищо толкова сложно и толкова трудно, за 

което да не можеш да ми помогнеш. С Божията помощ 
всичко е възможно. Твоята задача ще бъде да опишеш на 
своя език всичко, което се случи, което се случва и което 
ще се случва отсега нататък с твоя народ, дошъл с теб и 
жупана от стария ви свят. Ще дойде момент, когато твоите 
думи ще бъдат много важни за сина ти и за дъщерята на 
жупана.

Не разбрах добре думите на Винко Станс и му 
казах:

- Нито аз имам син, нито жупанът дъщеря.
- В този миг и в този свят нямате, но преди малко ти 

разказах за огромния свят който се състои от много големи 
светове, а тези големи светове – от безброй по-малки 
светове. Между големите светове има тънка невидима 
граница, която ги отделя едни от други. Тези светове си 
приличат много, понякога разликата между тях е съвсем 
малка, но понякога – много голяма. Когато се промени 
нещо съвсем мъничко в далечното минало, и нашият свят 
може да заприлича на някой друг. В един от другите 
светове ти имаш син и жупанът има дъщеря.

- Как е възможно това? - извиках смаяно аз. - Аз 
съм се посветил на Бога и никога не съм познал жена!

Тогава Винко Станс ми обясни:
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- В света, за който ти говоря, преди да се посветиш 
на Бога, си се оженил. За съжаление, жена ти умира при 
раждането. Тогава ти решаваш да се посветиш на Бога, а 
сестра ти отглежда сина ти. Името му е Миро и всички го 
знаят като Миро Гвардиян. А жупанът е имал дъщеря, но 
тя починала още като съвсем малко дете. В света, за който 
ти говоря, дъщерята на жупана е жива и здрава, казва се 
Драгица и всички я знаят като Драгица Жупанич. Миро и 
Драгица са моята надежда. Те говорят и своя, и нашия 
език. Това ще ми е необходимо, защото в света, откъдето 
дойдохте, се пресичат много важни мислени черти, които 
показват посоката на развитието на нашата история. Ако 
успея точно в тази точка да направя малка поправка на 
посоката, по която ще се развива историята на нашите 
малки светове, то страшните същества от двете кълба в 
небето над Ранкодом няма да придобият страшните си 
способности и сила и няма да могат да ни влияят, измъчват 
и плашат.

- И как ще използваш тези Миро и Драгица? – 
попитах аз – И как ще се случи това, че всичко да се 
промени така и аз да се окажа баща на Миро, а жупанът – 
баща на Драгица.

- Първо ще направя малка поправка в миналото на 
света, от който идвате, защото Миро и Драгица ще се 
родят в него – започна Винко Станс. - Тогава всичко, което 
се е случило с вашия народ досега леко ще се промени и 
Миро и Драгица ще бъдат тук сред вас. Но ти няма да 
знаеш, докато не ти дам книгата, която ще напишеш. 
Тогава ще разбереш. И не само ти, а и Миро, и Драгица ще 
разберат, че мислената черта е изместена и че имаме 
голяма възможност да направим и още една поправка, 
която да отнеме способностите на страшните същества. 
Всъщност, тези същества тогава няма да бъдат наричани 
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„страшни“. Те са обикновени същества, подобни са на 
влечуги и затова и сега ги наричаме „влечугоподобни“. Но 
след промените на мислените черти, тези същества ще 
бъдат много по-сговорчиви и няма да представляват 
опасност за всички нас.

Думите на Винко Станс ми звучаха много странно и 
не ги разбирах напълно. Те едновременно ме плашеха и ме 
радваха. Плашеше ме това, че всичко ще се промени, че аз 
ще имам син, какъвто не съм си и представял, плашеше ме 
отговорността, която трябваше да носим аз и той, но това, 
че след промяната страшните същества ще престанат да 
бъдат страшни, ме изпълваше с неописуема радост.

Винко Станс излезе от стаята и след малко 
започнаха да идват учениците ми. Те не изглеждаха вече 
уплашени и затова ученето на буквите продължи с по-
голям успех. 

Хората вече бяха научили повече от половината 
букви. Някои бяха научили сами още букви, докато бяха 
гледали списъците на светещите плочи. Те вече се питаха 
едни други за някои букви и това много улесняваше 
задачата ми. След като бяха видели живите картини със 
страшните същества, те започнаха сами да търсят повече 
сведения на светещите плочи и така неусетно започнаха да 
научават и други букви, опитваха се да четат цели думи и 
съчетания, за да разберат нещо, което допреди няколко 
дена беше невъзможно да прочетат сами.

Когато и деветият ден от идването ни в Ранкодом 
завърши, аз се прибрах в стаята си и твърдо реших да 
напиша за всичко, което се беше случило досега. Докоснах 
няколко имена на списъци в лявата част на светещата 
плоча, докато на нея не се появи един празен списък, в 
който можеше да пиша, и който можеше да се запомни 
след това в свитъка на светещата плоча. Когато на 
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светещата плоча се появи въпрос как да наименувам този 
списък, аз без колебание написах: „Ⰺⱀⰻ ⱄⰲⱑⱅⱏⰹ“. 
Другите светове, които вече бяха неразделна част от 
историята на нашия народ, които щяха да се променят, а с 
тях щяхме да се променим и ние.

Когато започнах да пиша, намирах трудно буквите, 
които се бяха показали в долната част на светещата плоча, 
и често докосвах погрешна буква. Но неусетно започнах да 
пиша по-бързо и вече не се налагаше да поправям 
погрешно написаните думи. Освен това, светещата плоча 
ме подсещаше винаги, когато напишех нещо погрешно. 
Разбира се, имаше думи, за които светещата плоча не беше 
уверена и ме питаше, дали да остави дадена дума или да я 
промени. В такъв случай нареждах на светещата плоча да 
запомни непознатата й дума, за да не ме безпокои 
следващия път, когато я напиша отново.
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Двайсет и седма глава

Миро докосва центъра на прозрачния 
широкоекранен монитор. Видео програмата спира 
изпълнението си.

- Сега разбра ли какво значи второ ниво на 
процедурата? – пита Миро и Драгица кима.

- Значи искат съвсем да ни прекроят – продължава 
Миро. - Сега обаче, за съжаление, сме в ръцете им. Не 
можем да се опрем.

Драгица му прави знак. Миро гледа неразбиращо и 
продължава:

- Явно от нас очакват да се примирим. Но аз съм 
намислил нещо друго...

Драгица прави различни физиономии, за да 
привлече вниманието му. Миро я гледа и продължава да не 
разбира какво иска да му каже Драгица.

- Какво става? - пита Миро.
Драгица само прави мимики и Миро започва да се 

смее, защото мимиките са доста комични. Драгица прави с 
палеца и показалеца на двете си ръце кръгчета, които слага 
на очите си. Миро се залива от смях. Драгица сочи с палец 
нагоре и пак слага кръгчетата на очите си. Миро започва да 
става сериозен и най-накрая като че ли схваща. Все още не 
е сигурен и пита:

- Е?
- Ами... - Драгица пак сочи с палец нагоре и слага 

на очите си кръгчетата.
- Аха-а! - извиква Миро. - Ама че съм умен!
Тогава Драгица го хваща за ръка и го дърпа към 

банята. Там пускат да тече силно вода от чешмата и душа и 
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започват да си шепнат:
- Нали ти казах, че има камери? - шепне Драгица. - 

Има и подслушвателни устройства навсякъде. Трудно 
можем да си кажем нещо, без да ни чуят.

- А сега? - пита Миро шепнешком.
- Може да ни виждат, но едва ли чуват какво си 

говорим – отговаря му Драгица шепнешком.
- Тогава казвай каквото ще ми казваш – шепне 

Миро.
- Нямам план, но имам желание да се измъкна час 

по-скоро оттук – обяснява Драгица. - Имам 
зашеметяващото оръжие на Инко Нитс, само че то е 
крайно недостатъчно. Освен това, не познавам мястото. 
Трябва да съберем повече информация.

- Трудно ще е, ако постоянно ни следят – казва 
Миро. - Ще се опитам да открия нещо с моя компютър. 
Надявам се да успея да се включа в мрежата им. Ако 
открия нещо, ще ти кажа. Среща под душа.

Миро излиза от банята, като се бърше с голяма 
хавлиена кърпа. Сяда пред една масичка, на която е 
оставен нетбука му. Включва го и започва да се опитва да 
се свърже към безжичната локална мрежа. Опитите му 
продължават десет минути и повече. В един момент лицето 
му светва. Явно е успял да се свърже. Драгица го 
наблюдава отстрани и разбира, че Миро се е свързал към 
мрежата.

Миро обаче не е много радостен, защото всичко, 
което се вижда на екрана му, е пълна безсмислица, понеже 
текстовете не се виждат както трябва. На нетбука няма 
инсталиран софтуер, който да показва текстовете, 
написани на езика на Ранкодом или на старохърватски.

Миро започва да рови из папките на компютъра си 
и в един момент открива нещо, което го кара доволно да 
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потрива ръце. След малко Миро е инсталирал програма, с 
която може да избира кодовете и очертанията на знаците. 
Не след дълго програмата започва да открива един по един 
кодовете и очертанията на знаците на системата, 
поддържаща мрежата, към която се е свързал Миро.

Драгица следи с нетърпение действията на Миро, но 
не казва нищо.

В един момент Миро възкликва:
- Ха!
- Е? - пита Драгица.
- Среща... - отговаря Миро и двамата се втурват към 

банята.
Под силния душ Миро шепне:
- Успях да попадна на плановете за евакуация при 

пожар или бедствие. Не знам колко са актуални, но 
разбрах как да се измъкна без асансьор до повърхността. 
Няма да минаваме през коридори и зали, няма да се 
блъскаме с онези без лицата.

- Да тръгваме тогава – дърпа го Драгица.
- Чакай де! - успокоява я Миро. - Първо, не съм 

проучил плана, нямам принтер, за да го отпечатам.
- Има – казва Драгица. - И то не един. На няколко 

места има принтери. Те изглеждат странно и ти не си 
разбрал.

- Така ли? - учудва се Миро. - А ти как разбра, след 
като си нямаш понятие от техника?

- Получих информация от Инко Нитс – обяснява 
Драгица.

- Получила си информация? - Миро повишава тон, 
но Драгица слага показалеца пред устните си, за да го 
накара да говори по-тихо. Миро продължава шепнешком – 
Как получи тази информация.

- Не знам – вдига рамене Драгица. - По същия 
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начин, както го карам да ми се подчинява.
- С телепатия? - пита Миро.
- Сигурно – отговаря Драгица, - но лично аз не знам 

дали е чрез телепатия, защото не я познавам.
- Откога имаш тези способности? - продължава 

разпита Миро.
- Не знам – колебае се Драгица, - струва ми се, че от 

вчера, не съм сигурна. Когато в самолета влязоха онези 
имиграционни служители, започнах да разбирам какво си 
мисли Инко Нитс.

- Започнала си да разбираш? - Миро гледа с 
изненада. - Как така си започнала да разбираш?

- Сигурно е станало погрешка – обяснява Драгица, - 
никога преди това не съм усещала мислите на някого. По 
начало съм много доверчива и никога не съм усещала 
лицемерите. Често ме лъжеха и всеки път си казвах да не 
бъда толкова лековерна. Следващия път пак ме лъжеха. И 
така безброй пъти. Значи, не съм имала такава способност 
преди.

- Моите мисли усещаш ли? - пита Миро обезпокоен.
- Ако става дума за това, че сега си мислиш да 

правиш секс с мен под душа, да – отговаря Драгица на 
глас. - Обаче няма да я бъде!

- Ти налучкваш! - казва Миро.
- Налучквам ли за това, че се питаш колко ли пъти 

си ме лъгал? - започва Драгица. - Или за това колко пъти 
си спал с мен? Или за това колко пъти си забравил да 
дойдеш на среща с мен? Или за това как си се криел през 
войната, за да не те пратят на фронта? Или пък... Стига де! 
Не ми гледай гърдите!

- Ама ти наистина... - мънка Миро.
- Да, наистина! - отсича Драгица. - Да не мислиш, че 

ми е лесно? Ако и ти можеше така, щеше да е добре, но не 
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можеш. Затова се крием под душа. Та, ако измислиш нещо, 
дай ми знак. Сега отивам да поискам нещо за хапване.

Драгица излиза от банята и се запътва към широкия 
прозрачен екран. Застава пред него, без да се облича и 
казва:

- Най-добре ще е да ми донесете нещо за хапване. 
Умирам от глад. След секс човек огладнява.
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Двайсет и осма глава

На десетия ден от пристигането ни в Ранкодом беше 
празник и затова не отидохме в училището. Всички хора 
излязоха да се разходят из селото и да се срещнат с 
роднини, приятели и познати.

Жителите на Ранкодом имаха други празнични дни, 
затова те отидоха на работа както обикновено. Те работеха 
на различни места: някои работеха в голямата мелница 
извън Ранкодом, където се смилаха и изгаряха отпадъци, 
някои работеха в също такива големи сгради, намиращи се 
извън Ранкодом, в които се сковаваха самоходните талиги 
или различни сечива, а някои работеха на полето, където 
или обработваха земята с огромни самоходни талиги, или 
прибираха плодове и зеленчуци пак с такива самоходни 
талиги. Хората от Ранкодом управляваха самоходните 
талиги, в които имаше светещи плочи, даващи нареждания 
на различни сечива, вградени в самоходните талиги, и 
извършващи най-различни полезни действия. Много от 
нашите хора бяха отишли на полето край Ранкодом и 
гледаха захласнато как работят големите самоходни талиги 
и вградените в тях сечива.

Извън Ранкодом имаше и голямо стопанство, в 
което се отглеждаше добитъкът на жителите на Ранкодом. 
Техните животни бяха със странен външен вид, но също 
бяха тревопасни и даваха мляко. Когато опитах млякото, 
то на вкус беше много различно от това, което даваха 
нашите крави, овце и кози. Повече не го и опитах, защото 
езикът ми не беше привикнал и изпита неприятно усещане. 
Но когато някои жители от Ранкодом опитаха от нашето 
мляко, то много им хареса, и хората, които работеха в 
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стопанството, решиха да купят от нашия добитък, за да го 
отглеждат в своето стопанство.

Този ден се разходих до мястото, където щеше да се 
строи нашето ново село. Отидох до там пеша. С мен дойде 
и Винко Станс, за да си поговорим, докато вървим.

Докато отивахме към мястото на новото ни село, 
Винко Станс ми показваше различни забележителни места 
и неща, които не бях забелязал, когато преди няколко дена 
отидохме до там със самоходната талига, управлявана от 
Винко Станс. Край пътя имаше много високи и стари 
дървета с листа като на папрат. В клоните им пееха 
странните птици от Ранкодом, които видяхме и чухме още 
докато слизахме от планината на вратата на рая.

Винко Станс ми показа останките от много стари 
сгради, които били отпреди много столетия. Поисках да 
разгледам една такава сграда и Винко Станс се съгласи. 
Имаше едно отклонение от пътя, по който вървяхме, и то 
ни отведе до останките от огромно здание, каквото не бях 
виждал през живота си. Тухлите, с които беше строено 
това здание, бяха също така огромни, колкото една наша 
къща. Попитах Винко Станс кой е строил тези здания, и 
той ми разказа следното:

- Преди много хилядолетия този свят бил населен от 
други същества, които построили тези здания. Техният 
ръст бил огромен, те били по-високи от дърветата край 
пътя, стъпката им можела да смачка едно село като 
Ранкодом. От тези същества са останали доста такива 
здания, които сега нашите учени проучват подробно. За 
огромния ръст на тези същества съдим по намерени техни 
кости. Каква е била причината за гибелта им, все още не 
сме разбрали.

- Казваш, че съществата са живели преди вас. А 
нима е възможно да е имало други същества преди вас? - 
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попитах го аз.
- Да – отговори ми Винко Станс. - Нашият народ е 

дошъл през вратата на рая.
- Как е възможно? - изненадах се аз. - Мислех, че 

вие сте направили вратата на рая.
- Вратата на рая е направена от много по-умни от 

нас хора – каза Винко Станс. - Те също са живели преди 
хилядолетия. Ние все още не можем да направим толкова 
сложно сечиво. То не само че е по-сложно от светещите 
плочи, но използва огромна сила от слънцето, за да свърже 
два свята, отдалечени един от друг на огромно разстояние, 
което човек е трудно да си представи.

- И от къде е дошъл вашият народ? - 
полюбопитствах аз.

- Когато сме дошли – обясни ми Винко Станс – не 
сме имали писменост и никой не е записал историята ни от 
онова време. Разказват се само устни предания. Но когато 
нашите учени направиха прегледи на вашите хора, те с 
изненада установиха, че сме от един произход с вас. Това, 
че си приличаме външно, не е достатъчно, за да се каже, че 
сме с общ произход. След като взеха мостри от кръвта на 
много от вашите хора и ги сравниха с тези на жителите на 
Ранкодом, се оказа, че сме тръгнали от едно място. Кога е 
станало това и как, никой не знае твърдо. Древните 
предания разказват, че Бог спуснал вратата на рая от 
небето и ни пуснал да минем през нея. Векове наред се е 
смятало, че живеем в рая. Докато не се появили страшните 
същества от двете сини кълба над Ранкодом. Първото 
нещо, което направиха тези същества, беше да разрушат 
вярата ни в Бог. Те започнаха да ни се присмиват на 
твърдата увереност, с която жителите на нашия свят 
твърдяха, че живеем в рая, че Бог ни е създал и че сме 
негови избраници. Страшните същества говореха, че те ни 
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били създали, че не живеем в рая, а в най-обикновен свят. 
Нашите учени обаче доказаха, че не са ни създали 
страшните същества. Нямаме нищо общо с тях. Но за това, 
че живеем в най-обикновен свят, страшните същества не са 
ни излъгали. Част от нещата, които страшните същества 
казват, са истина, но никой не знае кое е истина и кое не е. 
Те винаги говорят правдоподобно, убедително, и хората 
лесно им вярват, дори и да казват лъжи. Бях ти разказал за 
това как много от жителите на нашия свят им повярваха и 
сега става все по-трудно да устояваме вярата си в Бог.

В този момент стигнахме до стените на огромното 
здание. Неговите размери бяха такива, че ние с Винко 
Станс можеше да се сравним само с две мънички мравчици 
край голям дворец. Когато успяхме да се доберем до 
вътрешността на зданието, аз още повече се смаях. 
Можехме да се катерим по някои разрушени от времето 
тухли, в които бяха издълбани стъпала и пътеки от много 
поколения хора, идващи тук, за да се възхищават от 
огромното здание. На половината височина на стената на 
първия етаж имах чувството, че се бях изкачил на 
планината. Когато успяхме да се изкачим до втория етаж и 
през един отвор погледнахме навън, видяхме равнината от 
височината на ниските части на планината. Ранкодом се 
виждаше в далечината. Тази гледка беше толкова 
удивителна, че много време стоях захласнат. Най-накрая 
Винко Станс ми напомни, че трябва да слизаме, защото 
бяхме тръгнали към мястото на нашето ново село.

Това огромно здание щеше да остане в паметта ми 
дълго, дори и да не бях написал нищо за него. Наистина, 
новият свят, в който дойдохме, ни изненада с толкова 
много различни и непознати неща, че години наред 
нямаше да можем да свикнем с тях.

Винко Станс, след като продължихме пътя си, 
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започна да ми разказва как ще устроим новото село, за да 
има винаги удобства за всички негови жители, а това 
означава винаги в селото да има вода и да може да се 
събира и използва силата на слънцето и вятъра, както се 
използваше в Ранкодом.

На следващия ден щяхме да се съберем в сградата, 
където работеше групата мъже и жени, които правеха 
чертежите на новите ни къщи и на цялото ни ново село. 
Вече всички онези, които дойдоха с мен и жупана в 
Ранкодом, можеха да си кажат мнението за новите си 
домове и да одобрят чертежите или да посочат уверено 
какви промени искат да се направят в новите им къщи.

С Винко Станс обиколихме мястото, където щеше 
да бъде новото ни село, и той ми показваше къде точно ще 
бъде всяка къща, всяка сграда с друго предназначение, 
улиците, площада, парка.

След пладне се върнахме в Ранкодом и аз бях 
изпълнен с радостно чувство преди деня на обсъждане на 
чертежите на новото ни село.
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Двайсет и девета глава

В стаята при Миро и Драгица влиза Инко Нитс, 
придружен от двама от хората си без лица. Те носят два 
големи подноса с храна. Оставят ги на масата и излизат. 
Инко Нитс остава. Колебливо се обръща към Драгица и 
казва:

- Имам нещо мое, което е при теб.
- Ще ти го върна, когато реша – казва небрежно 

Драгица и намества оръжието на кръста си. - Нещо друго?
- Да – казва Инко Нитс, отново несигурен. - Винко 

Станс ме помоли да ви предам, че е разбрал за плана ви за 
бягство. Не е необходимо да бягате, никой няма да 
упражнява насилие срещу вас.

- От доста време предъвкваме тази тема – казва 
Миро. - Май нещо не се разбираме.

- Гарантираме, че няма да ви се случи нищо, докато 
сте в базата – Инко Нитс е по-уверен.

- Гарантирате? - възкликва Драгица. - Я стига! 
Хайде да си похапнем, а? Какво ще кажеш?

- Няма да е зле – казва Миро и започва да мести 
чиниите и да разглежда съдържанието им. Хайде, Инко, 
няма ли да хапнеш с нас?

- Вече съм се нахранил – казва Инко Нитс със 
спокоен тон. - Дойдох да поговорим за плана ви. Вие 
можете да си хапвате, докато обсъдим нещата.

- Няма какво да обсъждаме – отсича Драгица. - 
Продължавате да ни ровите в мозъците. Откакто ме 
подмами оня ден в Загреб, без да разбера, та досега, все 
някой се опитва несанкционирано да ми прониква в 
системния дял на мозъка. Разбираш, че ако искам да изляза 
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оттук, ще го направя, но някой наистина ще пострада, 
преди да ме спрете.

- Все пак ще е много трудно да излезеш оттук – 
казва поучително Инко Нитс.

- Ти може би знаеш, че по време на войната не съм 
се крила под полата на майка си – казва наперено Драгица.

- Беше грешка да те оставяме да се намесваш в 
чужди работи – казва с горчивина в гласа Инко Нитс.

- В чужди работи? - скача Драгица. - Ти направо ме 
уби!

- Тази война не беше наша – обяснява Инко Нитс. - 
Не трябваше да участваш.

- Може да не е била твоя, но аз нямам нищо общо с 
теб – срязва го Драгица.

- Добре – казва Инко Нитс, - мисълта ми е, че е 
крайно време да схванете, че сте от друг свят и в този 
имате да изпълнявате важна задача, не да участвате във 
войни.

- Аз да не би да съм участвал? - пита Миро. - Аз съм 
си пацифист. Не мога да понасям военните. Само 
неприятности мога да си навлека с тях. Колкото пъти съм 
си имал вземане-даване с тях, все неприятности.

- Абе за какъв друг свят ми приказваш – ядосва се 
Драгица. - Ти за извънземна ли ме имаш?

- Не съм казал, че си извънземна – внимателно 
започва Инко Нитс. - Само казах, че сте от друг свят. И от 
друго време. Има много неща, които трябва да разберете. 
Просто чуждата самоличност ви пречи да възстановите 
своята истинска.

- Ти пак ли почваш? - ядосва се Драгица. - Да ти 
обясня ли какво мисля?

- Моля те, не бъди агресивна – умолително казва 
Инко Нитс. - Не е необходимо. Не съм дошъл въоръжен, 
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напълно с добри намерения съм. Ние сме от един отбор, 
както обичат да казват на Земята.

- Ха-ха! - смее се Миро. - Ти май гледаш доста 
филми.

- Случва се – казва Инко Нитс. - Постоянно ми 
попадат, докато търся нещо в мрежата ви. Препълнена е с 
много излишни неща.

- Нали не си оттук? - пита Миро. - Тогава какво ти 
пука? На мен ми върши работа. Ако не правиш разлика 
между ценните неща и баласта, то си е твой проблем

- Ти ме подценяваш – казва Инко Нитс. - Понякога 
гледам филми, за да разбера начина ви на мислене.

- Едва ли ще го разбереш от филмите – продължава 
Миро. - Ако искаш да разбереш начина на мислене на 
хората, трябва да общуваш с тях на живо. В Интернет има 
много уж живи разговори, но не е това, което ти трябва. 
Когато опознаеш някого и станеш по-близък с него, ще 
можеш да разбереш неща, които няма как да ги откриеш 
във филмите и Интернет. Хората не се доверяват много на 
електронните медии. А филмите са предимно фалш. 
Всичко е по схема, едни и същи фрази се повтарят, само че 
от устата на различни герои. В живота е различно. Особено 
при обикновените хора, които не са звезди. Те си имат 
такъв начин на мислене, който няма да откриеш никъде 
отразен нито в пресата, нито във филмите. Е, някой може 
да се е опитвал да го опише в някоя книга, но такова нещо 
не се поддава на описание.

- Много сложни ги изкара тези хора – ехидно 
заключава Инко Нитс. - Ако имаха толкова сложно 
мислене, нямаше да са в такова положение.

- Може и да си прав, но може и да не си – не се 
съгласява Миро. - Ако не се навъртаха наоколо разни като 
вас, едва ли щеше да са в това положение.
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- Какво искаш да кажеш? - недоумява Инко Нитс.
- Когато някой отвън постоянно се намесва, 

естествено е, хората да са объркани и под стрес – обяснява 
Миро. - Идвате и уж не се показвате, а сте навсякъде. Не се 
намесвате уж във войните, а вашите технологии се 
използват предимно от военните. Как да разбирам вашата 
ненамеса? Като в казармата – ти ебаваш ли старото или не 
го ебаваш?

- Не разбрах – казва Инко Нитс.
- Казармен лаф – махва с ръка Миро. - За да те 

накарат да сбъркаш. Е, та ти ебаваш ли старото или не го 
ебаваш? А?

- Какво значи това? - чуди се Инко Нитс.
- Не ти и трябва да знаеш – смее се Миро. - Ама вие 

действате по същия начин. Каквото и да направят хората, 
все ще сбъркат. Няма начин да не сбъркат, защото вие не 
искате да е обратното. Лъжете постоянно.

- Пак започваш с лъженето – възмущава се Инко 
Нитс.

- Добре – съгласява се Миро. - Няма да говоря за 
лъженето. Хайде тогава да ми обясниш, без да ме лъжеш, 
как така под носа на американците си изровихте тази 
бърлога?

- За какво става дума? - не разбира Инко Нитс.
- Базата – обяснява Миро. - Как я изкопахте и 

построихте?
- Не сме я копали отгоре – започна да разказва Инко 

Нитс. - Телепортирахме една врата на рая във 
вътрешността на планината и изпратихме през нея 
отначало малки земекопни машини. Изкопаната маса се 
прехвърляше на друга планета. Когато мястото стана 
достатъчно широко за по-големи и повече машини, 
започнахме да ги изпращаме през вратата и така 
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постепенно работата се ускори. Строителните материали 
също доставяхме през вратата. Когато цялото съоръжение 
беше готово само внимателно направихме отвор в горната 
част, откъдето да излитат летателните апарати. Когато се 
затвори люкът, отгоре има естествена растителност и не се 
забелязва нищо. Ако сателит засече отвора, веднага се 
намесваме и подменяме данните. Засега няма признаци, че 
официалните власти имат някакви съмнения за базата ни 
тук.

- Значи постоянно следите навсякъде всички 
сателити и ги контролирате? - пита Миро.

- Налага се – вдига рамене Инко Нитс. - 
Съображения за безопасност...
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Трийсета глава

На единайсетия ден от пристигането ни в Ранкодом 
в сградата, където работеше групата мъже и жени, които 
правеха чертежи, се събра голямо множество. Това бяха 
всички възрастни мъже и жени, дошли с мен и жупана през 
вратата на рая.

В сградата имаше една много голяма стая с много 
места за сядане. Винко Станс ни обясни къде се намира 
стаята и ни покани да отидем там. Запътихме се към 
голямата стая през множество коридори и стълби. Всички 
се възхищавахме на строителните умения на жителите на 
Ранкодом, които проличаваха изключително добре в тази 
голяма сграда. Ранкодом не беше много голямо село, но в 
него имаше чудесни сгради, много от които бяха високи на 
няколко ката. Ние никога преди това не бяхме виждали 
толкова високи сгради, дори и онези от нас, които бяха 
ходили в големи градове, не можеха да се похвалят да са 
виждали такова нещо. Сградата, в която се намирахме, 
беше на двайсет и пет ката и до по-горните катове се 
стигаше с големи подвижни стаи, които се качваха нагоре 
или слизаха надолу в зависимост от нареждането, което им 
даваха хората, които влизаха в тях. С една такава 
подвижна стая накрая се изкачихме на осмия кат, където 
беше голямата стая, в която се събрахме, за да обсъдим 
чертежите на новото си село.

По стените на голямата стая бяха поставени 
множество чертежи на къщи и други сгради, които щяхме 
да построим в новото си село. В средата на стената, която 
се намираше точно срещу вратата, се намираше най-
големият чертеж – на цялото село. Аз направо се 
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захласнах, като видях този чертеж с толкова много 
подробности. Оказа се, че това е огромна светеща плоча и 
в малки четвъртити прозорчета около чертежа се виждаха 
различни изгледи към новото ни село, сякаш то вече беше 
построено и можехме да го видим като жива картина.

Винко Станс ни помоли да седнем и всички заехме 
местата за сядане в голямата стая, с лице към огромната 
светеща плоча. Всички се възхищавахме от това, което 
виждахме.

След като всички бяхме седнали и се успокоихме, в 
голямата стая настъпи тишина. Един мъж от групата мъже 
и жени, които правят чертежи, се изправи пред нас и 
започна да говори. Винко Станс веднага започна да 
предава думите му на нашия език и то с такава лекота, че в 
един миг престанахме да чуваме човека, който говореше 
пред нас, а чувахме думите му в главите си. Стори ми се 
дори, че Винко Станс вече не си отваря устата, но 
вниманието ми беше толкова заето с чертежите и това, 
което обясняваше мъжът пред нас, че скоро забравих за 
Винко Станс.

Мъжът показа на светещата плоча поотделно всяка 
къща и семейството, на което се падаше къщата, трябваше 
да каже, дали одобрява разположението и дали има 
някакви забележки или допълнителни желания за промени. 
Забележките, които бяха направени от някои семейства, 
веднага бяха обсъдени от групата мъже и жени, които 
правят чертежи. В онези случаи, когато наистина 
забележките бяха правилни, някой мъж или жена от 
групата, която прави чертежи, се приближаваше до 
светещата плоча и мигновено извършваше поправка на 
чертежа, която отговаряше на направената забележка. 
Никой не остана недоволен, защото след като кажеше 
какво иска, виждаше как думите му се превръщат в 
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чертеж!
След като обсъдихме множеството къщи, които 

щяха да бъдат построени в новото ни село, пристъпихме 
към обсъждане на общите сгради. В центъра на селото 
щяха да се намират много такива сгради. Това бяха 
сградата да жупанството, на общината, на училището и 
няколко други сгради. Най-важна за мен беше църквата и 
тя наистина изглеждаше така, както си я представях, сякаш 
мъжете и жените, които бяха направили чертежа, бяха 
живели дълго в нашия стар свят. Всичко, което трябваше 
да има в църквата, до най-малки подробности беше 
спазено. Аз не бях имал някакви изисквания преди това и 
бях изненадан от това, което виждах. Казах на Винко 
Станс, че по-добър чертеж на църква нямаше да се 
направи, дори и предварително да бях описал на мъжете и 
жените, които правят чертежи, как трябва да изглежда 
църквата.

Винко Станс ми обясни, че докато бил в нашия 
свят, обходил много градове и села и запазил много 
картини в светещата си плоча. Благодарение на тези 
картини мъжете и жените, които правят чертежи, могли да 
се запознаят и с най-малките подробности, свързани с 
нашите църкви. Винко Станс се приближи до светещата 
плоча и с няколко докосвания в долната й част успя да ми 
покаже картини на няколко познати ми църкви и ги нареди 
така, че да се виждат до живата картина на новата църква. 
Приликата беше поразителна. Благодарих на Винко Станс 
и на групата мъже и жени, които правят чертежи, за това, 
че бяха уважили вярата ни в Бог.

Винко Станс каза:
- Ние не само уважаваме вашата вяра в Бог. Ние я 

споделяме.
Тогава той докосна светещата плоча и на нея пак се 
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видя чертежът на цялото ни ново село. Извън него, но не 
много далеч, се намираше манастирът. Винко Станс 
докосна светещата плоча и чертежът се премести така, че 
манастирът застана в средата на светещата плоча. След 
това, отстрани на чертежа се появи живата картина на 
манастира, сякаш беше построен. Тя се движеше така, че 
можех да разгледам манастира от всички страни. Винко 
Станс дори ми го показа как ще изглежда отвътре. Всичко 
това, което видях, ме изпълни с голяма радост и аз 
благодарих на глас на Бога, че ще имаме ново село с 
църква и манастир. А те бяха най-красивите, които бях 
виждал през живота си.

След като обсъждането на чертежите на новото ни 
село завърши, Винко Станс помоли мен, жупана и 
старейшините да останем в голямата стая, а останалите 
хора можеха да си тръгват. Трябваше да обсъдим 
подробностите, свързани със самото построяване на 
селото.

Винко Станс каза, че работата за подготовка на 
построяването е не по-малко от самото построяване. Той 
посочи на чертежа всички пътища и улици, мелниците за 
смет и няколко сгради, които щяха да събират силата на 
слънцето, за да я използват по време на построяване на 
селото. Много от сечивата в Ранкодом използваха силата 
на слънцето и вятъра, затова на мястото на новото село 
трябваше да има откъде да я вземат.

Някои от сечивата имаха светещи плочи, които 
събираха и сила от слънцето, и можеха да работят 
самостоятелно. Такива бяха и самоходните талиги. Затова 
отначало на мястото щяха да се използват самоходни 
талиги и самостоятелни сечива, за да се подготвят 
пътищата, улиците и другите важни сгради за започване на 
строителството.
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В голямата стая дойдоха още мъже и жени, които 
щяха да ръководят построяването на новото ни село. 
Много от тях щяха отблизо да следят, дали се спазват 
чертежите, дали строежът е качествен и дали различни 
сечива, които се вграждат в къщите в Ранкодом, се 
поставят правилно в новите ни къщи.

Обсъждането на чертежа на новото ни село и 
построяването му продължи много дълго, защото имаше да 
се обяснят и решат много неща. Накрая Винко Станс и 
жупанът се договориха подготовката за построяването да 
започне още на следващия ден, като в работите щяха да 
участват и много от нашите мъже.

На следващия ден щяхме да се съберем отново в 
тази голяма стая, за да чуят мъжете, които ще участват в 
работите, как се използват много от сечивата и за какво 
трябва да внимават, за да не се наранят, защото тези сечива 
бяха с голяма сила, която вземаха от слънцето.
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Трийсет и първа глава

Миро и Драгица довършват вечерята си. Инко Нитс 
е застанал пред големия прозрачен екран и постоянно го 
докосва, работи нещо на компютъра.

- Открих в земната мрежа някои неща, които ще ви 
заинтересуват – казва Инко Нитс на Миро и Драгица.

Миро допива чаша със сок и пита:
- Какво е то?
- Има много твърдения, че сме добронамерени 

извънземни – Инко Нитс сочи някаква уеб страница.
- Е-е, такива съм ги чел! - пренебрежително махва с 

ръка Миро. - И какви доказателства предлагат?
- Доказателствата са сякаш някой е чел книгите, 

които е писал игумена – отговаря Инко Нитс. - Ето, виж. 
Тук се говори за място Лонгадом.

- Той навсякъде пише Ранкодом – казва Миро.
- Отначало, да, защото все още не е схващал добре 

артикулацията – обяснява Инко Нитс.
- Добре, де – вдига рамене Миро. - И какво толкова 

интересно видя?
- Описана е планетата и двете близки планети, 

населени с влечугоподобни. - преразказва Инко Нитс. - 
Говори се за великански същества, които са живели преди 
нас. След това се разказва как планетата е населена с хора, 
преминали през пространствена врата, как изградили 
цивилизация и как накрая дошли влечугоподобните и 
започнали да ги използват за източници на биоенергия.

- Това е фантастичен разказ – поглежда Миро към 
екрана. - Всеки може да си измисли такава история.

- Не всеки – не се съгласява Инко Нитс. - Има 
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подробности, които няма как да знае един земен жител.
- И кой е писал това? - пита Миро.
- Явно е псевдоним – отговаря Инко Нитс. - Има 

само едно име, Бърджанин.
- А-а, тоя го знам! - обажда се Драгица. - През 

войната се подвизаваше и от трите страни. Ту при едните, 
ту при другите, ту при третите. Не знам сега къде е, но е 
голям пунтьор. Приказва като теб.

- Какво искаш да кажеш? - сепва се Инко Нитс.
- Ами все едно ти приказваш – обяснява Драгица.
- По-точно? - пита Инко Нитс.
- Това е най-точното – казва Драгица. - Ако го 

чуеш, и не го гледаш, ще си помислиш, че ти говориш.
- Гласа ми или? - продължава да разпитва Инко 

Нитс.
- Ами, като се замисля, май си приличате – Драгица 

го гледа изпитателно. - Ти май знаеш нещо?
- Не, нищо не знам за него – казва Инко Нитс. - Сега 

за пръв път срещам името му.
- Това не му е истинското име – Драгица е 

категорична. - Всъщност, никой не знае истинското му 
име. По време на войната разправяше, че лоши извънземни 
са разпалили войната. Всички, разбира се му се 
подиграваха. Но го търпяха, защото можеше много неща.

- Какви неща? - чуди се Инко Нитс.
- Такива, каквито никой тогава не можеше да си 

обясни как стават – обяснява Драгица. - Винаги познаваше 
кога ще ни нападнат и затова никога не ни изненадаха. 
Поне докато беше при нас. После се прехвърли към 
другите, после към третите.

- Как е познавал? - пита Инко Нитс.
- Ами така – казва Драгица. - Казва, след половин 

час ще ни нападнат, да речем от запад, еди колко си души, 
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с еди какво си оръжие. И ние се приготвяхме, ей така, за 
майтап. И то става. Един, два, пет, десет и повече пъти. 
Тогава изобщо не му слушах приказките. Все едно и също 
разправяше, ама кой да го слуша!

- Не можеш ли да си спомниш какво е разправял? - 
продължава да се интересува Инко Нитс.

- Убий ме, не мога – отсича Драгица. - Ти помниш 
ли какво си сънувал, когато се събудиш?

- Да – Инко Нитс е категоричен.
- И можеш с подробности да разкажеш съня си? - 

пита Драгица.
- Да – потвърждава Инко Нитс.
- Браво! - пляска с ръце Драгица. - Ти си бил голяма 

работа! А аз изобщо не се сещам какво съм сънувала. 
Понякога остава някакво усещане и смътно си спомням 
нещо, което далечно напомня на онова, което съм видяла 
на сън.

- И как знаеш, че само далечно напомня? - пита я 
Инко Нитс.

- Не че знам със сигурност – обяснява Драгица. - 
Имам такова усещане. Друг път пак ми се случва да имам 
такова усещане и си мисля че някои сънища ми се 
повтарят. Но нищо особено не си спомням. Няма сюжет, 
няма детайли, нищо, за което да се захвана.

- Е-е, ти си тежък случай – намесва се Миро. - Аз 
като сънувам, мога да ти разкажа цял роман.

- Ами що не напишеш роман от сънищата си? - 
засяга се Драгица. - Само си мислиш, че си спомняш нещо. 
Когато се събудиш въображението ти проработва и 
започваш да си въобразяваш, че си спомняш съня.

- Не се карайте – прекъсва я Инко Нитс. - Това е 
неразрешим спор. Но аз трябва да открия тоя Бърджанин 
(планинец).

171



- Няма да е лесно. - казва Драгица. - След войната 
петнайсет години никой не го е виждал.

- След като има сайт и публикува, значи се намира 
някъде – разсъждава Инко Нитс.

- Ами тогава го намери – вдига рамене Драгица.
- Опитах се, но всеки път редактира сайта си от 

различен IP адрес, от всички краища на Земята.- обяснява 
Инко Нитс. - Явно използва фалшиви адреси.

- И кога успя да провериш, ако току-що си срещнал 
името? - ехидно подхвърля Миро.

- Веднага, щом прочетох това нещо – казва Инко 
Нитс.

- Тогава си гений – продължава Миро в същия тон.
- Има си програми за тази цел – спокойно отговаря 

Инко Нитс. - Нашият софтуер е много добър и разбива 
земните пароли за съвсем кратко време. Разбира се, зависи 
от дължината им. Но този е използвал съвсем кратка 
парола.

- И каква е тя? - пита Миро.
- Драгица – казва Инко Нитс.
- Какво Драгица? - пита пак Миро.
- Драгица е паролата – отговаря му Инко Нитс.
- Че аз дори не съм разговаряла с него! - вика 

Драгица.
- Може да е някоя друга – прави предположение 

Инко Нитс.
- Май няма да е друга – обажда се Миро. - Ти май 

започна като Инко Нитс.
- Какво като Инко Нитс? - скача Драгица.
- Ами да послъгваш – казва Миро.
- Ти какво се опитваш да кажеш? - ядосва се 

Драгица. - Искаш да кажеш, че съм лъжлива като Инко 
Нитс?
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- Защо пак намесвате името ми? - недоволства Инко 
Нитс.

- Защото си тук и чуваш – спокойно отговаря Миро. 
- Ако не беше тук и не беше чул, нямаше да разбереш, че 
името ти е замесено в скандал заради лъжи.

- Добре, колко пъти да се извинявам? - пита Инко 
Нитс.

- ОК – казва Миро. - Спирам. Та Драгица да се 
напрегне малко и да си спомни дали не е разговаряла с 
този тип.

- Ти май взе да ревнуваш? - започва да се смее 
Драгица. - Е добре, де. Падаше си по мен, ама не смееше 
много да се приближава, защото знаеше, че един пълнител 
не му мърда, ако се опита да прави нещо.

- Тогава и аз да се пазя – казва Миро.
- Не се прави на жертва – пренебрежително казва 

Драгица. - Доста се приближи и не изпразних калашник в 
тебе.

- Ако открием този Бърджанин, ще разберем много 
неща – казва Инко Нитс. - Предполагам, че не само си е 
падал по Драгица.

- Какво искаш да кажеш? - пита Миро.
- Прочети внимателно писанията му – Инко Нитс 

сочи екрана и излиза от стаята.
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Трийсет и втора глава

Дванайсетият ден от идването ни в Ранкодом беше 
важен за мъжете, които дойдоха с мен и жупана. Голяма 
част от тях щеше да участва в построяването на новото 
селище и затова трябваше да познава сечивата, които се 
използваха от жителите на Ранкодом.

За известно време ученето на буквите в училището 
щеше да се прекрати, но по-късно пак щяхме да започнем, 
защото всички трябваше да се научат да пишат и четат. За 
всяко сечиво имаше написана отделна книга с упътвания за 
работа с него. Винко Станс беше използвал светещата 
плоча, за да могат тези книги да се напишат на нашия език. 
Той не можеше да направи това изведнъж, защото на 
светещата плоча трябваше да се дадат множество 
допълнителни нареждания, за да научи по-добре и нашия 
език. Затова Винко Станс проверяваше и поправяше 
всичко, което напишеше светещата плоча на нашия език, 
като сравняваше написаното с това в книгите на неговия 
език. Всяка поправка, която правеше Винко Станс се 
запомняше в свитъка на светещата плоча.

По-малките книги с упътвания за работа със 
сечивата Винко Станс беше приготвил още преди известно 
време. Той беше направил множество преписи, които 
раздаде на всички мъже. Разбира се, отначало те нямаше да 
могат да четат и разбират всичко, защото не бяха научили 
всички букви, но постепенно щяха да се научат да четат и 
все по-лесно да се съветват с тези книги как да работят със 
сечивата.

Затова отначало мъжете трябваше да се запознаят 
със сечивата в голямата стая, в която предния ден бяхме 
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обсъждали чертежите на новото ни село. Там някои от 
жителите на Ранкодом щяха да обясняват как да си служим 
с различни сечива.

Когато всички се бяхме събрали, Винко Станс 
застана най-отпред и вдигна дясната си ръка, за да се 
запази тишина в стаята. Тогава той каза:

- От днес започва много важно време в живота ви. 
Ще започнете да се подготвяте за работа по построяване на 
новото си село. Затова ще трябва да се запознаете с много 
сечива, които ще облекчават труда ви, и да се научите да 
работите с тях. Не трябва да забравяте едно: тези сечива 
използват силата на слънцето и вятъра и затова са много 
силни и могат да бъдат опасни, ако не знаете как да си 
служите с тях. Никой не бива да взема сечиво, което не 
познава и с което не се е научил да си служи. Когато 
хванете в ръце такова сечиво вие няма да знаете за какво 
служи и какво може да се случи при допир на ръката ви 
със сечивото. Всяко сечиво може да извършва определена 
работа и се управлява от човек. Но този човек трябва да 
знае как да го хване, къде се намират местата за даване на 
нареждане към сечивото с докосване или притискане. Ако 
не знаете къде да докоснете сечивото за спиране и пускане 
може при хващане да го пуснете внезапно и то да ви 
нарани. И не само това. То може да ви нанесе толкова 
тежки рани, от които може да не оживеете. Затова 
внимателно трябва да слушате обясненията и да гледате 
как се борави с всяко сечиво, което ще ви покажем. 
Постепенно ще се запознаете с много сечива и ще 
разберете как обикновено се работи с тях. Въпреки това, не 
трябва да забравяте това, което ви казах преди малко: не 
бива да вземате в ръце сечива, които не познавате. Сега ще 
започнем с най-лесните за използване сечива.

Винко Станс се обърна към един мъж, застанал 
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близо до него и му каза нещо на езика на Ранкодом. Мъжът 
се запъти към мястото, където бяха наредени множество 
странни сечива. Той се наведе и взе едно малко 
продълговато сечиво с форма на тръба.

С помощта на Винко Станс мъжът започна да 
показва сечивата и да обяснява:

- Това сечиво е най-обикновено. То служи не за 
работа, а да помага на работниците да осветяват някое 
място, което е на тъмно. Работи ето така.

Мъжът издигна пред нас сечивото и ни показа къде 
да го докоснем. Сечивото изведнъж светна толкова силно, 
че направо ни заслепи. Мъжът го насочи настрани и ние 
видяхме как един силен сноп светлина излиза от него. Там, 
където се допреше този сноп светлина, мястото се 
огряваше по-силно, отколкото от слънцето.

Всички одобрително зашепнаха помежду си. Такова 
сечиво беше много по-удобно и по-силно осветяващо от 
множество факли.

След това мъжът ни даде да вземем това сечиво и 
ние започнахме да си го предаваме от ръка на ръка и да 
светваме и загасваме снопа светлина.

Когато всички успяха да разгледат и опитат как се 
работи с това сечиво, мъжът продължи да ни показва други 
сечива. Той взе от подредените сечива едно друго, което 
приличаше на първото, и ни каза:

- Това сечиво много прилича на първото, което ви 
показах, но неговия лъч е много по-силен и е опасен, 
защото може да срязва дори и желязо. С това сечиво 
трябва да се борави много внимателно. Когато го вземете, 
ще видите върху него едно малко прозорче, приличащо на 
светеща плоча. На това прозорче се показват надписи, 
които обясняват колко силен ще бъде лъчът, когато пуснем 
сечивото да работи. Силата на този лъч може да бъде 
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намалена толкова, че сечивото изобщо да не бъде опасно, а 
с лъча да може да се измерва разстояние. Ето, когато 
докоснете тази част на малката светеща плочка, ще можете 
да избирате колко силен да бъде лъчът, а оттук ще можете 
да пускате сечивото да работи. Сега аз избирам най-
малката сила на лъча. На светещата плочка се вижда знак – 
една малка и тъничка стрелкичка. Когато увеличавам 
силата на лъча, тази стрелкичка става все по-голяма и по-
дебела. Когато стрелката започне да мига, означава, че 
лъчът вече е опасен за живи същества, затова на светещата 
плочка се появява надпис, който ви пита наистина ли 
искате да бъде толкова силен лъчът. Като докоснете знака 
вляво от този надпис, силата на лъча се намалява до 
безопасна за живо същество, а ако докоснете знака вдясно 
от надписа, лъчът остава опасен и сечивото започва да 
издава ето този предупредителен звук.

Всички чухме пронизителен повтарящ се звук, 
който излизаше от сечивото. Тогава мъжът ни показа къде 
ще докосне и ще пусне сечивото да работи и го насочи към 
една предварително поставена на пода дебела желязна 
греда. Когато пусна сечивото да работи, докато го беше 
насочил към желязната греда, от него излезе един блестящ 
лъч, който мигновено преряза дебелата желязна греда. 
Мъжът веднага спря сечивото. Всички в стаята направо 
ахнаха от изненада и възхищение. Никой все още не 
можеше да повярва, че такова малко сечиво може да среже 
мигновено една толкава дебела желязна греда.

По-нататък мъжът продължи да ни показва други 
сечива, с които щяхме да улесним работата си при 
строителството на новото ни село.

Това бяха по-малки сечива, с които можеше да се 
режат дървени трупи и дъски, или други, по-големи, с 
които можеше да се правят изкопи, в земята. Имаше 
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сечива, които помагаха тухлите и камъните да се нареждат 
бързо в точен ред в стената. Големите сечива мъжът щеше 
да ни покаже на мястото на строежа, защото в стаята не 
беше възможно.

Към пладне Винко Станс обяви, че е време за 
почивка, и всички се отправиха към домовете си.
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Трийсет и трета глава

- Излиза, че тоя Бърджанин знае за Ранкодом – 
казва Миро. - Не си ли спомняш да е говорил преди за 
това?

- Не – отговаря Драгица. - Пък и повече от 
петнайсет години са се минали. Никога не съм се 
интересувала от фантастика.

- А какво харесваш? - пита я Миро.
- Сериозна литература – уклончиво отбягва 

отговора Драгица.
- А по-точно? - настоява Миро.
- Ти сега ще ме изпитваш ли? - дръпва се Драгица. - 

Не ми е до литература.
- ОК – вдига рамене Миро. - Не искам да те дразня. 

Просто ей така...
- Я опитай да потърсиш фамилия Планинац или 

Планинец – предлага Драгица.
Миро търси в Интернет.
- О! Има ги доста по света! - възкликва Миро.
- Тогава търси с малко име, също да бъде нещо 

планинско – предлага Драгица. - Например Горан.
- Горан Планинац има – казва Миро. - Има Горан 

Планинец.
- Е? - подканя го Драгица.
- Съблечи се, няма нищо да ти направя – чете Миро 

от екрана
- Толкова ли си зле? - пита Драгица.
- Не – смее се Миро. - Това го пише на страницата 

на този тип във Фейсбук.
- Няма да се учудя, ако е той – разсъждава Драгица. 
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- Имаше навика да пуска такива лафове.
- Извикай в групата човек, с който искаш да правиш 

секс. Ако имаш смелост – продължава да чете Миро.
- Както и да е! - махва с ръка Драгица. - Само това 

ли е?
- Да. Нищо повече – сочи екрана Миро.
- Едва ли ще е толкова лесно да го открием в 

Интернет – казва Драгица. - Но има вероятност той да е 
усетил, че някой проявява интерес към сайта му.

- Как ще разбере? - чуди се Миро.
- Сигурно следи статистиката си – обяснява 

Драгица. - Хайде да я проверим.
- Ама как се влиза не знам – колебае се Миро.
- Опитай с потребителско име brdjanin – предлага 

Драгица. - Паролата вече я знаеш.
- Да, ама не знам как да отида на панела за 

управление – казва Миро.
- Опитай със слеш си пи (/cp) – дава идея Драгица.
- Браво! - вика Миро. - Ти си направо гениална!
- Ами чета го в главата на Инко Нитс – скромно 

казва Драгица. - Той беше вече там и аз му прочетох 
мислите.

- Сякаш винаги си можела да четеш мисли – смее се 
Миро.

- Дори и да съм можела, не съм знаела, че го правя – 
обяснява Драгица. - Много пъти усещах гадни мисли у 
хората, но си мислех, че си въобразявам, че съм много 
мнителна или подозрителна. След това усещането ми се 
оказваше правилно, но и тогава не се досещах. Отначало 
си мислех, че е просто случайност, после, че съм голям 
психолог, и накрая, че имам дарба да познавам хората по-
добре, отколкото умеят повечето хора. Но никога не ми е 
минавало през ума, че имам телепатични способности.

182



- Влязох в панела му за управление. - казва Миро. - 
А-а! Ето. Статистика на сайта. Я да видя. Бре! Наистина 
днес има голям скок. Виж диаграмата.

- Значи вече се е усетил – констатира Драгица. - 
Сигурно не дреме. Само че не знам как ще се опита да се 
свърже с нас.

- Да се опита да се свърже с нас ли? - чуди се Миро. 
- Че той няма ли да се крие в дън земя?

- Той се крие, но ние сме в дън земя – казва с 
горчивина Драгица. - Ако се свърже с нас, сигурно ще се 
мине.

- Защо? - пита Миро.
- Защото ние сме примамка – обяснява Драгица. - 

Знаеш ли с какъв интерес Винко Станс следи как протича 
търсенето? Инко Нитс отдавна знае за Бърджанин. Като 
братя близнаци са. Когато видях Инко Нитс в офиса ти в 
Загреб, помислих, че е Бърджанин. И все още не мога да 
разбера защо толкова си приличат.

- Ами питай Инко Нитс – предлага Миро. - Или 
Винко Станс. Те знаят повече от нас. Само че не мога да 
разбера защо искат ние да им го търсим.

- Има някои неща, които не можем да разберем – 
казва Драгица. - Просто не ни дават да разберем.

- ОК! - потрива ръце Миро. - Хайде да си поиграем!
Миро разглежда панела за управление на сайта на 

Бърджанин. После се обръща към Драгица и казва:
- Виж в мейл мениджъра. Има много имейли. 

Единият е dragica.
- Ами да влезем в него – предлага Драгица.
- Не знам как – вдига рамене Миро.
- Напиши горе в адреса webmail пред сайта, вместо 

www и изтрий отзад /cp – разпорежда се Драгица.
Миро изпълнява тези указания и на екрана се 
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появява каре за влизане в електронната поща.
- Напиши името ми в първото поле, а паролата е 

skinise (съблечи се) – диктува Драгица.
- Откъде се сети? - пита Миро. - Пак ли от Инко 

Нитс?
- Не – клати глава Драгица. - Ти я каза преди малко.
- Ами нали не беше сигурна, че е той – чуди се 

Миро.
- Не съм – казва Драгица. - Просто опитай.
Миро въвежда името и паролата и потупва екрана.
След секунди сайта на имейла се отваря. Вътре има 

едно единствено ново съобщение.
- Дай да видим какво пише – Драгица подканя 

Миро.
Миро потупва два пъти заглавието на съобщението, 

което е „za dragicu od brđanina“.
В имейла пише:
„Много се забави!“
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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.

189



190



Трийсет и пета глава

- Много съм се забавила?! - извиква Драгица. - За 
какво?

- Питай го – казва Миро.
- Добре – съгласява се Драгица. - Прати му отговор: 

„За какво?“
Миро пише и праща отговор на Бърджанин.
- Не знам дали ще отговори – Миро гледа в екрана.
- Я опресни страницата – подканва го Драгица.
- Май стана нетърпелива – поглежда я с укор Миро.
- Не съм нетърпелива – оправдава се Драгица. - 

Просто ми е любопитно какво ще стане.
- Ами то е същото – казва Миро.
- Добре, добре – примирява се Драгица. - Все пак, я 

опресни тази страница.
Миро докосва бутона за опресняване на браузъра в 

горната част на екрана. В кутията за входяща поща вече се 
е появило ново писмо.

- Виж ти! - възкликва Миро. - Тоя бил бързак!
- Дай да видим какво пише – ръчка го Драгица.
Миро отваря имейла.
„Да ме откриеш“ - беше отговора.
- Пиши: „Не съм те и търсела“ - диктува Драгица.
Миро пише и изпраща имейла. След това, без много 

да бърза, докосва бутона за опресняване. Все още няма 
нищо. Още веднъж докосва бутона. Отговорът е дошъл:

„Важно е, че ме намери“.
- „За теб или за Инко Нитс?“ - отново диктува 

Драгица.
След малко отговорът гласи:
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„За теб, защото нито на Инко Нитс, нито на Винко 
Станс му пука за теб.“

„А на теб?“ - пита Драгица
„Имам задача да те измъкна“ - отговаря Бържданин.
„Същото казват и Инко Нитс и Винко Станс“ - казва 

Драгица.
„Лъжат“ - кратко отговаря Бърджанин.
„А ти? Не лъжеш ли и ти?“ - Драгица е 

подозрителна.
„Лъжа умерено“ - опитва се да се пошегува 

Бърджанин.
„В това е и проблема“ - обяснява Драгица. - „Дори и 

да не лъжеш, не мога да ти вярвам“.
„Добре“ - пише Бърджанин. - „Няма нужда да ми 

вярваш. Ти така и така се пазиш от Инко Нитс и Винко 
Станс. Аз ще успея да те измъкна, без да има нужда да ми 
вярваш.“

„И какво ще спечелиш?“ - пита Драгица.
„Лично аз - нищо“ - заявява Бърджанин. - „Алтре 

Мунс ще спечели.“
„Алтре Мунс?“ - чуди се Драгица.
„Нашата планета“ - обяснява Бърджанин.
„Нашата?“ - недоумява Драгица.
„Да“ - отговаря Бърджанин. - „Моята, твоята, на 

Миро, на Инко Нитс, на Винко Станс, на гвардияна 
(игумена) и на много други“.

- Добре – казва Миро. - Писна ми да въртят едно и 
също. Постоянно лъжат, всеки разправя, че иска да ти 
помогне, а всъщност не знам какво кроят.

- Така е – съгласява се Драгица. - Я го питай няма 
ли по-лесен начин за комуникация.

„Засега този начин е най-безопасен за мен“ - 
отговаря Бърджанин.
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„За мен пък е изтощителен“ - отсича Драгица.
„Използвайте нетбука на Миро, дето е на масата“ - 

пише Бърджанин. - „За вас ще е по-удобен, защото има 
клавиатура“.

Драгица отваря нетбука на Миро и влиза в 
Интернет. Бързо намира пощенската кутия и продължава 
разговора с Бърджанин:

„Значи ни виждаш?“ - пита тя.
„Оттук мога да следя системата в базата и виждам 

камерите и във вашата стая“ - отговаря Бърджанин.
„Камерите?“ - Драгица е изненадана. - „Не е ли 

една?“
„Много са“ - обяснява Бърджанин. - „Не мога да ги 

преброя“.
„Как ти е истинското име?“ - пита Драгица.
„Монти Кол“ - отговаря Бърджанин.
„И то значи?“ - Драгица е нетърпелива
„Планинец. На латински: „monticola“. Още нещо?“ - 

Бърджанин става нетърпелив.
„Да“ - отговаря Драгица. - „Какъв ти е Инко Нитс?“.
„Брат“ - Бърджанин е кратък.
- Ясно – казва Миро. - Тогава защо си губим 

времето с теб.
„Защото нямаш друг избор“ - гласи отговорът на 

Бърджанин в имейла.
- Да – клати глава Миро. - Ти ме чуваш, но аз не 

мога. А мислите ми четеш ли?
„Много си далече и базата има добра изолация 

срещу телепатия отвън“ - обяснява Бърджанин.
- А Драгица защо може да чете мисли? - пита Миро.
„Защото влечугите й бръкнаха в ДНК-то“ - отговаря 

Бърджанин.
- Какви ги приказваш?! - вика Драгица.
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„Това е самата истина“ - пише Бърджанин. - 
„Трябва да знае истината. Подготвиха я, за да контролират 
управата на Алтре Мунс. Но номерът не стана, защото 
започна да командва влечугите.“

- Какви са тези влечуги? - пита Миро.
„Същества, които имат изключително висок 

интелект, но повечето са настроени негативно към хората. 
Освен това смучат енергия за удоволствие. Това е подобно 
на гледането на телевизия на Земята.“

- Значи е пристрастяване? - досеща се Миро.
„Да, и може да се лекува. Драгица е лекът“ - 

обяснява Бърджанин.
- Как така? - подскача Драгица.
„Способността ти е програмирана така, че да 

упражняваш силно влияние, включително и върху 
влечугите“ - продължава обясненията си Бърджанин. - 
„Генният инженер, който препрограмира Драгица, беше 
убит след това от велможите, но тя беше извън техния 
обхват. Те можеха да й се противопоставят през първите 
няколко години след препрограмирането, докато 
програмата не се е самообучила достатъчно. Сега е 
прекалено късно“.

- Не ми е ясно – казва Драгица, - защо са го 
направили с мен?

„Твоите параметри бяха най-подходящи“ - пише в 
отговор Бърджанин.

- Бяха? - недоумява Драгица. - А ти от къде знаеш?
„Аз в този момент работех за влечугите. На Алтре 

Мунс имаше много обратни в управата и аз се махнах 
оттам“ - обясни Бърджанин.

- А сега как е? - пита Драгица.
„По-зле“ - категоричен е Бърджанин.
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Трийсет и шеста глава

Вестите, които ми съобщиха Винко Станс и Инко 
Нитс бяха страшни за мен. Когато тръгнахме към вратата 
на рая не си представях какво може да ни чака отвъд нея. А 
отначало всичко беше наистина като в рай. Ранкодом и 
неговите поля за мен и нашите хора бяха рай. Никой друг, 
освен мен, сега все още не знаеше, че страшните същества 
са по-страшни, отколкото мислехме, че успокоението, 
което настъпи благодарение на моите думи, няма да бъде 
трайно. Скоро хората трябваше да узнаят, че и в Ранкодом 
не са в безопасност. Все пак имах доверие на Винко Станс 
и знаех, че той ще направи всичко, за да попречи на 
страшните същества да вземат силите ни.

Докато още бяхме в стаята с Инко Нитс и брат му, 
Монти Кол, Винко Станс ми каза:

- Както ти казах преди няколко дена, трябва да 
предприема една страшна стъпка. Ще се върна в миналото 
и ще променя нещо съвсем малко в едно страшно 
същество. Както знаеш, всички същества, и хората, и 
животните, и другите същества, които не са хора, но по 
много неща приличат на тях, са създадени от Бог. Когато 
той създал първите живи същества, поставил в телата им 
безброй невидими частици, които могат да вършат работа 
повече от всички светещи плочи в Ранкодом. Бог е много 
по-мъдър от хората. Мъдростта на хората не може да се 
сравни с Божията. Ние сме еднодневки в сравнение с Бог. 
И Вселената е толкова огромна, че не можем дори да си 
представим какви са размерите й. А Бог вижда всичко – и 
цялата вселена, и всички времена едновременно. За нас 
времето тече, за него – не. Но колкото и да са нищожни 
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нашите познания и колкото да е безумна нашата мъдрост, 
ние сме създадени от Бог и всичко, което вършим, е по 
волята на Бог. Тези малки частици, за които ти разказах и 
преди, те са Божията воля, в тях са запомнени безбройни 
списъци с нареждания, които изпълняваме, без да знаем, че 
това са Божи нареждания. Някои същества, каквито са 
страшните същества, преди много векове, са успели да 
разгадаят тайната на тези невидими частици. Те създали 
такива сечива, с които могат да се виждат тези невидими 
частици и да се четат нарежданията, запомнени в тях. 
Наши учени са успели да направят също такова сечиво, 
дори по-добро от тези на страшните същества. С негова 
помощ може да се променя точно определено нареждане 
от безбройните нареждания, записани в невидимите 
частици, поставени от Бог в човешките тела и в телата на 
всички живи същества. Това не е редно, защото Бог е дал 
тези нареждания и никой няма право да ги променя. Но 
ние сме изправени пред заплаха силите ни да бъдат отнети 
от страшните същества. Никой от нас не е убеден, че 
такава е Божията воля. Затова ще извърша този страшен 
грях, за който ще поема отговорност, и ще променя едно 
нареждане в тялото на едно страшно същество. Това 
страшно същество ще стане баща на друго страшно 
същество, което трябва по нареждане на велможите на 
страшните същества, да промени нарежданията, запомнени 
в тялото на дъщерята на жупана. А твоят син и дъщерята 
на жупана ще изпълнят най-важните задачи в борбата със 
страшните същества. Ето защо, за да се появят, трябва да 
променя нещо съвсем малко и в миналото във вашия свят. 
Тогава в течението на времето ще настъпят 
незабележителни промени, които в сегашното време ще 
доведат до появата на дъщерята на жупана и на твоя син.

Тези думи ми прозвучаха дори по-страшно от 
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вестта, донесена от Инко Нитс. Загубих всякакъв дар слово 
и не можех да кажа и дума. Само бях отворил уста, за да се 
опитам да говоря, но не успявах да издам нито звук. Сякаш 
бях онемял.

Инко Нитс ме погледна в очите и каза на странния 
си език нещо, което разбрах мигновено, без да ми помага 
Винко Станс:

- Всичко, което чу, е много страшно за теб. Но още 
по-страшно ще е за твоите хора. Жупанът може да запази 
спокойствие, но това няма да помогне на останалите. 
Затова не му разказвай все още тези ужасни неща. Той е 
мъдър човек, но истината, която ще научи, може да го 
срази и той да изгуби силата и влиянието, което има върху 
вашия народ. А за нас е по-важно той да води народа си и 
да бъде уверен. Затова му кажи само, че управата на Алтре 
Мунс е загрижена, след като е разбрала, че вашите хора са 
гледали живи картини със страшните същества, и изпраща 
войската, за да се успокоят напълно вашите хора, като 
видят, че някой се грижи за тяхната защита.

Понечих да му кажа, че ще предам тези думи на 
жупана, но видях, че Инко Нитс вече е разбрал какво ще 
кажа. Той кимна одобрително и продължи:

- Когато се върнеш тази вечер в своята стая, запиши 
на светещата си плоча всичко, което се е случило досега. 
Винко Станс, преди да се върне в миналото, ще запамети 
на своята светеща плоча записаното от теб. Когато 
настъпят промените, на твоята светеща плоча ще са 
записани по-различни неща. Но на светещата плоча на 
Винко Станс написаното от теб ще остане непроменено.

- Как ще се запази? - попитах аз.
- Сечивата, които ще върнат Винко Станс в 

миналото и обратно, запазват всичко, което е свързано с 
него, непроменено – отговори ми Инко Нитс. - По този 
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начин и написаното от теб сега няма да се промени на 
неговата светеща плоча. Тогава той ще ти покаже какво си 
писал. Но може и да не му повярваш. Затова напиши нещо, 
което трудно може да бъде измислено от друг.

- Не знам какво да бъде – казах аз.
- Ще ти дойде на ум, щом помислиш малко – 

успокои ме Инко Нитс.
Тогава Винко Станс стана и каза, че е време да се 

върнем в голямата стая при другите.
Когато влязохме в голямата стая, мъжът, който 

показваше сечивата и обясняваше как да си служим с тях, 
беше приключил за този ден и аз чух последните му думи, 
че на следващия ден ще продължи да ни показва сечивата.

Всички започнаха да се разотиват. Аз се приближих 
до жупана и понечих да му разкажа за това, което чух от 
Инко Нитс.

Жупанът ме погледна и каза:
- Чул си нещо ужасно. Не умееш да криеш.
- Така е – отговорих аз. - Но се надявам само ти да 

си толкова проницателен.
- Не забелязах някой да те гледа изпитателно – 

успокои ме жупанът. - А сега ми разкажи какво чу от тези 
странни мъже.

- Тези мъже са войници – обясних на жупана. - Те 
служат във войската на този свят, който се нарича Алтре 
Мунс. Управата на Алтре Мунс дочула, че сме видели 
живи картини със страшните същества и, за да се успокоят 
напълно хората ни, изпращат в Ранкодом войници, за да ни 
пазят от страшните същества. Тези войници са много 
опитни и от тях страшните същества се боят.

- Значи тези страшни същества не са толкова 
страшни – каза жупанът, - след като се боят от хора.

Тогава обясних на жупана:
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- Войниците на Алтре Мунс имат такива сечива, с 
които не пускат страшните същества да се приближат. 
Когато някое от тях се опита да приближи, това сечиво го 
изпраща обратно там, откъдето е тръгнало.

- Значи можем да сме спокойни – каза жупанът. - 
Само че не знам защо изглеждаш толкова уплашен.
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Трийсет и седма глава

В стаята при Миро и Драгица влизат Винко Станс и 
Инко Нитс.

- Добре, нека си поговорим – казва Винко Станс, 
като гледа към горната част на екрана.

- За какво да си говорим? - пита Драгица.
- Казвам на Монти Кол – обяснява Винко Станс.
- Ами тогава си поговорете – вдига рамене Драгица 

и с едно докосване затваря браузъра с пощата.
- Исках да използвам вашия канал – обръща се към 

нея Винко Станс.
- Не каза „моля“ - гледа го Драгица право в очите. - 

Или ще ме накараш насила?
Драгица е хванала оръжието на Инко Нитс.
- Моля те, не искам никакво насилие – Винко Станс 

е омекнал.
- Не искаш, но ни отвличаш – упорства Драгица. - 

После нахълтваш в стаята без предупреждение заедно с 
Инко Нътс.

- Нитс – поправя я Инко Нитс.
- Да бе, повярвах ти – поглежда го Драгица 

насмешливо.
- Добре – казва Винко Станс. - Моля те да ме 

свържеш с Монти Кол.
- Кой пък беше той? - уж се чуди Драгица. - Да не 

би да е някой, който ти развали обяда? Или някой, който 
натупа Инко Нътс?

- Добре, добре – примирява се Винко Станс. - Това е 
братът на Инко Нитс. Близнак.

- Ако беше близнак, нямаше ли и той да бъде нътс? 
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- пита Драгица.
- Не знам какво искаш да кажеш – Винко Станс се 

мъчи да не издаде нетърпението си, - но не ми се иска да 
продължават обидите ти по наш адрес. Ние сме направили 
много за теб и народа ти, без да търсим нищо в замяна. 
Сега единственото, което искам, е да не ни обиждаш.

- Сега пък аз не знам какво искаш да кажеш – 
упорства Драгица. - Нямам никакъв спомен да си направил 
нещо нито за мен, нито за народа ми, освен дето Инко 
Нътс спомена, че по време на войната сте въртели 
търговийка. Кой знае колко народ е изгинал благодарение 
на това, което уж сте направили за народа ми.

- Нямах това пред вид – Винко Станс все още е 
спокоен външно. - Народа ти отпреди хиляда години, 
който мина през вратата на рая и дойде на Алтре Мунс.

- Добре – поглежда го от упор Драгица. - Казах на 
Миро, че не чета фантастика, сигурно не си ме чул. Сега, 
щом си дошъл до тук, ще го кажа и на теб. Чета сериозна 
литература. Каква, не ме питай, защото нямам желание да 
правя литературен кръжок.

- Все пак, ми се иска да чуеш и моята гледна точка – 
казва Винко Станс. - Ти не си от това време. Народът ти 
премина през вратата на рая и се пресели на Алтре Мунс. 
Ти си дъщеря на водача – жупана, а Миро е син на 
игумена, който е духовен водач. Наложи се да включим 
теб и Миро в изпълнението на една много опасна задача, 
част от която беше да отидете в бъдещето, за да попречите 
на влечугоподобните със своите способности. Всичко това 
е документирано. Вие видяхте част от документацията. 
Въпрос на време е да осъзнаете истината.

- Да осъзнаем истината?! - вика Драгица. - Ти какво 
си мислиш? Че това, дето ми го пробутваш, може да мине 
за истина? Всичко е голяма измишльотина!
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- Съжалявам, че толкова пъти трябва да повтарям 
едно и също – казва Винко Станс, - но обстоятелствата ни 
принудиха да предприемем тези мерки. Не всичко става 
идеално. Винаги може да възникне проблем.

- И ние сега сме проблем, така ли? - намесва се 
Миро. - Защо не подходим от друга гледна точка? Да 
приемем, че вие сте проблема и че този проблем наистина 
трябва да се реши. Ще ми дадете ли възможност? Едва ли. 
Защото вашата гледна точка е различна.

- Добре, ще ви дадем възможност – съгласява се 
Винко Станс. - Само ще ви помоля да дойдете с нас на 
Алтре Мунс.

- Връщаме се в Загреб – отсича Миро. - Това е 
единственото място, където искам да отида.

- Все пак, не ти ли се струва, че в думите, които 
повтаряме от известно време, може и да има истина? - пита 
отчаян Винко Станс.

- Ако има истина – казва Миро, - то тя не е такава, 
каквато искате да ни я представите. Но по-вероятно е да се 
опитвате да ни промиете мозъците.

- Значи, все още трудно ще стигнем до 
споразумение – вдига рамене Винко Станс.

- Не сме поставени при равноправни условия – 
обяснява Миро. - Държите ни тук затворени като 
пленници. Нямаме възможност да се движим свободно и 
да се върнем в Загреб когато пожелаем. Тогава за какво 
споразумение може да се говори?

- Признавам, че допуснах грешка – заявява Винко 
Станс. - Не трябваше да пристъпвам към тази крайна 
мярка, преди да бях се опитал да ви убедя по нормалния 
начин. Ако имаше възможност да прочетеш книгата на 
игумена, може би щеше да разбереш, че нещата не са 
толкова категорични, че няма само черно и бяло, лоши и 
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добри. Това е така, защото в опита ми да оправя нещата ги 
обърках повече и сега няма да мога да се справя без ваша 
помощ. Единствената надежда, която ми остана, сте вие. 
Влечугите се подчиняват на Драгица и тя може да ги 
накара да променят начина си на живот. Тяхната 
пристрастеност към човешката биоенергия ги прави 
опасни за всички хора във вселената.

- Добре – казва Миро. - Разбирам, че или имаш 
много развинтено въображение, или че зад гърба ти стои 
целия Холивуд. Само не мога да схвана какво искаш от 
нас. Или си много перверзен, или можеш да изкараш много 
пари като ни държиш. Обаче ние не сме деца на 
милиардери.

- Грешиш в преценката си – горчиво се усмихва 
Винко Станс. - За мен вие сте много близки хора, деца сте 
на най-добрите ми приятели. Не мога да изнудвам когото и 
да било чрез вас. Както доброволно се съгласихте на тази 
мисия, така доброволно искам да се съгласите да я 
продължим.

- Доброволно?! - възкликва Миро. - Човече! Ако на 
това му викаш доброволно, то какво ми остава? Я не се 
занасяй и ни пускай да си ходим! Ако си сбъркал и се 
разкайваш, пусни ни, докато не е станало много късно.

- Ако ви пусна, може да стане много зле – казва 
колебливо Винко Станс.

- И какво толкова може да стане? - чуди се Миро.
- Ако се върнете в Загреб, ще бъдете уязвими, 

трудно ще можем да ви опазим, защото е много гъсто 
населено – обажда се Инко Нитс.

- От кого да ни пазите? - поглежда го ехидно Миро. 
- От самите вас ли?

- Не – спокойно отговаря Инко Нитс. - От 
влечугите.
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- Ами те са в зоопарка – шегува се Миро.
- Да – съгласява се Инко Нитс. - Само че този 

зоопарк е с малко по-големи размери и обхваща някоя и 
друга галактика.

- Вие пак продължавате – ядосана се надига от едно 
кресло Драгица. - Няма ли да ни пуснете да се върнем в 
Загреб и да спрете да ни тормозите?

- Добре – уверено се обажда Винко Станс. - Ще ви 
върнем в Загреб и ще осигурим охраната ви. Само че ако се 
появят влечугоподобните, положението ще стане много 
сериозно. Те вече са разбрали за вас от пресата. А може и 
преди това да са ви следили и затова вдигнаха толкова 
шум.

- Няма да се откажеш от измишльотините си – 
махва с ръка Драгица. - Вече станахте банални, а се 
оплетохте в лъжите си толкова, че вече сте смешни!

- Хайде да изчакаме хода на събитията – казва 
Винко Станс. - Утре ще ви прехвърлим в Загреб. Надявам 
се поне да сте по-дискретни пред журналистите. Пък и ако 
им разкажете своята версия, наистина някой ще стане за 
смях.
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Трийсет и осма глава

Кратко време се двоумях дали да кажа на жупана 
страшната новина, която той прочете в очите ми. После се 
реших да му разкажа всичко, защото той отговаряше за 
нашите хора. В този миг обаче до нас се приближиха 
Винко Станс и Инко Нитс.

Винко Станс каза на жупана:
- Обяснихме на игумена подробно как работят 

сечивата, с които ще спираме страшните същества. Докато 
тези сечива работят, нито едно страшно същество няма да 
приближи Ранкодом.

- А има ли опасност да спрат да работят? - попита 
жупанът.

- Само ако слънчевите лъчи спрат да греят и 
вятърът спре да вее – отговори Инко Нитс. - Но и тогава 
имаме възможност да дадем сила на сечивата. Нали 
видяхте сечивото, което реже желязо със светлинен лъч? В 
него се съдържа една малка кутийка. В нея се извършват 
действия, които произвеждат толкова сила, че не е 
необходимо сечивото да взема сила от слънцето или 
вятъра. За да се извършват тези действия, в кутията са 
поставени малки парченца руда, която копаем на 
определено място в планината. Тази руда крие в себе си 
огромна сила и сечивото, което реже метал, може да върши 
това непрекъснато за почти един човешки живот.

- Тогава можем да сме спокойни – повтори жупанът 
думите си, които преди малко каза пред мен. - Само че не 
разбрах защо се е уплашил толкова игуменът.

- Просто е развълнуван от толкова много неща, 
които чу – каза Винко Станс. - Не е лесно за един човек, 
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дошъл от свят като вашия, да разбере така сложните неща 
в нашия свят. Вие сте мъдри хора и затова разбрахте 
повече, отколкото очаквахме, но за кратко време чухте и 
видяхте много нови, странни и неразбираеми неща, много 
от които ви плашат. Ето, например, тези малки кутийки, 
които дават сила на сечивата за рязане на желязо, те крият 
в себе си толкова огромна сила, че ако в една такава 
кутийка поставим още едно мъничко парченце от онази 
силна руда, за която ви спомена Инко Нитс, може да се 
получи сила, която да задвижи една цяла мелница, в която 
се правят нашите самоходни талиги. А там има толкова 
много сечива, които работят със сила от слънцето и вятъра, 
че трудно можем да ги преброим.

Жупанът го погледна учуден и попита:
- А защо не използвате силната руда вместо силата 

на слънцето и вятъра?
- Защото силата на слънцето и вятъра е 

неизчерпаема – обясни Винко Станс. - Тя няма да се 
свърши, докато силната руда може в някой миг да се 
свърши. Това време наистина няма да дойде скоро, но 
трябва да мислим и за него. Защото ако бързо изчерпаме 
силната руда, няма да можем да даваме сила на сечива, 
които ни правят по-силни от страшните същества.

- И какви са тези сечива? - попита жупанът.
- Едно от тях е сечивото за рязане на желязо – 

отвърна Винко Станс. - Друго такова сечиво е онова, което 
изпраща хората от едно място на друго, без да се налага те 
да ходят или пътуват с талига или летящ кораб. Това 
сечиво използваме, за да връщаме страшните същества 
там, откъдето тръгват, за да дойдат при нас. Ако няма 
силна руда, за да дадем сила на едно такова сечиво, ще ни 
трябва една огромна плоча, с размерите на Ранкодом, за да 
събира сила от слънцето и да я дава на това сечиво. 
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Виждате колко голяма е разликата. Ето защо игуменът има 
такова изражение. Човек наистина може да се уплаши от 
толкова много нови неща.

Но жупанът беше известен с твърдостта и 
упорството си. Никой не можеше да го накара да спре да 
пита, ако е разбрал, че някой не иска да му каже нещо. 
Много пъти е накарвал мен и старейшините да му кажем 
неща, които не искахме да му казваме по различни 
причини – или да не го безпокоим излишно, или да не го 
товарим с глупости. Този път той усети, че крием нещо от 
него и беше твърдо решен да узнае истината.

- Познавам игумена от дете – каза жупанът. - 
Никога не съм го виждал толкова уплашен. Той е Божи 
човек и това му дава сили да не се плаши от нищо. 
Божията ръка го защитава. И за да е толкова уплашен 
значи някой иска да се мери с Бога. Така ли е?

- Жупане – каза Винко Станс. - Знам, че ти си 
изключително мъдър и прозорлив човек. На теб трудно 
може да ти убегне нещо. За твоя народ е голямо щастие, че 
ти го водиш. С Инко Нитс искахме да не те безпокоим 
излишно, затова помолихме игумена да не ти разказва 
изведнъж всичко, което научи от нас. Пък и не е нужно да 
те занимава с всички подробности, които са много и за 
най-учения човек на света. Но щом вече не е възможно да 
крием от теб истината, ще ти я кажа кратко и ясно. 
Страшните същества могат да бъдат спрени веднъж 
завинаги само ако се върна в миналото и направя малка 
поправка в тялото на едно страшно същество. Игуменът е 
уплашен, защото това ще бъде намеса в Божите дела.

- Веднага разбрах – поклати глава жупанът. - И не 
може ли да стане по друг начин? Без да се намесвате в 
Божите дела?

- Безкрайно ми се иска да можеше – каза Винко 
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Станс. - Но ние сме хора и до по-мъдро решение не 
можахме да стигнем.

- Усещам, че още нещо криете от мен – жупанът 
продължи да настоява да узнае всичко.

- Добре – каза Винко Станс. - Това, което най-силно 
уплаши игумена е, че ще се върна в миналото и на вашия 
свят, онзи, от който дойдохте, и ще променя нещо съвсем 
малко, което ще стане причина в сегашния момент ти да 
имаш дъщеря, а игуменът – син. Вашите деца ще изпълнят 
опасна задача, от която зависи съдбата на хората.

Жупанът се обърна към Винко Станс с поглед, 
който никога не бях виждал у него. Не можах да определя 
какво изразяваше – дали гняв, дали уплаха, дали силна 
изненада. И гласа, с който заговори, не можах да позная. 
Сякаш това не беше нашият жупан, а някакъв друг човек. 
Думите му звучаха като силни удари с огромен чук:

- Винко! Знам те от дълго време. Умен си. Храбър 
си. Но не си мъдър. Това, което се каниш да направиш, е 
против Божията воля. Ако го направиш, ще трябва да 
върна народа си там, откъдето дойдохме. Доведох тези 
хора тук, защото ми обеща безопасност. Това, което видях 
отначало, наистина беше раят. Затова се нагърбих с 
тежката задача да поведа хората си през вратата на рая. 
Ако това, което научих сега, е истина, ще се окаже, че съм 
излъгал хората си. И не само това. Ще се окаже, че и ти си 
излъгал мен.

Докато жупанът говореше, Винко Станс беше 
пребледнял. И него не бях виждал такъв. Той каза с 
неуверен глас:

- Обясних на игумена, че съзнавам голямата 
опасност, която крие намесата в Божите дела. И му казах, 
че поемам отговорност за този грях.

- И да поемеш отговорност – гръмогласно заговори 
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жупанът, - ще навредиш повече, отколкото ще помогнеш! 
Призовавам те да не извършваш този грях!

Тогава Винко Станс каза:
- Жупане, когато направя всичко, за което узна 

преди малко, няма изобщо да знаеш, че е станало. Но за да 
не стане така, игуменът ще ми даде написаното от него, 
защитено с тайна дума, която единствено той ще знае и 
след като настъпи промяната. Тогава ще узнаеш за 
станалото от думите, записани от игумена. И ако и тогава 
не си съгласен с моите действия, ще върна нещата по 
старому.

Жупанът погледна Винко Станс с омекнал поглед и 
каза с много по-благ глас:

- Значи се договорихме.
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Трийсет и девета глава

Миро и Драгица излизат от стаята, в която бяха 
държани като заложници в продължение на два дена. Инко 
Нитс и двама мъже без лица ги следват, без да кажат нито 
дума. Ръката на Драгица е върху дръжката на оръжието, 
което беше взела от Инко Нитс, а Миро е стиснал под 
мишница нетбука си.

В асансьора ги посреща Винко Станс. Той само 
кимва и докосва екрана на асансьорния компютър, за да 
избере дестинация.

След малко стигат до залата, в която има множество 
летателни апарати. Винко Станс ги повежда към един от 
тях. Той само далечно напомня на самолет. Конструкцията 
му е непозната на Миро и Драгица. Те започват да се 
оглеждат неспокойно.

- Това не е НЛО – казва Винко Станс, - а совалка, с 
която можем да отидем или до кораба майка, или до която 
и да е точка на Земята само за няколко минути.

- Кораба майка? - повтаря Миро с тон, в който се 
смесват учудване и подозрителност. - Какво искаш да 
кажеш?

- Че не сме дошли само през вратата на рая – 
обяснява Винко Станс. - Корабите побират много повече и 
много по-големи неща, които не могат да се прекарат през 
вратата.

- Да бе! - махва с ръка Миро. - Разправяй ги тия на 
баба ми.

- Добре – казва Винко Станс. - Спомняш си 
началото на книгата, която щеше да превеждаш, нали?

- Е? - поглежда го въпросително Миро.
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- „Ангели спуснаха от небето сияйна врата към рая“ 
- цитира Винко Станс.

- Е? - Миро го подканва да обясни.
- Как мислиш са я докарали? - на свой ред пита 

Винко Станс.
- Виж какво – ядосва се Миро. - Що не си намери 

някои тинейджъри да им разправяш тези фантасмагории?
- Добре – казва Винко Станс. - Хайде да се качваме.
Влизат в совалката, която отвътре не прилича на 

самолетите, които Миро и Драгица са виждали. Двамата 
мъже без лица се отправят към предната част, където се 
намират пилотските места. Останалите сядат в особени 
кресла, които веднага се пригаждат към този, който е 
седнал. Пред лицата им се спускат компютърни екрани.

- Изберете режим за безтегловност – казва Инко 
Нитс на Миро и Драгица. - Менюто с икона планета, 
втората точка.

Миро и Драгица механично докосват екрана и 
избират съответните менюта. Креслата ги стягат с 
предпазни колани. В този момент совалката се издига и 
излиза през огромния люк в тавана. След няколко мига 
Миро и Драгица виждат през илюминаторите Земята под 
себе си.

- Първо ще ви покажа кораба, за да не 
продължавате да си мислите, че ви лъжа – казва Винко 
Станс.

Земята става все по-малка. Миро и Драгица не 
казват нищо, изглеждат шокирани.

- Бързо ще стигнем – успокоява ги Винко Станс. - 
Ето, вижте, Луната е пред нас. Ще я заобиколим и сме на 
кораба.

Докато Винко Станс обяснява, совалката вече се 
приближава към нещо огромно, което Миро и Драгица 
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гледат с широко отворени очи.
- Ощипи ме! - казва Драгица.
- И ти мен! - щипва я силно Миро и тя него.
- Какво направиха тези? - пита Драгица. - Опитват 

се да ни промият мозъците.
Инко Нитс, пребледнял, става и отива при Драгица.
- Както наредите – застава мирно пред нея. - 

Слушам.
След това Инко Нитс се обръща и хваща здраво 

Винко Станс за врата и започва да го души. Винко Станс 
се съпротивлява.

Миро гледа стреснат и вика:
- Драгица, не го прави! Недей!
- А той защо се подиграва с нас?
- Моля те! - умолява я Миро.
- Добре! - съгласява се Драгица и Инко Нитс 

отпуска врата на Винко Станс.
Винко Станс кашля силно и се задъхва.
- Какво те прихвана?! - вика той към Драгица. - Ще 

ви върнем в Загреб! Само исках да ви покажа кораба, за да 
не си мислите, че лъжа.

Совалката вече е на борда. Наоколо е на пръв 
поглед страшен хаос: излитат и кацат подобни совалки, на 
рампата, където са кацналите совалки, сноват безброй 
хора. Помещението, в което се намира тази рампа е по-
огромно от онова в базата, където се намират летящите 
апарати.

В едната част на рампата Миро и Драгица съзират 
странно съоръжение с форма на глаголическата буква 
„слово“.

- Вратата на рая! - възкликва Миро. - Защо трябва 
да се харчат толкова пари, за да ни правят инсценировка?

- Значи не е инсценировка – казва Драгица. - 
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Изпробвах Инко Нитс. Видя, че не е сън. Иначе той 
нямаше да души Винко Станс.

- Вече не знам – вдига рамене Миро.
- Да, това е врата на рая – потвърждава Винко 

Станс. - Можем да минем през нея до Лонгадом, да 
поразгледаме и да се върнем. След това отиваме в Загреб.

- Само да не се опитваш да ми спретнеш някой 
номер! - заканва се Драгица.

- Никакъв номер – раздразнено отговаря Винко 
Станс.

- Давай тогава! - подканва го Драгица.
Стават от креслата и излизат от совалката. Към 

Винко Станс веднага се приближават няколко човека и 
застават в почтителни пози. Той само махва с ръка и те се 
отдалечават.

Винко Станс повежда Миро, Драгица и Инко Нитс 
към вратата на рая. На статив отстрани на вратата има 
компютър като онези, които Миро и Драгица видяха в 
базата.

Инко Нитс поглежда към Винко Станс, после към 
Драгица. Явно получава разрешение и отива до 
компютъра. Докосва екрана и извежда на него меню, 
изобразяващо вратата на рая. След това Инко Нитс докосва 
бързо няколко бутона от това меню.

Ярка светлина, излизаща от вратата на рая огрява 
залата. След миг кръгът на вратата на рая се изпълва с 
нещо искрящо. Миро и Драгица не могат да определят 
какво е това.

- Прилича ми на разтопено огледало – казва 
Драгица.

- Ще трябва да минем през него – подканва ги 
Винко Станс.

- Дали няма да допусна грешка? - почти на себе си 
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говори Миро.
- Давай – казва му Драгица. - Сканирах мозъка на 

Инко Нитс. Безопасно е.
- Добре тогава – съгласява се Миро и тръгва.
След миг всичко около тях се завърта и изчезва, 

след това пак се появява, но вече светът около тях е съвсем 
друг. Винко Станс и Инко Нитс придържат Миро и 
Драгица да не паднат. Главите им са замаяни, но за кратко.

- Какво е това? - пита смаян Миро и се оглежда.
Вратата на рая е зад гърба им, а те се намират в 

голяма остъклена зала, около която се вижда огромен град, 
изобщо не приличащ на земните градове.

- Това е Лонгадом или Ранкодом, както го нарича 
игуменът – обяснява Винко Станс. - Само че след хиляда 
години.

217



218



Четирийсета глава

След всичко което чух и преживях в сърцето си 
този ден, се прибрах в стаята си и описах останалите 
събития, които все още не бях описал досега. Тези 
събития, започнали с появата на хората от Ранкодом, които 
отначало помислихме за ангели, сякаш се бяха случили за 
един миг. Не знаех какво ще стане и затова реших да не 
оставям започнатото от мен недовършено. Сега щях да 
записвам всичко веднага, щом се случеше, за да не 
пропусна нещо важно.

Призори на следващия ден, който беше тринайсетия 
от пристигането ни в Ранкодом, довърших работата си и 
потърсих в списъка на действия на светещата плоча такова 
действие, което да ми позволи да защитя написаното от 
мен така, че никой друг, освен мен, да не може да го чете. 
След като малко се лутах в безброй списъци с действия, 
открих това, което ми трябваше. То се намираше на съвсем 
лесно място, но не го бях забелязал. Това действие на 
светещата плоча ми поиска да напиша таен израз, с който 
да защитя написаното от мен. Аз написах онзи ред от 
Първото послание на апостол Павел до коринтяните, който 
гласи: „Аще ли къто мьнитъс  в д ти чьто, не чьто ѧ ѣ ѣ
раз м , ко же подоба тъ раз м ти“. Все си повтарях ѹ ѣѥ ѣ ѥ ѹ ѣ
тези думи, откакто минах през вратата на рая. Постоянно 
имах повод да си ги повтарям. Всичко, което виждах или 
чувах в Ранкодом, сякаш беше тяхно потвърждение.

На сутринта отново отидох в голямата стая, където 
се бяха събрали мъжете, за да се запознаят със сечивата, 
които щяха да използват при строежа на новото ни село.

Никой от нашите хора не подозираше какво щеше 
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да се случи. Всеки беше напълно спокоен. Мъжете 
разговаряха както обикновено помежду си и обсъждаха 
въпроси от всекидневния живот. Разговори за страшните 
същества никой вече не подемаше. Сякаш бяха забравили 
за тях. Това все пак беше по-добре, отколкото ако говореха 
само за тях и трупаха страх в сърцата си.

Жупанът също беше дошъл и разговаряше с 
няколко от старейшините. Лицето му изразяваше огромно 
спокойствие и увереност. Ако не знаех за безпокойствата, 
които го разяждаха отвътре, изобщо нямаше да кажа, че 
този човек не е спокоен. Той обсъждаше със старейшините 
разпределението на мъжете в отделни групи за работа на 
строежа на новото ни село. Всяка група беше съставена от 
хора с подобни умения или с еднакъв занаят – дърводелци, 
каменоделци, ковачи. В други групи пък бяха събрани 
мъже, които нямаха такива умения и занаяти. Те щяха да 
помагат за пренасяне на сечива, греди, тухли и други неща. 
Тези мъже не се обиждаха, че щяха да ги използват да 
такъв тежък труд. През целия си живот те бяха се грижили 
за стадата, за оранта на полето и за събиране на житото. Но 
сега с готовност приеха да вършат и тази работа. Все пак, 
нямаше да се налага да вдигат много тежки предмети, 
защото в Ранкодом имаше такива сечива, с които можеха 
да се пренасят огромни товари наведнъж, а не да се 
пренасят дълго време от много хора.

В голямата стая вече беше дошъл и Винко Станс. 
Когато ме видя, той ми направи знак да го последвам и 
отидохме отново в стаята, в която предния ден бяхме 
разговаряли с Инко Нитс и брат му. Там той ме погледна в 
очите и ме попита:

- Ще бъдеш ли готов след няколко дена да ми дадеш 
написаното от теб?

- Да – отговорих му аз. - Успях дори да открия 
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действието, което защитава с таен израз написаното, за да 
не може да го чете друг.

- Това е добре – каза Винко Станс. - Сигурен ли си, 
че ще се сетиш за този израз?

Потвърдих и добавих.
- Той е от Светото писание и ако го забравя, това ще 

означава, че и Светото писание се е променило. Ако това 
се случи, нищо добро не ни очаква.

- Ти си дълбоко вярващ човек – изрече бавно и 
уверено Винко Станс. - Светото писание трудно може да се 
промени. В него има изрази, които можем да открием и в 
нашата Свещена книга. Затова разчитам на вярата ти. 
„Вярата е твърдата увереност в неща, за които се надяваме, 
убеденост в неща, които не виждаме“.

- Това е написано в посланието на апостол Павел 
към евреите – изненадах се аз от това колко добре Винко 
Станс познаваше нашето Свето писание.

- Докато бях във вашия свят – обясни ми Винко 
Станс, - имах възможност да се запозная с вашето Свето 
писание и да го сравнявам с нашата Свещена книга. Това, 
което ти изрекох преди малко, се съдържа и в нашата 
Свещена книга.

Макар че бях слушал от Винко Станс за това, че 
хората от Ранкодом също вярват в Бог, не бях чул, че имат 
свещена книга подобна на нашето Свето писание.

- Във вашата свещена книга има ли написано нещо 
за края на света? - попитах го аз.

- Ти знаеш – каза ми Винко Станс, - че край на света 
няма да има и че във вашето Свето писание не се говори за 
края на света като за изчезване на света, а за настъпване на 
големи промени. Там се говори за Новия Йерусалим, който 
ще бъде изграден след тези промени. Ето защо не трябва 
да очакваме края на света като гибел на света. Бог не е 
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създал този свят, за да го унищожи, а за да го направи по-
съвършен.

Винко Станс се приближи до светещата плоча на 
стената и с няколко докосвания показа на нея думите на 
тяхната Свещена книга, преведени на нашия език. Той ми 
посочи на светещата плоча няколко реда и каза:

- Ето, тук е написано, че Бог ще построи в небесата 
нов град, в който ще приюти онези, които твърдо вярват в 
него, които не са извършили грехове и които са водили 
праведен живот.

Тези думи ми напомняха много на нещо, което бях 
чел в Светото писание и казах на Винко Станс:

- Разбирам, че вярата ни е в един Бог и се надявам 
той да се смили над нас и да ни закриля от злините на 
страшните същества. А ако след време се върнеш и ми 
дадеш написаното от мен, за да го прочета, и аз не мога да 
се сетя за тайните думи, с които съм го защитил, знай, че 
такава е била волята Божия.

- Моля се на Бог волята му да бъде такава, че да 
можеш да се сетиш – с развълнуван глас заговори Винко 
Станс. - От това зависи какво решение ще вземете ти и 
жупана. А от това решение зависи съдбата на всички хора.

- Наистина, трудно мога да разбера това, което ми 
говориш – казах аз. - Но мога да разчитам единствено на 
Бог.

Още по-силно развълнуван, Винко Станс се обърна 
към мен с тези думи:

- Тогава най-добре ще бъде през следващите дни 
горещо да молиш Бог, за да ти помогне да се сетиш за 
думите от Светото писание, с които си защитил 
написаното от теб в това време и в този свят. Времето и 
светът ще бъдат почти същите, но нещо съвсем малко ще 
се е променило. И аз ще се моля на Бог това нещо да не е 
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нито вярата ни, нито Светото писание.
Винко Станс замълча и въздъхна дълбоко. После 

каза, вече по-спокоен:
- Готвя се за изпълнението на тази сложна и опасна 

задача. След няколко дена, когато бъда готов, ще те 
предупредя да подготвиш написаното от теб и да го 
прехвърлим в моята светеща плоча. Ще имаш достатъчно 
време да направиш това, не се безпокой. Едва тогава ще 
пристъпя към изпълнението на задачата. Запазването на 
спомените от това време и от този свят са най-важното 
нещо за изпълнението на задачата.
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Четирийсет и първа глава

- Ранкодом след хиляда години? - възкликва Миро. - 
Какво имаш пред вид?

- Хиляда години след като игуменът го е описал – 
обяснява Винко Станс.

- Значи, в сегашно време? - пита Миро.
- Времето е относително – отговаря Винко Станс. - 

Но ако имаш пред вид времето, което смяташ в момента за 
настояще, да.

- А за теб какво е? - отново пита Миро. - Бъдеще 
или настояще?

- И за мен е настояще – казва Винко Станс. - В 
миналото се озовах, след като бях изпратен да изпълнявам 
важна мисия.

- Важна мисия? - чуди се Миро.
- Времевата линия, по която се развива нашия свят – 

започва да обяснява Винко Станс - не винаги е водела 
света ни към прогрес. Имам пред вид човешкия свят. 
Защото прогрес винаги има, но от наша гледна точка няма, 
ако видът ни е застрашен. В определен момент беше 
застрашена цивилизацията на Алтре Мунс. Бяха 
разработени много варианти за излизане от това 
положение. Повечето не водеха доникъде. Най-големи 
надежди обаче възлагахме на връщане в миналото и 
въвеждане на незначителна корекция, която в последствие 
щеше да измести времевата линия така, че цивилизацията 
ни да оцелее. Операцията по корекцията беше 
изключително прецизна и задачата беше възложена на мен. 
Аз не бях съгласен и се опитах да прехвърля изпълнението 
на други, но управата на Алтре Мунс беше категорична и 
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натовари именно мен с изпълнението на задачата. Върнаха 
ме десет века назад и оттогава започнаха непредвидени 
събития, които доведоха до хаос във времевите линии. 
Операцията, която трябваше да извърша, не стана както 
трябва – генетичния препрограматор допусна грешка, 
която беше непозната и не можах да я коригирам. 
Влечугоподобните се настаниха на двете съседни на Алтре 
Мунс планети още преди петнайсет века вместо в 
настоящето. Това беше катастрофално. Трябваше да се 
връщам няколко пъти все по-назад и да препрограмирам 
бъдещето на различни хора и влечуги, но вече беше късно. 
Явно при първата намеса промените, които настъпиха в 
света, бяха невъзвратими. Все пак, след редица нови 
корекции успях да доведа нещата до относително 
равновесие. В сегашното настояще хора и влечуги са горе-
долу в нормални отношения, ако постоянните конфликти 
по периферни планети могат да се смятат за нормални 
отношения. За да се възстанови нормалното състояние на 
времевата линия, се нуждая от вашата помощ. Драгица има 
изключителни способности, чрез които може да 
контролира велможите на влечугите, а ти имаш достъп до 
базите данни на Ноумист, които съдържат съдбоносна 
информация.

- Ноумист? Бази данни? Съдбоносна информация? - 
изрежда с въпросителна интонация Миро.

- Сега отиваме в Ноумист – обяснява Винко Станс и 
се запътва към странно превозно средство недалеч от 
вратата на рая. - Ще използваме тази антигравитационна 
совалка.

Миро, Драгица и Инко Нитс тръгват след Винко 
Станс. Пред совалката ги чака мъж от онези, за които 
Миро и Драгица казват, че са „без лице“. Той застава 
мирно при приближаването на Винко Станс и раболепно 
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отваря вратата с едно докосване на сензорния панел до нея.
- Ноумист – продължава обясненията си Винко 

Станс, вече в совалката, - това е новият град на твоя народ, 
след като се пресели на Алтре Мунс. Съвсем близо е до 
Лонгадом. Името му произлиза от „ново миесто“ - нов 
град. Базата данни от компютъра на Ноумист е с много 
сложна структура. Ти я проектира и оптимизира, за да 
може да ни помогне в борбата срещу влечугите. Тя 
съдържа генетична информация за най-важните велможи 
на влечугите с множество паралелни варианти, които сочат 
къде евентуално да се нанесат корекции в програмите на 
велможите, за да престанат влечугите да бъдат заплаха за 
нас. Затова тази информация е съдбоносна.

- От компютри не разбирам много, та камо ли от 
бази данни със сложна структура – вдига рамене Миро.

Совалката се издига към тавана на залата, в която се 
намира вратата на рая. Над нея се отваря огромен люк и тя 
се понася над Лонгадом. Под тях се виждат множество 
небостъргачи с форми много по-различни от тези на 
земните. Навсякъде около тях се виждат подобни совалки. 
В далечината се вижда друг голям град. Между Лонгадом 
и другия град, сред полята се виждат руини от гигантски 
строежи.

- Какво е това? - възкликва Драгица и сочи към 
развалините.

- Това са къщите на великаните, живели много 
векове преди нас – обяснява Винко Станс. - Вие двамата 
много обичате да ходите на излети до тях.

- Обичаме ли? - пита Миро. - Аз за пръв път ги 
виждам!

- Сегашната ти самоличност не ги познава, защото е 
от друг свят – отговаря Винко Станс.

- Виж какво – противи се Миро, - версията ти за 
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други самоличности я чухме вече няколко пъти. Друг 
въпрос е дали е достоверна. За мен не е. Така че разправяй 
ги тия на някой друг!

- Добре – казва Винко Станс. - Засега няма да 
повдигам този въпрос. Ще отидем до библиотеката на 
Ноумист. Там ще ти покажа стария компютър, който сега е 
музеен експонат. Все пак функционира напълно нормално, 
макар че е на десет века. Ти работеше на него. Ако ти се 
стори познат, това може да помогне. Не искам да те 
агитирам да си връщаш старата самоличност. Всички нива 
на процедурата изискват това да стане доброволно.

- Затова ли ни доведе тук? - подозрително го гледа 
Миро.

- Да – признава Винко Станс. - Надявам се като 
видиш познати неща да си възвърнеш някои спомени.

Совалката се спуска плавно на площада на 
Ноумист. Когато Миро и Драгица излизат след Винко 
Станс и Инко Нитс, виждат наоколо много хора, които се 
различават от хората „без лица“. Миро и Драгица чуват 
откъслечни разговори и се заслушват.

- Тези говорят на хърватски! - възкликва Драгица.
- Не е точно хърватски – поправя я Миро. - По-

скоро е старохърватски.
- Това е езика на потомците на вашия народ, дошли 

през вратата на рая преди десет века – пояснява Винко 
Станс.

Към тях се приближава възрастен мъж, който 
фамилиарно се обръща към Винко Станс:

- О-о! Винко! Къде се губиш? Отдавна не си идвал в 
Ноумист. Как са времевите линии? Да не си ги объркал 
пак?

- Запознайте се с Иво Жупан – обръща се Винко 
Станс към Миро и Драгица. - Той е далечен потомък на 
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първия жупан.
После се обръща към Иво Жупан и представя Миро 

и Драгица.
- Ти майтап ли си правиш с мен? - пита Иво Жупан. 

- Или е просто съвпадение на имената?
- Не, не е съвпадение на имената – отговаря Винко 

Станс. - Само че имаме малък проблем с промяна на 
самоличността.

- За това съм чел – казва Иво Жупан. - Гвардиян 
споменава в първата си книга за този случай.

- Сигурен ли си? - подскача Винко Станс – Покажи 
ми този текст!

- Спокойно де! - Иво Жупан хваща Винко Станс за 
рамото. - Спокойно! Ще се оправи всичко.

Иво Жупан изважда малък компютър от джоба си и 
с няколко докосвания извежда някакъв текст на екрана. 
Подава го на Винко Станс.

- Прочети това – Иво Жупан сочи един пасаж от 
текста, написан на глаголица.

Винко Станс чете:
- „След много години Винко Станс ми обясни как е 

възстановил паметта на Миро и Драгица. Станало съвсем 
просто, след като се върнали в големия град в нашия стар 
свят, където прекарали петнайсет години. Там Драгица 
започнала да получава едно и също видение, което 
постепенно ставало все по-ясно, докато един ден тя 
осъзнала, че петнайсет години се е смятала за друга жена.“

- Какви са тези глупости по мой адрес? - възмущава 
се Драгица. - Постоянно изравяте някакви фалшификати!

- Както кажеш – вдига рамене Иво Жупан. - Твоя 
воля. Никакво намерение нямам да споря с теб.
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Четирийсет и втора глава

И този ден за нашите хора и хората от Ранкодом 
мина обичайно. Никой от тях дори не подозираше какви 
промени ще настъпят и че тези промени могат да засегнат 
всеки от тях. Аз не спирах да записвам всяко събитие и 
всяко важно нещо, което се случва в Ранкодом.

След като свърши разговорът ни с Винко Станс, аз 
се върнах в голямата стая, където мъжът обясняваше как се 
работи със сечивата. Той показваше най-различни сечива – 
по-малки и по-големи, такива, които можеха да се носят и 
с тях да си служи един човек, и такива, които бяха много 
тежки и се пренасяха със самоходни талиги. С тези тежки 
сечива, например, можеха да се построят цели къщи или 
много високи сгради, каквито не бях видял в Ранкодом, но 
на някои живи картини в светещата плоча бях видял 
огромни сгради. В един голям град в този свят имаше 
много такива сгради и те бяха на повече от сто ката. Някои 
от сечивата, с които нашите мъже се запознаха, можеха да 
повдигат на голяма височина много тежки товари. Такива 
сечива обаче не ни показаха, защото не можеха да се 
поберат дори и в голямата стая, в която ни обясняваха как 
се работи със сечивата. Затова след пладне ни закараха до 
мястото, където щеше да се строи новото ни село, и там ни 
показаха няколко такива големи сечива. Тези сечива бяха 
докарани дотук с огромни самоходни талиги, от които все 
още не бяха разтоварени.

При вида на тези внушителни сечива всички 
направо ахнаха. В нашия свят не бяхме виждали нищо 
подобно. Имахме най-прости дървени скрипци, с които 
издигахме греди, кошове с тухли и камъни или ведра с 
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хоросан. Скрипците, които видяхме тук, бяха с такива 
размери, че мен направо ме полазиха тръпки от ужас.

- Защо ще се използват толкова големи сечива? - 
попитах аз – Необходимо ли е, ако нашите къщи няма нито 
да са високи до небето, нито ще имат дълбоки като 
пропаст подземия.

Винко Станс ми отвърна:
- Всички камъни, тухли, греди, пясък, хоросан и 

други неща, необходими за построяване на всички къщи, 
ще се докарват дотук с огромни самоходни талиги. За да 
бъдат разтоварвани тези талиги, ще са ни необходими 
прекалено много хора, които в този момент трябва да 
вършат нещо друго. Затова докарахме тези сечива, за да се 
върши тежката работа лесно и бързо. Хората ще извършват 
работи, които сечивата не могат да извършват сами или 
поне трябва да бъдат наглеждани от хора.

В този миг над мястото, на което щеше да се 
построи новото ни село, се спусна от небето огромна 
желязна птица. Всички, които бяхме дошли от нашия стар 
свят, извикахме от ужас.

Винко Станс вдигна дясната си ръка и със силен и 
спокоен глас ни обясни, че това е летящ кораб, който 
пренася всичко необходимо за построяването на новото 
село.

- Ранкодом има няколко такива летящи кораба – 
разказа Винко Станс. - Тези летящи кораби могат да 
пренасят както големи товари, така и много хора. С тях 
може да се лети и до други светове, например до двете 
сини кълба, които виждате в небето над Ранкодом.

- Нали там са страшните същества? - попитах аз.
- Дори и страшните същества имат нужда да правят 

търговия с нас. На двете сини кълба няма достатъчно 
храна, защото там няма кой да обработва земята. Хората, 
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които са се заселили там, работят за страшните същества 
като слуги в големите им градове. Извън тези градове има 
много малко хора, които да се занимават със земеделие и 
животновъдство. Страшните същества имат нужда от 
много храна и затова я купуват от нас, а ние им я 
откарваме с летящите си кораби.

- А те какво ви дават в замяна? - пак попитах аз.
- Те ни се отплащат предимно със светещи плочи и 

части за тях. Всички светещи плочи, които сте видели в 
Ранкодом, са направени от части, които сме получили от 
страшните същества в замяна срещу храната, която им 
изпращаме с нашите летящи кораби.

Желязната птица спря да се спуска и увисна във 
въздуха над нас. Всички поискахме да се отдръпнем 
настрани, но трябваше да изминем голямо разстояние. 
Винко Станс ни успокои, като ни каза, че летящият кораб 
не е опасен за нас, защото не може да падне на земята. В 
него има толкова много сила от слънцето и от силната 
руда, че тя го отблъсква от земята и той не може да падне 
на нея. Ако хората, които го управляват, сбъркат нещо и 
някой му даде нареждане да падне на земята, той ще се 
издигне високо в небето, защото силата, която е натрупана 
в него и силата на земята, с която ще се сблъска, падайки 
надолу към нея, ще е толкова огромна, че ще го отблъсне 
от земята и той няма да падне.

Това ми прозвуча много странно. В никакъв случай 
не можех да разбера как един толкова огромен летящ 
кораб не може да падне на земята, а напротив, ще се 
издигне на високо, ако падне към земята, защото ще бъде 
отблъснат от силата й. Но това бяха знания, които хората 
от Ранкодом бяха трупали много столетия. Затова само 
вдигнах рамене и разперих безпомощно ръце. Тези знания 
щяха да се възприемат от младите хора и децата, дошли с 
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нас от нашия свят.
Но едно нещо, което чух от Винко Станс, силно ме 

обезпокои. Докато всички бяха увлечени да наблюдават 
как огромни товари се спускат от летящия кораб съвсем 
плавно или се появяват от нищото, попитах тихо Винко 
Станс:

- Щом всичките ви светещи плочи са направени от 
части, които ви дават страшните същества, няма ли 
опасност те да влязат във вашите светещи плочи?

- Няма такава опасност – обясни ми Винко Станс, - 
защото списъците с нареждания към светещите плочи се 
запомнят допълнително в свитъците на светещите плочи. 
Тези нареждания се подготвят от наши хора, а не от 
страшните същества. Освен това, наши учени са открили 
начин как да защитаваме светещите си плочи от страшните 
същества. Тази защита е много успешна и нито едно 
страшно същество не е успяло да проникне в някоя от 
нашите светещи плочи.
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Четирийсет и трета глава

Винко Станс тръгва по посока на не много висока 
сграда в края на площада, на който се приземиха. Дава 
знак на останалите да го последват. Миро, Драгица и Инко 
Нитс тръгват след него. Иво Жупан вика:

- Винко, да не отивате в библиотеката?
- Да – спира се Винко Станс. - Да не е затворена?
- Още не съм я отворил – казва Иво Жупан. - Бях 

тръгнал да пийна нещо.
- Толкова рано? - пита Винко Станс.
- Е, не, не – смее се Иво Жупан. - Нещо 

ободряващо. Няма ли да дойдете с мен. Аз черпя.
- Вие сте си същите вече десет века – казва Винко 

Станс. - Сутрин никак не бързате да работите.
- Работата няма да избяга – вдига рамене Иво 

Жупан. - За къде да бързаме?
- Ние бързаме – натъртва Винко Станс. - Ще пиеш 

нещо от автомата в библиотеката.
- Там има само изкуствени напитки – Иво Жупан 

прави недоволна физиономия. - Друго е натурална 
конджигра. Хайде де, няма да се забавим много. Аз черпя.

- Добре – съгласява се Винко Станс. - Ще пием по 
една конджигра. Но само по една, защото бързаме.

Запътват се в обратна посока към другия край на 
площада, където се вижда малък парк с огромни вековни 
дървета с листа, подобни на папрат.

- Този парк е от десет века – обяснява Иво Жупан. - 
Някои от дърветата са посадени още от нашите предци. На 
Алтре Мунс дърветата живеят по няколко хиляди години, 
така че тези, макар и да не са в първа младост, са все още 
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не много стари.
В центъра на парка има голямо изкуствено езеро и 

на един остров в него се виждат различни малки 
постройки. Иво Жупан ги повежда към една от тях. Миро 
се опитва да прочете надписите над входа, но не успява да 
схване нищо. Все пак му се набива в очи думата 
„конджигра“.

- Какво е „конджигра“? - пита Миро.
- Това е нещо като кафе по функция, но е съвсем 

различно на вкус – отговаря Винко Станс. - Прави се от 
корените на местно растение. Много от хората са се 
пристрастили към него и не могат да изкарат и един ден, 
без да пият конджигра.

- Да не е наркотик? - подозрително поглежда 
Драгица.

- Не упойващо, а обратно, действа като кафе – 
продължава обясненията си Винко Станс. - Съдържа 
„конджигретвар“, най-вероятно кофеин или нещо подобно. 
Ако човек, който не е привикнал, изпие няколко 
конджигри, може да се разтрепери и да не спи цяла нощ. 
Иначе няма много силно действие. Наши учени се 
опитваха да докажат вредното му действие, но 
предизвикаха едва ли не бунт, защото векове наред всички 
са пиели конджигра, включително децата, и никой не е 
умрял от това.

- Ти май също си падаш по конджигра – ехидно 
казва Драгица.

- И ти пиеше много конджигра – връща й го Винко 
Станс.

- Я стига си се занасял! - срязва го Драгица.
Винко Станс само вдига рамене и влиза в 

заведението. В него има много маси, а почти всички са 
заети.
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- Какво правят тези хора?! - възкликва Миро. - Не е 
ли работно време.

- В Ноумист е така – пренебрежително казва Инко 
Нитс. - Древни навици. Никой не бърза за работа. В 
Лонгадом не е така.

- Ами какво да ви прави човек – намесва се Иво 
Жупан, - не знаете да живеете. Само работа, работа и 
работа. Откакто влечугите ви разбъзикаха, станахте едни... 
Само работите. Не знаете да се веселите, не знаете какво е 
почивка. Какво ще стане с вас, не знам.

- Не забравяй, че ние ви защитихме от влечугите – 
дръпва се Инко Нитс. - Иначе и вас щяха да ви 
„разбъзикат“!

- Много сме ви благодарни за това – усмихва се Иво 
Жупан. - Но не трябваше да пазите само нас.

- Това е друг въпрос – намесва се Винко Станс. - 
Управата беше за смяна.

- Брат ми е прав – въздъхва Инко Нитс. - Всичките 
бяха обратни.

- Какво прави Монти? - пита Иво Жупан. - Отдавна 
не съм го виждал.

- На Земята се е скатал – казва Винко Станс. - Не 
можем да го открием.

- Ами сигурно има защо да се крие – клати глава 
Иво Жупан. - И аз да бях на негово място, нямаше да 
бързам да се връщам.

- Той избяга при влечугите! - отсече Винко Станс. - 
Трябва да отговаря за тези свои действия. Освен това, на 
Земята участва във война, а нямаше право да се намесва.

- Стига бе! - дръпва се Иво Жупан. - Война? Че има 
ли още войни?

- На Земята са си още доста примитивни – казва 
Винко Станс. - Дай им само повод, и почват да се бият. И 
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все по-гадни оръжия използват. Включително разпадни.
- Разпадни оръжия? Те наистина са луди! - вика Иво 

Жупан.
- Абе нали сте същите! - махва с ръка Инко Нитс.
- Може да сме същите, ама не сме тръгнали войни 

да правим! - не се съгласява Иво Жупан.
Сядат на една маса и веднага при тях идва млада 

сервитьорка.
- Дай на всички по една конджигра – поръчва Иво 

Жупан, - и по един сок от елгра.
- Какво е елгра? - пита Драгица.
- Сочен плод – обяснява Винко Станс. - На Земята 

няма такива плодове, но най-близкото сравнение ще бъде 
нещо смесено между портокал и кайсия.

Сервитьорката се връща с пет големи димящи чаши 
и още пет високи прозрачни чаши със съдържание със 
зеленикаво оранжев цвят.

Иво Жупан помирисва своята конджигра и въздъхва 
дълбоко от удоволствие.

- Това е истинска конджигра! - възкликва Иво 
Жупан. - Онази от автомата в библиотеката си е направо 
помия.

Миро и Драгица внимателно помирисват 
ароматната пара, която се издига над чашите с конджигра.

- Не мирише зле – констатира Драгица.
- Ще ти хареса – казва Винко Станс, - понякога 

пиеше и по десет конджигри на ден.
- Казах ти да не се занасяш! - дръпва се Драгица.
- Добре, добре – вдига рамене Винко Станс.
- Става за пиене – мляска Миро. - И сока не е лош.
- То пък конджиграта ако не ставаше за пиене, 

какво остава? - недоволства Иво Жупан от неутралната 
оценка на Миро.
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- Ами наистина, какво остава? - пита Миро.
- Житно питие – казва Винко Станс. - Само че Иво 

си го пийва вечер.
- Житно питие? - пита Миро.
- Силен алкохол – обяснява Винко Станс. - Доста 

по-силен от вашите питиета.
- Така ли? - чуди се Миро. - Че как може да се пие?
- Не може – казва Винко Станс. - Обаче в Ноумист 

го пият.
- Ти все искаш да ни жегнеш с нещо – казва Иво 

Жупан. - Житното питие е най-доброто на целия Алтре 
Мунс. Тук идват да го купуват и търговци на влечугите. Те 
много го харесват.

- Харесвали го! - махва с ръка Винко Станс.
- А защо не? - пита Иво Жупан. - То им замества 

нуждата от изсмукване на жизнени сили. Това е решението 
на твоя проблем. Само че ти обърка всички времеви линии, 
за да намериш решение. И намери ли го?

- Още не – колебливо отговаря Винко Станс.
- Виждаш ли? - настъпва Иво Жупан. - Трябваше 

просто да им продаваме житно питие и щяхме да си 
спестим цялата тази каша, от която няма измъкване.

- Има измъкване – казва твърдо Винко Станс. - И 
затова по-бързо си пийте конджиграта и да вървим в 
библиотеката.
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Четирийсет и четвърта глава

Попитах Винко Станс как търгуват със страшните 
същества и той ми обясни следното.

- Страшните същества са много различни. Има 
такива, които изобщо не са враждебни към хората. Те 
всъщност изобщо не са враждебни към никого. Най-често 
такива същества са търговци и обикалят различни светове, 
за да търгуват с тях. Те иначе гледат своята облага и са 
разбрали, че като са в добри отношения с всички, ще имат 
по-голяма печалба. Ние търгуваме с такива същества. 
Продаваме им храни и руда, а в замяна те ни доставят 
части за нашите светещи плочи.

- А тези страшни същества нямат ли също нужда да 
изсмукват силата на хората? - попитах пак Винко Станс.

- Тези същества са като повечето от страшните 
същества – обясни ми Винко Станс. - Те не са се 
пристрастили към човешката сила, а към богатството. За 
тях много по-важно е да са богати. Много от тях имат по 
няколко летящи кораба, големи къщи в няколко свята, 
велможите на страшните същества ги уважават и им дават 
голяма власт. Търговците имат право да наемат хора за 
слуги и работници и да им плащат възнаграждения, а не да 
ги използват като роби, както правят другите богати 
страшни същества.

- Казваш, че повечето от страшните същества не са 
се пристрастили към изсмукване на човешка сила – 
изненадах се аз. - Аз си мислех, че всички са такива.

- Всъщност само много малка част от тях са такива 
– продължи да ми обяснява Винко Станс. - Те дори служат 
за подигравки на останалите, защото ги смятат за 
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изпаднали и зависими от хората, а за тях това е 
унизително. Но това не ги прави по-добри. Те използват 
хората като роби или слуги и често променят Божите 
нареждания, запомнени в телата на хората. Такива хора 
престават да бъдат жизнерадостни, не се веселят, не могат 
да плачат и не скърбят. И най-лошото, такива хора не 
умеят да обичат и не могат да създадат семейство и да 
имат деца. По този начин броят на хората на Алтре Мунс 
започна да намалява. Тогава различни учени – и наши, и на 
страшните същества – предложиха хората да се 
размножават по неестествен начин, като жените да 
забременяват без да бъдат с мъж. Управата на Алтре Мунс 
веднага се съгласи с това решение, но в Ранкодом все още 
много хора не са съгласни и продължават да създават 
семейства и деца, макар че има големи трудности. Колкото 
и да е странно, помощ ни оказват страшни същества 
търговци, които от други светове ни доставят средство, с 
което успяваме да възстановим променените нареждания в 
телата на хората.

- Да, наистина ми се струва странно – казах аз. - Как 
така страшните същества, които са врагове на хората, да ни 
помагат?

- Обяснението е много просто – отвърна Винко 
Станс. - Те не го правят безвъзмездно, а срещу печалба. И 
освен това, работниците, които наемат, са по-силни и по-
добри, ако не са с променени нареждания. Другите, 
наистина, работят по-усърдно и непрестанно, но бързо се 
изтощават и стават негодни. Не знам какво става след това 
с тях – никой човек с променени нареждания, взет като роб 
от страшните същества, не се е върнал от техните светове. 
Но наетите работници постоянно се връщат на Алтре Мунс 
и отново заминават. Семействата им са доволни, защото 
благодарение на тях живеят много добре.
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- Наистина съм объркан – казах тогава на Винко 
Станс. - Как тогава можем да разпознаем страшните 
същества, които ни мислят злото, от онези, които искат да 
търгуват с нас?

- Няма начин – обясни ми Винко Станс. - Само по 
препоръки от страшни същества, които познаваме, но и 
тогава не е сигурно, защото може да е някой прикрит 
служител на велможите.

- Значи, все пак, не можем да се доверяваме на 
страшните същества – заключих аз.

- Да – потвърди Винко Станс. - Трябва да бъдем 
изключително прозорливи и мъдри, за да не се оставим да 
ни измамят.

В този момент от висящия над нас огромен летящ 
кораб се спуснаха две страшни същества и се отправиха 
към нас. Аз се стреснах, когато ги видях, защото за пръв 
път през живота си виждах на живо такива същества. Те 
изглеждаха много по-отвратителни на външен вид на 
живо, отколкото в живите картини. Забелязах, че едното 
страшно същество е много по-дребно от другото и с по-
благо изражение на лицето, дори бих казал, с човешко 
изражение.

- Това са търговците Блавор и Физор Апс – каза ми 
Винко Станс, когато те се спряха пред нас.

Блавор беше по-едрият. Той каза на странен език, 
който по думи не разбрах, но смисъла веднага ми беше 
предаден по някакъв ням начин от Винко Станс:

- Винко Станс, моето момче! Отдавна не сме се 
виждали!

- Не е имало повод, дядо – отговори му Винко 
Станс.

- Сега чух, че са дошли много нови хора – започна 
Блавор. - Ще ми се да се запозная с велможата им и да 
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наема някои от тях на работа. Знаеш, че аз плащам много 
по-добре от другите. Нали познаваш Физор Апс? Тя 
постоянно ме разпитва за теб.

Тогава разбрах, че по-дребното страшно същество е 
женско. Но не това ме изненада. Бях много учуден защо 
Винко Станс нарича Блавор „дядо“. Може би така се 
обръщаха към страшните същества? Не ми се вярваше и 
затова реших, колкото и да ми беше неудобно, да го 
попитам по-късно.

Разговорът между Винко Станс и Блавор продължи. 
Винко Станс каза на Блавор:

- Велможата на тези хора няма да иска да преговаря 
с теб, защото хората му са много уплашени от страшните 
същества.

- Навярно не е без твоя помощ – отвърна Блавор. - 
Кой знае какви лоши неща си им разправял за нас.

- Не съм – каза Винко Станс. - Някой от вашите 
изпрати живи картини до нашите светещи плочи и на тях 
видяхме как измъчват хора. Това не е добър знак, няма как 
да се отнасят по-различно към вас от сега.

- Това са онези велможи, които не искат да 
търгуваме с вас – разгневи се Блавор. - Знам ги дори кои 
са. Ще повдигна въпроса на съвета, за да ги свалим. Освен 
това, те са обратни.

Последното нещо, което каза Блавор не разбрах, но 
усетих, че е нещо много неприятно, защото такова усещане 
ми беше предадено от Винко Станс. Той отговори на 
Блавор:

- Те са в много добри отношения с част от нашата 
Управа и затова не съм изненадан. Но засега няма да 
можеш да наемаш от тези хора, не само защото ги е страх 
от вас, а и защото ще имат дълго време достатъчно работа 
по построяването на новото си село.
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Четирийсет и пета глава

Винко Станс става от стола и тръгва към изхода на 
заведението. Преди да излезе се чува женски глас:

- Винко! Къде се беше изгубил?
На врата на Винко Станс се мята млада жена, която 

не се стеснява от останалите.
Целуват се като много близки.
- Това е Лиция Унк – казва Иво Жупан.
- Лиция Унк? - пита Миро.
- Да, Лиция Унк – презрително махва с ръка Инко 

Нитс.
- Че какво й е? - пита Драгица.
- Ами... - не се доизказва Иво Жупан.
- Какво „ами“? - настоява за отговор Миро.
- Ами... - пак не се доизказва Иво Жупан.
- Странни нрави имате тук – вдига рамене Драгица.
- Ще им свикнеш – казва Иво Жупан.
- Та, коя е Лиция Унк? - упорства Миро.
- Лиция Унк си е Лиция Унк – мънка Иво Жупан.
- Нещо не мога да схвана – казва Миро. - Сигурно е 

с голяма слава, щом не смеете да кажете нищо.
- Слава? - чуди се Инко Нитс. - Сигурно може да се 

нарече и слава.
- Защо си толкова потаен? - пита Драгица. - Нали 

знаеш, че мога да те накарам да си кажеш всичко?
- Добре, добре – примирява се Инко Нитс. - Това е 

момичето на Винко Станс. Добре де, и на много други.
- Ясно – кима Миро. - И защо трябваше да се 

пънкате толкова, докато получим отговор?
- Въпросът не е само този – казва Инко Нитс. - Тя е 
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правнучка на Блавор.
- Кой е Блавор? - поглежда го Драгица.
- Дядото на Винко Станс – обяснява Инко Нитс.
- Влечугото? - пита Драгица.
- Да – с колебание отговаря Инко Нитс.
- Не се безпокой, няма да му кажа, че си го изпял – 

тупа го Драгица по рамото. - Само че при вас няма ли 
ограничения за роднини при такива връзки?

- Тя е четвърта братовчедка на дъщерята на Винко 
Станс – обяснява Иво Жупан.

- Дъщерята? - гледа го учуден Миро. - Не знаех, че 
Винко има дъщеря.

- Да, от Физор Апс – казва Инко Нитс.
- И Физор Апс е...? - подканя го Драгица.
- Влечугоподобна – с мъка изплюва камъчето Инко 

Нитс.
- Браво! - вика Драгица. - Винко Станс има дъщеря 

от влечуго! Абе, хора, вие направо ме убихте! Какви са 
тези измишльотини?

- Де да бяха – клати глава Иво Жупан. - Но за Физор 
Апс не мога да кажа нищо лошо.

- За змията? - вика Драгица.
- Не е змия – казва Иво Жупан. - Много е 

привлекателна. Трудно може да й устои някой мъж.
- Я стига! - ядосва се Миро. - Я не се излагай! 

Много привлекателна! Я стига!
- Виждал ли си я? - пита го Иво Жупан.
- Защо трябва да съм я виждал? - сопва се Миро. - 

Нали е влечуго.
- Ами ще имаш възможност да я видиш – казва 

Инко Нитс. - Щом Лиция Унк е тук, значи, че Блавор се е 
домъкнал, а с него и Физор Апс.

- Така ли? - чуди се Драгица. - Физор Апс да не би 
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сега да се такова с Блавор.
- Не знам – вдига рамене Инко Нитс. - Те са 

търговски партньори.
- Търговски или само партньори? - ехидно подмята 

Миро.
- Ще ги видите – казва Инко Нитс.
В този момент до тях приближават Винко Станс и 

Лиция Унк.
- Това е племенницата ми Лиция Унк – казва Винко 

Станс. - За нас се приказва какво ли не, но тя ми е 
племенница.

- Ами щом казваш – вдига рамене Драгица.
- Ако искате, елате да ви запозная с Блавор – 

предлага Винко Станс.
- С голямо неудоволствие – прави гримаса Драгица.
- Добре, хайде да видим тази Физор Апс, дето никой 

мъж не можел да й устой – казва Миро.
- Виждам, че вече си се осведомил – гледа го Винко 

Станс право в очите. - Само че с Физор Апс внимавай, все 
още ми е жена.

- Много ще внимавам – имитира го Миро.
Винко Станс и Лиция Унк ги завеждат до едно 

сепаре, където седят Блавор и Физор Апс.
Миро и Драгица се сепват.
- Ама те наистина са влечуги! - възкликва Драгица.
- О-о, Драгица! - вика Блавор. - Отдавна не сме се 

виждали.
- За късмет, никога не сме се виждали – с неприязън 

казва Драгица.
- Добре де, виждам че си минала процедурата – 

казва Блавор.
Физор Апс награбва Миро и го прегръща. Миро се 

дърпа.
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- Не обръщай внимание на Винко, той така си 
приказва – шепне му Физор Апс. - Отдавна те чакам.

- Какво? - вика Миро.
- Е, процедурата ти пречи да си спомниш, но си 

поживяхме щастливо – казва му Физор Апс.
- С теб? - опитва се да се дръпне Миро.
- Ами да – казва Физор Апс. - Надявам се да ти 

припомня по-бързо.
- Винко! - вика Миро. - Какви са тези манипулации?
- Какви? - чуди се Винко Станс.
- Ами ти ми кажи! - негодува Миро.
Физор Апс все още го е прегърнала и не го пуска.
- Като си възстановите самоличностите, ще 

разберете за какво става дума – казва Винко Станс.
Драгица гневно се приближава до Физор Апс, но не 

казва нищо. Физор Апс моментално пуска Миро и се свива 
на мястото си.

- Е-е, много си ревнива – казва Физор Апс на 
Драгица.

- Нищо още не си разбрала – отговаря й Драгица.
- Добре, добре – мъчи се да ги успокои Блавор. - 

Драгица не иска да навреди на нас, тя ще коригира 
велможите.

- Много смешно! - казва Драгица. - Я пийни малко 
житно питие!

- Това е добра идея – казва Блавор. - Всъщност, за 
това сме дошли. Сега има най-голямо производство и 
освен това, най-качествено.

- Казах ли ви? - потрива ръце Иво Жупан.
- Знам я твоята идея – казва му Блавор. - Обаче има 

някои слабости.
- Какви? - пита Иво Жупан.
- Производството е недостатъчно – отговаря Блавор.
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Четирийсет и шеста глава

Тъкмо си мислех, че Блавор и Физор Апс ще си 
тръгнат, когато Физор Апс се приближи до Винко Станс и 
го прегърна така, както се прегръща най-близък. Винко 
Станс изобщо не се дърпаше. Напротив, той дори я 
целуваше!

Тази картина беше не само необичайна, а направо 
ужасна за мен. Не можех да повярвам, че Винко Станс, 
който се бореше срещу страшните същества, се прегръща, 
дори целува с едно такова същество.

Може би Винко Станс усети чувствата ми и затова 
се обърна към мен и каза:

- Блавор е моят дядо, баща на моя баща. Неговият 
баща и мой прадядо е бил женен за човешка жена. Затова 
името ми е Винко Станс – на древния език, който наричате 
римски или латински и който е най-близък до нашия, то 
звучи като „квинкве секстанс“ и означава „пет шести“, 
тоест, аз съм пет шести човек. А Физор Апс е моя жена. 
Ние сме от друго време, което ще дойде след хиляда 
години. Страшните същества имат способността да 
пътуват във времето и затова можеш да видиш тези, които 
са от времето след хиляда години.

Аз гледах онемял и не можех да кажа нищо. Винко 
Станс приятелски ме потупа по рамото и продължи:

- Въпреки, че прадядо ми е страшно същество, а 
дядо ми – получовек, аз имам своята задача и ще я 
изпълня. Хората и страшните същества не бива да се 
смесват и не бива да си пречат едни на други. Аз не 
одобрявам това, че някои страшни същества изсмукват 
силите на хората. Не одобрявам и това, че други страшни 
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същества променят Божите нареждания в телата на хората 
и ги правят свои роби. Затова ще изпълня своята задача и 
ще направя така, че страшните същества да не изсмукват 
силата на хората и да не ги правят свои роби.

- Винко – каза тогава Физор Апс. - Не само 
страшните същества измъчват хора. Знам много случаи, 
когато хора ни използват за роби. На няколко небесни 
кълба има хора, които държат безброй страшни същества 
при ужасни условия – в подземия, оковани с тежки вериги 
– и ги използват за работа в рудници за силна руда. Това 
отнема живота на мнозина, защото лъчите на силната руда 
ги убиват бавно.

- Къде си чула такова нещо? - учуди се Винко 
Станс.

- Не само съм чула – отвърна Физор Апс. - Бях на 
няколко такива места и успях да избягам. След това се 
лекувах дълго от болестта на силната руда. Сега вече 
мисля, че съм здрава.

- Не знаех – каза Винко Станс. - Мислех, че си ме 
напуснала.

- Знаеш, че се занимавам с търговия – започна да 
разказва Физор Апс. - На много небесни тела, където има 
хора, не се отнасят добре към нас, защото ни смятат за 
страшни, грозни и опасни. Но това не кара хората да ни 
убиват или заробват. Повечето от тях търгуват честно с нас 
и са доволни от стоките, които им доставяме. На едно 
небесно кълбо обаче на власт е една група, която не е от 
чисти хора, а от смесени, като теб или с по-малко примес. 
Важното е, че не са чисти хора, а са повели борба срещу 
страшните същества и онези, които се смесват с тях. Освен 
това, действат много жестоко и всеки, който не им хареса, 
независимо дали е страшно същество или човек, го пращат 
в рудниците за силна руда. Аз търгувах дълго време с тях, 
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но един път главният им велможа поиска да му доставя 
една светеща плоча, която е от хиляда години след нашето 
време. Опитах се да откажа поръчката, но той се разгневи 
и нареди да ме изпратят в рудниците за силна руда. Там 
условията бяха повече от ужасни. Навярно пъкълът, за 
който се говори в светата ви книга не е толкова ужасен. 
Там беше горещо, задушно, нямаше достатъчно вода и 
храна, работехме три четвърти от денонощието, а бяхме 
оковани с тежки вериги, които още повече отнемаха от 
силата ни. Пред очите ми загинаха мнозина. Успях да 
избягам няколко пъти, но все ме хващаха и ме оковаваха с 
все по-тежки вериги. Накрая се бях отчаяла толкова, че си 
мислех само за смърт. Един ден докараха нова група. Един 
от новодошлите беше успял да скрие в устата си малко 
режещо сечиво, с което успяхме да се освободим над сто 
души и да надделеем на стражите. При бягството навярно 
половината бяха избити, но останалите се добрахме до 
едно място, където имаше много изоставени летящи 
кораби. Сред бегълците имаше такива, които разбираха от 
летящи кораби, и успяха да поправят един от тях и така се 
измъкнахме от това небесно кълбо.

- И всички бяхте страшни същества? - попита Винко 
Станс.

- Не – отвърна Физор Апс. - Някои бяха хора, 
имаше и от онези, на които им казвате „буболечки“.

В този момент към нас се приближиха жупанът и 
Блавор, който беше разговарял с него. Жупанът каза:

- Запознах се с Блавор. Той поиска да наеме от 
нашите хора за работници, но му отказах, защото ще 
имаме много работа за доста дълго време. Но за търговия с 
него мога да си помисля. Все пак не можем да предложим 
много, освен това, което предложихме и на жителите на 
Ранкодом – месо, мляко, жито и живи животни.
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- Аз съм най-склонен да се споразумеем за житото 
от следващата година – заяви Блавор. - Но нас ни 
интересува не точно житото, а житното питие, което е 
много ценено от страшните същества. Ако можете да 
произвеждате достатъчно количество жито, за да се прави 
от него необходимото количество житно питие, можем да 
сключим добра сделка.

- А какво е това житно питие? - попита Винко 
Станс.

- Знам какво е – каза жупанът. - Някои от моите 
хора могат да го правят. От нашия свят са донесли малко, 
можем да ви дадем да го опитате.

Жупанът и Винко Станс се разбраха как някой да 
донесе от житната напитка – Винко Станс се обади на свой 
човек в Ранкодом да отиде при жената на човека, който 
правеше най-доброто житно питие. После жупанът извика 
този човек и той разговаря с жена си през светещата плоча 
на Винко Станс. Жена му каза, че ще отсипе от житното 
питие в един кърчаг с похлупак и ще го даде на човека на 
Винко Станс.

Не след дълго човекът на Винко Станс се появи от 
нищото. Той държеше в ръце кърчага с житното питие.

Блавор взе кърчага, отвори похлупака и дълбоко 
вдиша миризмата на житното питие.

- Миризмата му е силна – каза Блавор. - Това е 
много добро житно питие.

После Блавор подаде кърчага на Физор Апс. Тя 
също помириса житното питие и очите й се присвиха от 
удоволствие.

- Такова житно питие не бях подушвала – каза тя.
Тогава Блавор поднесе житното питие пред Винко 

Станс и му каза:
- Ето, това е, което търсим!
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Винко Станс го помириса и лицето му се изкриви.
- Това е направо смъртоносно! - извика той. - То не 

става изобщо за пиене!
- Радвам се, че мислиш така – каза Блавор. - Защото 

няма да имаш претенции ти да изкупуваш житното питие.
- Не, не! - заклати глава Винко Станс.
Тогава Блавор надигна кърчага и го изпи на един 

дъх.
- Да, наистина по-хубаво житно питие не бях пил 

досега! - въздъхна той от удоволствие.
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Четирийсет и седма глава

В сепарето, където седят Блавор и Физор Апс става 
доста шумно, защото всички разговарят.

Винко Станс пита Блавор:
- Къде е Тера Анк?
- Отиде до Ранкодом да се види с приятели – 

отговаря Блавор.
- Винаги ги върши едни! - ядосва се Винко Станс.
- Няма страшно! - успокоява го Блавор.
- Кой е Тера Анк? - пита Миро.
- Дъщеря ни – отговаря му Физор Апс.
- Колко голяма е? - отново пита Миро.
- О-о! Достатъчно, за да тръгнеш подир нея! - клати 

глава Физор Апс.
- И на кого прилича? - продължава да пита Миро.
- Естествено, на мен! - поглежда го Физор Апс с очи 

на влечуго.
Миро изтръпва и неволно изпуска:
- Леле!
- Ти какво? - хваща го Физор Апс за ръката – Не ме 

ли харесваш?
- То оставаше и да те харесвам – дърпа се Миро.
- С другото самосъзнание ме харесваше – Физор 

Апс е впила поглед в него.
- Добре де! - казва Миро. - Може и да посвикна...
- Жалко, че са ти промили мозъка – клати глава 

Физор Апс.
- Сигурно е с ваша технология – ехидно се 

подсмихва Миро.
- Да, с наша е – потвърждава Физор Апс. - Но 
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хората всичко развалят. Каквото и да попадне в ръцете им, 
все се правят на много умни и все правят нововъведения. 
Затова объркаха процедурата.

- Объркаха? - чуди се Миро.
- Ами да – потвърждава пак Физор Апс. - Иначе 

сега щеше да ме харесваш.
- Тогава слава Богу, че са я объркали – вика Миро.
- Е-е, тези хора много не ни харесват – казва Физор 

Апс.
- Ами поправи си малко имиджа – шегува се Миро.
- Много си хаплив – с укор го поглежда Физор Апс. 

- Мога да ти покажа някоя жива картина на светещата 
плоча и ще се убедиш, че не си прав.

- Каква жива картина? - сепва се Миро.
- Например как се любим – казва небрежно Физор 

Апс.
- Я стига! - вика Миро. - Какво ти пречи да 

изфабрикуваш нещо?
- Нищо – съгласява се Физор Апс. - Но това, което 

мога да ти покажа, е автентично.
Физор Апс отваря компютъра си и с плавни 

движения търси файлове.
- Ето – казва тя.
Миро поглежда и изтръпва. Вижда се в най-

интимна поза с Физор Апс.
- Ти търговия с порно ли въртиш? - пита Миро.
- Знаеш, че това няма да го покажа на никой, освен 

на теб – обидено казва Физор Апс. - И освен това, идеята 
да се снимаме беше твоя.

- Я не се излагай! - възмущава се Миро.
- Не се излагам – гледа го Физор Апс право в очите. 

- Ти поиска и аз се съгласих.
- Горката! - ехидно казва Миро. - Съгласила се!
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- Добре – казва Физор Апс и затваря компютъра. - 
Не искам да те тормозя повече. Сигурна съм, че ще ти се 
възстанови паметта и тогава всичко ще си дойде на 
мястото. Винко Станс доста поохладня към мен, а пък за 
съжаление аз си падам предимно по хора. Затова хлътнах 
по теб.

- Сигурно за влечуго е доста перверзно да си пада 
по хора – гледа я Миро с лека погнуса.

- Може и така да се каже – съгласява се Физор Апс. 
- Но за нас казват, че сме много перверзни.

- И ти одобряваш ли това? - пита Миро.
- Аз нямам твоята гледна точка – казва Физор Апс. - 

Още по-малко гледната ти точка на човек от Земята.
- Какво имаш против хората от Земята? - чуди се 

Миро.
- Нищо – отговаря Физор Апс. - Дори много ги 

харесвам.
- Харесваш за какво? - пита Миро. - Да ги 

използваш за нещо?
- Не, не – махва Физор Апс с ръка, която Миро 

забелязва чак сега.
- О! - възкликва той.
- Какво? - не разбира Физор Апс.
- Чак сега забелязах ръцете ти – казва Миро.
- И какво? - чуди се Физор Апс.
- Ами... - не знае какво да каже Миро.
- Е? - подканя го Физор Апс.
- Ами... много са... - Миро търси подходящи думи, - 

много са... нежни.
- О, значи все пак ме харесваш? - поглежда го 

Физор Апс.
- Хайде да не се увличаме – дърпа се Миро.
- Добре – съгласява се Физор Апс. - Ще имаш 
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достатъчно време.
Докато Миро и Физор Апс разговарят, Драгица 

разпитва за Тера Анк:
- Защо й е такова името?
- Произлиза от „terra amica“ - приятелска земя – 

обяснява Винко Станс.
- И по какъв повод сте й сложили такова име? - пита 

Драгица.
- Тя се роди на Земята – обяснява Винко Станс. - В 

една от базите ни там.
- Значи смятате Земята за приятелска? - отново пита 

Драгица.
- Да – потвърждава Винко Станс. - Но най-важното 

е, че Физор Апс предложи това име.
- И какво от това? - не разбира Драгица.
- Влечугите не се разбират много със земните хора – 

обяснява Винко Станс. - На Земята изпращат само свои 
хора, самите те много рядко ходят там. Имат много лоша 
слава, както някога на Алтре Мунс.

- Сигурно има защо – казва Драгица.
- Да – кима Винко Станс. - Затова се опитвам да 

оправя нещата.
- Как да ги оправиш? - пита Драгица.
- Ще препрограмирам влечугото, което ще стане 

прародител на онзи, който ще препрограмира теб – 
обяснява отново Винко Станс. - Влечугото, което те 
препрограмира, умишлено ще допусне грешка, която ще ти 
даде способността да подчиняваш влечугите.

- Не разбирам – казва Драгица. - Нали вече го е 
направил?

- Да – потвърждава Винко Станс. - Но това се 
повтаря няколко пъти, докато не се получи най-добрия 
резултат.
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- Няколко пъти? - пак не разбира Драгица.
- Връщах се няколко пъти в миналото – продължава 

обяснението си Винко Станс. - За съжаление технологията, 
която използвам за генно препрограмиране е на влечугите, 
а те нямат навика да споделят с хора тънкостите, свързани 
с използването на сложни технологии. Доста дълго не 
успявам да настроя добре уреда и всеки път се получава не 
това, което искам

- Значи затова те пита Иво Жупан? - досеща се 
Драгица.

- Да – потвърждава Винко Станс.
- За какво го питам? - Иво Жупан чува името си и 

надава ухо.
- За времевите линии – казва Драгица.
- А-а, това ли? - махва с ръка Иво Жупан. - Всичко 

ще се оправи. Няма да остане разместено. Знаеш, че в 
природата си има баланс.

В този момент Винко Станс се надига от масата и 
казва:

- Време е да вървим.
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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, то 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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Четирийсет и девета глава

Винко Станс и останалите излизат от заведението в 
парка на Ноумист. Иво Жупан ги повежда към 
библиотеката. В този момент от компютърът на Винко 
Станс се чува настоятелен пиукащ сигнал. Винко Станс 
отваря компютъра си и на дисплея се показва миловидно 
лице на осемнайсетгодишно момиче, което радостно се 
усмихва. Очите му са жълтозелени с отвесно продълговати 
зеници.

- Тера Анк! - възкликва Винко Станс. - Защо не ми 
се обади?

- Защото не беше на Алтре Мунс – отговаря 
момичето с широка усмивка, а след това добавя. - Нали 
сега ти се обаждам, пък и виждам, че мама е при теб.

- Да, тук е – потвърждава Винко Станс. - Отиваме в 
библиотеката. Ти къде си сега?

- В Лонгадом – казва Тера Анк, - с приятели.
- Тера Анк – укорява я Винко Станс, - нали ти казах 

да не ходиш сама в Лонгадом?
- Не съм сама – протестира Тера Анк, - с приятели 

съм. Пък и да съм сама, какво ще стане?
- Знаеш, че в Лонгадом напоследък не е безопасно – 

загрижено казва Винко Станс. - Особено за теб.
- Това са глупости! - възмущава се Тера Анк. - Не 

знам откъде ти хрумна това.
- Аз съм ти баща и съм загрижен за теб – казва 

Винко Станс. - Имам напълно достоверна информация от 
първа ръка, така че не трябва да пренебрегваш това, което 
ти казах.

- В Лонгадом нападат влечуги – не се съгласява 

267



Тера Анк. - А аз да ти приличам на влечуго?
- Това се мъча да ти обясня – отговаря Винко Станс. 

- Знам, че не ти се вярва, но приличаш. Хората веднага го 
усещат.

- И как го усещат, ако не е тайна? - смее се Тера 
Анк.

- Просто виждат очите ти – казва Винко Станс.
- О-о! Това ли? - Тера Анк се смее още по-силно. - 

Сега всички момичета са луди по тази мода и носят лещи с 
имитация на влечугоподобни очи.

- Не знам за такава мода – не се съгласява Винко 
Станс. - Знам само, че в Лонгадом не си в безопасност.

- И къде ще съм в безопасност? - пита Тера Анк.
- Смятам, че в Ноумист е спокойно – обяснява 

Винко Станс, - тук хората са много по-толерантни, няма 
тенденция за проява на враждебност към влечугите, които 
посещават Ноумист.

- Говориш ми на официален жаргон – Тера Анк 
прави кисела физиономия. - Няма ли нормален език за теб, 
когато говориш с дъщеря си?

- Тера Анк – отговаря Винко Станс, - а за теб няма 
ли уважителен език, когато говориш с баща си?

- Извинявай, тате – казва Тера Анк, - не исках да те 
засегна. Знаеш, че постоянно те няма и аз трябва да се 
оправям сама. Сега се появяваш за кратко и вместо да се 
зарадваш, че ме виждаш, започваш поучителни речи.

- Добре, радвам се, знаеш, че се радвам – оправдава 
се Винко Станс. - Постоянно си мисля за теб.

- А не си ли мислиш за Лиция Унк? - ехидно се 
усмихва Тера Анк. - Както виждам, вече е била в 
прегръдките ти.

- Тера Анк! - възмущава се Винко Станс. - Не те ли 
е срам да ми говориш така?
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- От какво да ме е срам? - невъзмутимо пита Тера 
Анк. - От това, че не одобрявам връзката ти с Лиция Унк? 
Или от това, че постоянно чувам слухове за вас двамата? 
Или от това, че не аз, а ти заряза мама.

- Не съм я зарязал! – вика Винко Станс. - Ти вече 
прекаляваш. Освен това, питай я какво прави с Миро 
Гвардиян.

- С кой? - с недоумение пита Тера Анк.
- Ето този – казва Винко Станс и насочва 

компютъра си към Миро и Физор Апс.
- Не съм го виждала – вдига рамене Тера Анк.
- Той не е от нашето време – обяснява Винко Станс. 

- Но майка ти постоянно пътува във времето, за да търгува 
по-изгодно. Във времето преди десет века си живее с Миро 
Гвардиян.

- Я дай да я питам – не вярва Тера Анк.
- Защо да я питаш? - увърта Винко Станс.
- Ти ми дай да я питам директно – заявява Тера Анк. 

- Не ми разправяй разни работи, дето може да не излязат 
верни.

- Значи слуховете за мен и Лиция Унк са верни, а 
истината за майка ти – не е? - повдига тон Винко Станс.

- Щом се ядосваш, а не ми даваш да я попитам, 
значи нещо си съчиняваш – раздразнено казва Тера Анк.

- Добре! - казва Винко Станс – Питай я.
В този момент Физор Апс се оказва точно в обсега 

на камерата на компютъра на Винко Станс. Тя влюбено 
гледа Миро и изобщо не забелязва, че Винко Станс се е 
спрял и й подава компютъра си.

- Мамо! - вика Тера Анк от екрана. - Мамо!
- Какво? - сепва се Физор Апс. - О-о, Тера Анк, 

момичето ми!
- Мамо – започва Тера Анк, - я ми кажи кой е този 
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до теб? И какво правиш с него? Какви са тези зловредни 
слухове?

- Тера Анк, момичето ми, успокой се! - Физор Апс 
се опитва да се овладее.

- Давай, изплюй камъчето! - вика Тера Анк.
- Само какъв жаргон си научила на Земята! - 

възмущава се Физор Апс.
- Ти само ми кажи вярно ли е, а не ми разправяй за 

жаргона! - безцеремонно я срязва Тера Анк.
- Тера Анк! - студено казва Физор Апс. - Аз съм ти 

майка и ти трябва да се държиш уважително към мен!
- Уважително? - смее се Тера Анк. - Вие с татко сте 

си плюли в устата.
- Тера Анк! - още по-твърдо казва Физор Апс. - Ти 

няма да ми говориш така!
- А как? - пита Тера Анк. - Както ти гукаш на оня 

землянин ли?
- Тера Анк! - изсъсква Физор Апс. - Дръж се както 

подобава!
- Добре! - смее се Тера Анк. - Дай тогава да го 

питам него.
- Ти не го познаваш – не се съгласява Физор Апс.
- Ще се опознаем – дразни я Тера Анк. - Нали така? 

Хайде, да затварям, че компанията ме чака.
Екранът за видеовръзка на компютъра на Винко 

Станс изчезва и се появява екран с множество менюта и 
икони. Физор Апс връща на Винко Станс компютъра и 
казва на Миро:

- Виждаш ли, че прилича на мен?
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Петдесета глава

Малко след като картината, изпращана от летящия 
кораб, управляван от Инко Нитс и Монти Кол, изчезна и на 
голямата светеща плоча върху стената на стаята се появи 
само мигаща светлина, отново видяхме жива картина. 
Шестимата пътници на малкия летящ кораб, който 
премина през вратата на рая изглеждаха съвсем спокойни, 
а картината, която се изпращаше от прозорците на летящия 
кораб, ми беше съвсем близка и позната, само че от птичи 
поглед. Нивите, които се жълтееха, бяха развълнувани като 
море от вятъра. Веднага аз и жупанът забелязахме, че 
житото беше непокътнато и чакаше някой да го ожъне.

- Изглежда житото е непокътнато – каза жупанът. - 
Ще може ли да видим жива картина от по-близо?

- Инко Нитс – каза Винко Станс, - направи 
картината по-близка, за да се видят нивите по-добре.

Видяхме съвсем ясно своите ниви, пътищата между 
тях и редките дървета, пръснати из полето. Не се виждаше 
жива душа. Навярно, след като жителите на нашите 
няколко села ги бяха напуснали, нямаше кой да ожъне 
нивите. Ако някои хора от по-далечните села бяха узнали, 
че ни няма, можеше и да дойдат, за да ожънат и приберат 
житото, но вестта за заминаването ни явно не се беше 
разпространила.

Тогава Блавор каза:
- Инко Нитс, запомни живата картина в свитъка на 

светещата плоча. Направи жива картина от още по-близо, 
за да може да се пресметне добивът. Попитай двамата 
ученика на игумена къде точно са нивите с жито.

Малкият летящ кораб, управляван от Инко Нитс и 
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Монти Кол се спусна ниско над полето и започна да кръжи 
като орел над нивите. На живата картина се виждаше 
сянката, която летящият кораб хвърляше върху житните 
ниви.

Инко Нитс каза:
- Изпращам ви жива картина от всички ниви, 

направена от близо. Наблюдавайте внимателно и ако 
трябва, ще направя още живи картини.

Блавор усилено докосваше своята светеща плоча. 
След малко каза:

- Житото, което може да се събере от тези ниви е 
достатъчно, за да сключим изгоден договор. Винко, кога 
ще можеш да започнеш жътвата?

Винко отговори:
- Ако изпратим големи жътварски талиги с голям 

летящ кораб, той ще се забави поне с една седмица. Но 
някои от нашите стопани имат малки жътварски талиги, 
които могат да минат през вратата на рая. С тях можем да 
ожънем нивите преди да пристигнат големите жътварски 
талиги.

- Колкото по-бързо, толкова по-добре – каза Блавор. 
- Когато съберете цялото жито, ще сключим изгоден 
договор.

Винко Станс тогава каза на Блавор:
- Ако сега не се споразумеем, след една седмица 

няма ли да промениш мнението си?
- И да го променя – отговори Блавор, - ще сключите 

договор с някой друг, защото страшните същества най-
много харесват житното питие от всички стоки, които си 
набавят от хората.

- Все пак, какво ще те накара да сключиш с нас 
договор, който да бъде изгоден и за двете страни? - попита 
Винко Станс.
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- Както ви казах – отвърна Блавор, - страшните 
същества много харесват житното питие. Това е 
достатъчно, за да се безпокоя аз, а не вие, дали ще 
сключим договор след една седмица.

- Досега не бях чувал такова нещо – каза Винко 
Станс, - че страшните същества обичали житно питие.

- На Алтре Мунс не знам някой да прави житно 
питие – обясни му Блавор, - така че няма как да знаеш за 
това. Жито се отглежда на Земята и наши търговци 
изкупуват големи количества оттам, като отиват в 
различни векове и години, за да правят по-големи 
доставки.

- И как успяват – попита Винко Станс, - след като 
преди техния двайсети век не е имало самоходни талиги, 
което означава, че не е имало и жътварски талиги.

- Някои са пригодили летящите си кораби за жътва 
– отговори Блавор. - Само с едно кацане ожънват доста 
голямо количество. Така обаче някои се научиха да крадат 
жито – спускат се нощно време на няколко места и оставят 
оголени кръгове в нивите. Хората и досега вярват, че тези 
кръгове са или свръхестествени, или че са направени от 
летящи кораби, но на жители на други светове, които са 
добри и искат да им оставят знак за себе си. Никой не се 
досеща, че това си е направо кражба.

- Ти правиш ли така? - попита го Винко Станс.
- Моите летящи кораби не са пригодени за жътва – 

отговори Блавор. - За мен по-важно е да сключим договор 
и да разменя стоки, а не да крада чуждо жито. Много често 
такива кораби биват нападнати от други, за да им отнемат 
откраднатото жито, като се оправдават, че си присвояват 
крадена стока.

- Искаш да кажеш, че за житото се води война 
между летящи кораби? - учуди се Винко Станс.

273



- Да – потвърди Блавор. - И много летящи кораби 
пострадаха в тази коварна война. Моите летящи кораби са 
добре защитени и въоръжени и едва ли някой ще се осмели 
да ни напада, но покрай крадците са пострадали и много 
невинни, които дори не са чували за крадене на жито. 
Някои от пътуващите в тях дори не знаят какво е то, а 
други изобщо не са чували за Земята.

- И за какво толкова обичате това житно питие? - 
запита учудено Винко Станс.

- Няма обяснение – отвърна Блавор. - В един 
момент някое от страшните същества опитало от житно 
питие на Земята и го харесало много. После занесло на 
свои близки и познати, а те предали на свои близки и 
познати. Така се разнесла мълвата за житното питие. Във 
всички светове, населени със страшни същества, се търси 
житно питие. Затова търговците търсят начин да се 
снабдят с него, за да могат да го продават и да трупат 
печалба от слабостта на страшните същества.

- Когато използвате житното питие какво 
изпитвате? - попита Винко Станс.

- Голямо удоволствие – кратко отговори Блавор.
- И само това ли? - учуди се Винко Станс.
- Че това е най-важното за нас – обясни Блавор. - 

Предполагам, че и за хората удоволствието е най-важното 
нещо.

- Защо мислиш така? - попита Винко Станс.
- Защото от много години наблюдавам хората, с 

които търгувам – отговори Блавор, - и съм разбрал, че за 
всички тях удоволствието е най-важното нещо.

- Затова ли страшните същества изсмукват силата 
на хората? - попита тогава жупанът.

- Да – отговори Блавор, - но тези, които го правят, 
са много малко. Всички им се присмиваме и ги питаме 
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защо вместо да смучат сила от хората не си пийват житно 
питие.

- Искаш да кажеш, че житното питие може да 
замести изсмукването на сила от хората? - попита отново 
жупанът.

- Да – потвърди Блавор.
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Петдесет и първа глава

Миро стои с отворена от смайване уста. Физор Апс 
го гледа и се смее:

- Ти не вярваш, че прилича на мен, а?
Миро не казва нищо, само мънка.
- Е, ако се вгледаш по-внимателно, ще забележиш 

поразителна прилика – продължава Физор Апс. - Мога да 
ти покажа компютърно сравнение на нашите лица.

- Честно да ти кажа, не разбирам от генетика – 
успява да каже накрая Миро.

- И аз – казва Физор Апс. - Генетиката ми беше 
смъртта в университета. Едва успях да взема изпита. 
Особено обясненията за генетична съвместимост и 
несъвместимост. Никога не знам кой е съвместим с мен и 
кой не е.

- Аз предполагам, че не съм? – с надежда пита 
Миро.

- О-о, напротив – гледа го Физор Апс право в очите. 
- Затова те избрах.

- И как разбра? - все още не вярва Миро.
- Правихме си доста генетични изследвания – 

обяснява Физор Апс. - В главната лаборатория по генетика 
на университета в Лонгадом. Цялата документация е тук, в 
компютъра ми, ако се интересуваш. В архива на 
лабораторията също можеш да видиш резултатите. Вярно, 
минали са хиляда години, но те си пазят архива, много са 
стриктни.

- Какви хиляда години? - недоумява Миро.
- Ти си се родил и живееш в друго време – обяснява 

Физор Апс. - Сега са те прехвърлили в сегашното време, за 
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да помагате на Винко Станс в поредната му обречена 
мисия.

- Обречена? - не разбира Миро.
- Ами да – потвърждава Физор Апс. - Той е много 

упорит и постоянно пробва, дали ще излезе нещо и все не 
излиза. На Земята такива ги наричат емпирици. Само че 
всеки следващ опит все повече обърква времевите линии. 
От генетика не разбирам, но съм спец по времеви линии.

- Така ли? - изненадва се Миро. - И какво ще стане?
- Въпросът ти не е коректен – поучително казва 

Физор Апс. - Съществуват безброй варианти. Могат да се 
проследят отделните времеви линии, но това е много 
трудоемко. Освен това, велможите няма да ми позволят да 
се бъркам в техните работи.

- Кои велможи и какви работи? - не схваща Миро.
- Велможите са най-главните влечугоподобни. 

Контролът на времевите линии изцяло е в ръцете им – 
обяснява Физор Апс. - Трябва да имам големи връзки, за да 
ме оставят необезпокоявано да проучвам времевите линии.

- А Винко Станс как го прави? - пита Миро.
- Не го прави и затова налучква – отговаря Физор 

Апс.
- Искаш да кажеш, че твоите велможи знаят какво 

прави, а той не знае? - вика Миро.
- Нещо такова – потвърждава Физор Апс. - И затова 

му трябвате вие с Драгица.
- Че аз нищо не разбирам от тези неща – оправдава 

се Миро.
- Винко Станс си има някакъв план, който и аз не 

знам – казва Физор Апс. - На тази тема той не е много 
словоохотлив. Знам само, че Драгица ще командва 
велможите и те ще й кажат всичко, което знаят за 
вариантите на развитие на времевите линии.
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- От няколко дена главата ми се пълни с какви ли не 
глупости – заявява Миро. - Наистина ми писна да ги 
слушам!

- Е-е, спокойно де! - прегръща го Физор Апс.
- Ти също говориш глупости – дърпа се Миро.
- Добре – казва Физор Апс, - сега отиваме в 

библиотеката. Там има толкова неща, които ще те накарат 
да си промениш мнението.

- И всичките са автентични, а? - Миро продължава 
да изразява недоверието си.

- Мислиш ли, че някой ще фалшифицира купища 
книги, документи и файлове, за да те заблуди? - задава 
риторичен въпрос Физор Апс. - Просто не си струва. За 
фалшифициране на тези неща ще трябват много повече от 
хиляда години. И то при условие, че работят няколко 
хиляди души.

- Сигурно има по-лесни начини – казва Миро. - Не е 
нужно да ги фалшифицират, достатъчно е да контролират 
мозъка ми.

- Напълно възможно е, като се има пред вид как ти 
инсталираха чужда самоличност – съгласява се Физор Апс. 
- Само че трудно могат да ти кажат всеки път какво да 
четеш. Ако някой те наблюдава постоянно и при опит да 
четеш или мислиш нещо непозволено, мозъка ти блокира, 
сигурно ще забележиш, защото често ще изпадаш в 
някаква апатия и ще те наляга дрямка. Ако имаш спомен за 
такова нещо, ще трябва да вземем мерки.

- Не – категоричен е Миро. - Нямам спомен 
напоследък да ми се е случвало това.

В този момент стигат до центъра на Ноумист, 
където се приземи совалката, с която дойдоха от Лонгадом. 
До совалката се е събрала група хора и сред тях се вижда 
човек с униформа.
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- О-о, Винко Станс – вика човекът с униформа, - 
така си и мислех. Друг няма да си позволи да нарушава 
правилника.

- Драго Ковач – казва Винко Станс, - няма ли да се 
откажеш да измисляш правилници?

- Този правилник не съм го измислил аз – казва 
Драго Ковач. - Общинската полиция се управлява от 
общинския съвет и той приема правилника.

- Тогава ще говоря с главния съветник – настъпва 
Винко Станс.

- И той няма да ти помогне – отсича Драго Ковач. - 
Щом си направил нарушение, трябва да платиш глоба.

- За каква глоба става дума? - пита Винко Станс. - И 
за какъв правилник? Какво съм нарушил?

- Глобата е конфискация на предмета на нарушение 
– отговаря Драго Ковач, - а правилникът е този за 
паркирането на летящи обекти след приземяване. Нарушил 
си правилото, че не трябва да се приземяваш на 
централния площад на Ноумист.

- И от кога е този правилник – недоумява Винко 
Станс.

- От отдавна – казва Драго Ковач. - Непознаването 
на правилника не те оневинява.

- Оневинява ме и още как! - вика Винко Станс.
В този момент Драгица се приближава до Драго 

Ковач и пита:
- Какво става тук?
- Винко Станс е кацнал насред централния площад 

на Ноумист – казва Драго Ковач, - а това е в нарушение на 
правилника за паркирането.

Драгица поглежда Драго Ковач и той продължава:
- Събрали сме се тук, за да поздравим нашия герой, 

Винко Станс! Всички жители на Ноумист, Ранкодом и цял 
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Алтре Мунс са му благодарни за великите дела, които 
извърши, за да ги защити от страшните същества.

- Браво, добре казано – потупва го Драгица по 
рамото и се обръща към Винко Станс – Можеше да стане 
зле, а аз искам колкото се може по-бързо да се прибера в 
Загреб.

Винко Станс изглежда изненадан и в първия 
момент не знае какво да каже. После пита Иво Жупан:

- Къде може да се паркира в този град?
- Май никъде – вдига рамене Иво Жупан.
- Как така никъде? - подскача Винко Станс.
- Трябва да подадеш молба за разрешително за 

паркиране, а тя се разглежда най-малко една седмица – 
обяснява Иво Жупан.

- А ако нямам такова разрешително, какво да 
направя? - пита Винко Станс.

- Ами прати Инко Нитс да паркира извън града и го 
извикай, когато стане време за тръгване – предлага Иво 
Жупан.

- Тръгвам – казва Инко Нитс, - защото не ми се 
връща с обществен транспорт.
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Петдесет и втора глава

Винко Станс каза:
- В Ранкодом не можем да направим толкова големи 

количества житно питие, защото нямаме необходимото 
„построение“.

Винко Станс каза тази дума, за да обозначи сбора от 
много сечива, свързани помежду си. Хората, които правеха 
житно питие в нашия свят, правеха малки количества от 
него. Никога не са си и представяли толкова огромно 
количество житно питие, а камо ли построение, с което да 
се произведе.

Блавор каза:
- Ако хората, които правят житното питие, покажат 

как го правят на хора, които могат да изградят такова 
построение, за колко време мислиш, че ще може да стане?

Винко Станс отговори:
- Не мога да кажа, защото нямам представа какво 

ще представлява това построение. Дай ми няколко часа, за 
да проучат хората ми този въпрос.

Блавор каза:
- Добре, нека проучат изграждането на построение 

за правене на житно питие и след няколко часа да кажат 
колко време приблизително ще им трябва да изградят 
толкова голямо построение, което да може да произвежда 
за възможно най-кратко време такова количество житно 
питие, за което е необходимо всичкото жито, което ще се 
събере от нивите на Земята.

Винко Станс се обади на един човек, който прави 
подобни построения, и му каза да отиде при мъжа, който 
прави хубаво житното питие, а жупанът изпрати този мъж 
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да се върне в Ранкодом с един малък летящ кораб, който се 
връщаше там.

След малко мъжът, който прави житно питие, и 
човекът, който прави построения, се срещнаха в голямата 
сграда, където работеха хората, които правят чертежи. 
Мъжът, който прави житно питие се казва Янко Ковач, 
защото по занаят е ковач, а човекът, който прави 
построения се казва Валис Кунк.

Янко Ковач занесе своето малко построение, за да 
покаже на Валис Кунк как се прави житно питие. На 
голямата светеща плоча в летящия кораб на Блавор ние 
наблюдавахме как Янко Ковач прави житно питие. Валис 
Кунк също наблюдаваше, но той задаваше много въпроси 
на Янко Ковач. Янко Ковач обясняваше как точно е 
направил своето построение, от какво го е изковал и как 
работи. Валис Кунк през цялото време записваше на своята 
светеща плоча въпросите си и отговорите на Янко Ковач, а 
същевременно правеше жива картина за работата на 
малкото построение за правене на житно питие.

Когато житното питие стана готово, Валис Кунк го 
изпрати на летящия кораб, в който се намирахме. Кърчагът 
с житното питие се появи от нищото върху масата в 
средата на голямата стая. Блавор веднага го помириса и 
извика:

- Чудесно е!
Физор Апс също го помириса и го одобри.
Валис Кунк тогава каза, че ще му трябва малко 

време, за да пресметне за колко дни ще направи голямо 
построение, което да поеме цялото жито, ожънато от 
нашия свят, и да направи житно питие.

Блавор се съгласи да почака още малко и през това 
време те с Физор Апс си поделиха и изпиха направеното 
току-що житно питие. И двамата изразиха голямо 
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задоволство и похвалиха Янко Ковач за голямото му 
умение да прави много добро житно питие.

Валис Кунк завърши пресмятанията си и каза:
- За изграждане на построение, което да поеме това 

количество жито, за което ми съобщихте, и да произведе 
от него житно питие, ще ми трябват най-малко две 
седмици, ако ми бъде осигурено всичко необходимо и 
достатъчен брой хора, които да работят по изграждането. 
Освен това, трябва да се намери подходяща сграда за 
поставяне на построението, а ако няма – да се построи, 
което също ще отнеме време.

Винко Станс каза:
- Мисля, че има подходяща сграда извън Ранкодом. 

Преди години я използвахме за складиране на плодове, но 
след като направихме новия голям склад, този остана 
неизползван. Сега ще можем да го използваме за тази цел.

Валис Кунк каза:
- Да, знам тази сграда. И аз мисля, че е подходяща, 

но за използването й ще трябва да получим разрешение от 
съвета на Ранкодом.

- Ще се погрижа за това – каза Винко Станс. - Още 
днес ще събера съвета и ще обсъдим този въпрос.

- А ако не се съгласят? - попита Блавор.
- Тогава ще построим бързо подходяща сграда от 

предварително подготвени части, които само се свързват 
помежду си – каза Валис Кунк. - Ако има достатъчно хора, 
построяването на тази сграда може да става едновременно 
с изграждането на построението за правене на житно 
питие. По този начин няма да се изгуби много време, дори 
е възможно и двете неща да станат за две седмици.

Блавор каза:
- Ако за две седмици съберете житото от Земята и 

през това време построението за правене на житно питие 
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стане готово, това за мен е напълно приемливо. Смятам, че 
тогава ще можем да направим изгоден договор.

Винко Станс каза:
- Ти отново отлагаш сключването на договора. 

Знаеш всичко – какво е количеството, колко време ще е 
необходимо за събиране на житото и за изграждане на 
построението за правене на житно питие, а продължаваш 
да се въздържаш от сключване на договор.

- Нали вече ти казах, няма от какво да се боиш – 
отговори Блавор. - Всеки търговец на житно питие веднага 
ще изкупи цялото готово количество, ако не го направя аз. 
Дори може да му го продадеш по-изгодно, защото ще бъде 
готово и ще можеш да се пазариш.

Винко Станс не беше много доволен. Обърна се към 
Блавор и му каза с гняв в гласа:

- За да направим всичко това, което искаш, ще 
имаме големи разходи и ще бъдат заети много хора, които 
в момента имат друга работа. Може да имаме много 
загуби. Трябва да дадеш някакъв залог, за да можем да 
започнем. Как очакваш да стане?

- Добре – съгласи се Блавор, - ще заложа този летящ 
кораб, който има дори по-висока цена от тази на житото и 
житното питие.

- Построението за правене на житно питие също 
струва много – каза Винко Станс.

- Да – отговори Блавор, - но него ще го използвате 
много пъти, за да правите житно питие, така че цената му 
ще се изплати.

- Не съм убеден – заяви Винко Станс. - Ако няма 
купувачи на житно питие, това построение ще остане 
неизползвано, както сега стои неизползван складът за 
плодове.

- Добре – каза Блавор, - ще ти намеря поне още 
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един купувач.
- И кой е той? - попита Винко Станс.
- Стои пред теб – посочи Блавор. - Физор Апс. Тя 

също проявява голямо желание да купи от това житно 
питие.
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Петдесет и трета глава

Групата, водена от Винко Станс, влиза в 
библиотеката, над която с огромни глаголически букви 
пише „ⰍⰟⰐⰊⰆⰠⰐⰋⰜⰀ“ (кън'ижьница). Иво Жупан отваря 
вратата към читалнята, след като поглежда към четеца на 
ретина, намиращ се вдясно от вратата.

- Моля, заповядайте – кани ги Иво Жупан, като 
остава последен.

- Не знаех, че хората са толкова сантиментални – 
казва Блавор. - Да пазиш хилядолетни книги, които можеш 
да прочетеш и на компютъра, си е малко странно.

- Нищо странно и сантиментално няма – не се 
съгласява Винко Станс. - Тези книги са историческа и 
културна ценност.

- Сигурно – вдига рамене Блавор. - Само че лично 
аз не виждам смисъла. За мен тези неща, събрани тук, 
нямат никаква стойност.

- Ти си търговец – казва Иво Жупан. - Няма как да 
оцениш нещо, което не се търси на пазара.

- А, и такива вехтории се търсят – пренебрежително 
казва Блавор. - Само че разходите по доставката са толкова 
големи, че не си струват усилията.

- И това е добре – кима Иво Жупан, - защото досега 
да я бяхте разграбили тази библиотека.

- Ние? - пита Блавор.
- Ами търговците – уточнява Иво Жупан.
- Ако държиш на книгите си – казва Блавор, - не 

пускай търговци тук.
- И вие ли влизате в това число? - прави се на 

наивен Иво Жупан.
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- Аз определено не се интересувам от стари книги – 
казва Физор Апс.

- А аз още по-малко – натъртва Блавор. - Има 
няколко търговеца обаче, които мрат да крадат книги от 
библиотеки.

- Кои са те? - пита Иво Жупан.
- Няма да е коректно от моя страна да ти 

споменавам имена – казва Блавор, - но мога да ти дам линк 
към един сайт, където имената им се споменават точно във 
връзка с крадене на книги.

- Къде е този сайт? - настоятелно го поглежда Иво 
Жупан.

- Всъщност, това е форумът на библиофилите от 
Алтре Мунс, libejonialtremuni – обяснява Блавор.

В този момент Драгица и Миро отиват към центъра 
на залата, където под стъклен капак виждат книга, чието 
заглавие ги смайва: „Ⰺⱀⰻ ⱄⰲⱑⱅⱏⰹ“. Под нея има още 
един екземпляр, отворен на първата страница.

Миро отваря нетбука си и намира файла. Започва да 
сравнява текстовете.

- Това е същата книга – казва Миро. - Защо ли е на 
такава почит?

- От цялата библиотека тази книга е най-важната – 
казва Драгица. - Значи я смятат едва ли не за свещена.

- Да, за нас това е свещена книга – обяснява Иво 
Жупан, който забелязва интереса им. - Ако някой от 
Ноумист не е прочел тази книга, другите му се присмиват.

- На Земята е точно обратното – казва Миро. - Ако 
някой прочете някоя задължителна книга, другите му се 
присмиват.

- Защо? - пита Иво Жупан.
- Защото задължителните книги по принцип са 

пълни с глупости – отговаря Миро. - Струва ми се, че това 
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правило важи и за тази.
- Как така? - възмущава се Иво Жупан. - Тази книга 

не е пълна с глупости, тя описва точно времето на 
заселване на нашите предци на Алтре Мунс. Няма по-
ценна книга за нас от тази.

- Сигурно в архива на Лонгадом има достатъчно 
ценна информация за събитията, описани в тази книга – 
присъединява се Физор Апс към разговора. - Ако 
потърсите в базата на историческия архив, сигурно ще 
откриете много по-точна информация.

- Онази информация не може да се сравнява с 
човешката гледна точка, отразена в тази книга – казва Иво 
Жупан. - Ако не почувствам човека зад редовете, 
информацията не ме интересува.

- Значи лесно можеш да бъдеш манипулиран – казва 
Физор Апс. - Обективната информация е много по-ценна 
от някакви примитивни драсканици.

- Това не са примитивни драсканици! - подскача 
Иво Жупан. - Това е нашата история!

- Как да не са? - пита Физор Апс. - Ти наистина ли 
си чел тази книга?

- Що за въпрос! - негодува Иво Жупан. - Няма 
жител на Ноумист, който да не е чел тази книга! И всички 
наши сънародници, пръснати по Алтре Мунс и другите 
светове са я чели и я помнят. Много деца могат да ти 
цитират наизуст цели пасажи и страници, а има няколко 
деца, които знаят наизуст по една част от над сто и 
петдесет страници.

- Горките деца! - възкликва Драгица. - Как може да 
ги карате да учат наизуст толкова глупости?

- Драгица – обръща се благо към нея Иво Жупан, - 
това не са глупости. Многократно го казах днес и вече 
няма да го повтарям, защото ставам смешен в очите ви, но 

291



знай, че в тази книга е спасението ни. Тази книга е 
необикновена. Тя е писана в множество различни времеви 
линии и това е отразено. Няма друга такава книга или поне 
аз лично не съм чувал да има.

- Иво – казва Физор Апс, - жалко, че учен човек 
като теб вярва на такива митове. Аз съм била в онова 
време и знам, че много от нещата гвардиянът си ги е 
измислил.

- Не си ги е измислил, а са били от друга времева 
линия – категорично заявява Иво Жупан. - Ти много добре 
познаваш времевите линии, но искаш да омаловажиш 
труда на този свят човек.

- Виж какво – омеква Физор Апс, - познавам лично 
този човек и много го уважавам, нищо лошо не мога да 
кажа за него, още повече, че има възможност да ми стане 
свекър. Но не съм съгласна, че не си е поизмислял някои 
неща.

- И какво точно? - пита Иво Жупан.
- За търговските преговори, например – уточнява 

Физор Апс.
- За кои търговски преговори? - подскача Иво 

Жупан.
- Първите преговори за житното питие – поглежда 

го Физор Апс право в очите.
Иво Жупан се свива до витрината с „Други светове“ 

и мънка нещо неясно.
Драгица се смее:
- Остави човека, не го притискай.
- Нищо няма да му стане – пренебрежително казва 

Физор Апс.
- Добре – съвзема се Иво Жупан, - първите 

преговори са записани съвсем точно, гледал съм 
видеозаписите.
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- И аз съм ги гледала – казва Физор Апс. - Освен 
това, имам видеозаписи от нашите бордови компютри. Те 
са доста различни от тези във вашия архив.

- Какво приказваш! - вика Иво Жупан. - Ако са 
различни, значи вие нещо сте ги манипулирали.

- Тази тема наистина е много болезнена за 
ноумищаните – казва Физор Апс, като се обръща към 
Миро и Драгица. - Наистина, много ми се иска да разбера 
какво точно се е случило, за да бъдат записите толкова 
различни. Но съм сигурна, че нашите записи отразяват 
точно това, което си спомням.
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Петдесет и четвърта глава

Винко Станс накрая се съгласи да приеме 
предложението на Блавор и да вземе летящия му кораб 
като залог, че Блавор ще сключи изгодния договор, за 
който беше споменал в началото. Физор Апс обеща, че ще 
купува редовно житно питие в бъдеще, когато има 
възможност, тоест когато построението за правене на 
житно питие е направило достатъчно количество от него, а 
Физор Апс е събрала достатъчно средства и купувачи на 
житно питие. Като залог за това Физор Апс предложи на 
Винко Станс личен договор, който да бъде сключен само 
между тях двамата. Отначало Винко Станс не се съгласи, 
но Физор Апс успя да го убеди, че така е най-добре, 
защото няма да се обвързва никой друг и ако възникне 
спор, ще се реши много по-лесно.

За да се убеди, че с личен договор с Физор Апс 
може да се уреди залог за сключване на бъдещ договор, 
Винко Станс се обади чрез светещата плоча на един човек 
в Ранкодом, който се занимаваше само със сключване на 
търговски договори. След дълъг разговор, от който не 
разбрах нищо, Винко Станс се съгласи да сключи личен 
договор с Физор Апс.

След като свършихме преговорите за сключването 
на договора за изкупуване на житното питие, беше късно 
през нощта. Разтоварването на градивата, необходими за 
строителството на новото ни село, все още продължаваше. 
Блавор ни покани да останем да пренощуваме на неговия 
летящ кораб. Жупанът се съгласи и всички получихме по 
една стая с удобства за нощуване.

На следващата сутрин, която за нас, които бяхме 
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дошли заедно с жупана, беше петнайсета по ред в 
Ранкодом, се събудих в летящия кораб, притежаван от 
Блавор. Разтоварването беше завършило. Винко Станс, 
жупанът и Блавор вече бяха в голямата стая, в която 
предния ден водеха преговорите за сключване на договор. 
Току-що бяха завършили подготвянето на грамотите, с 
които собствеността на летящия кораб се прехвърляше в 
полза на Ранкодом до сключване на договора за 
изкупуване на житното питие. Тогава Блавор ни предложи 
да отидем заедно с него до едно от сините кълба в небето 
над Ранкодом, за да разгледаме света на страшните 
същества, докато товарят летящия кораб. Аз много се 
уплаших, но Винко Станс ме успокои и ме увери, че е 
напълно безопасно.

Преди да отлетим, Винко Станс се обади чрез 
светещата си плоча на няколко съветника от Ранкодом и на 
няколко от главния съвет на Алтре Мунс и ги предупреди, 
че заминава за първото синьо кълбо над небето на 
Ранкодом.

Някои от съветниците не бяха съгласни Винко 
Станс да ходи при страшните същества, но останалите 
нямаха нищо против. Дори някои от съветниците на Алтре 
Мунс му казаха имена на велможи, които можеха да 
помогнат при нужда.

Летящият кораб се издигна над полята на Ранкодом, 
след това видяхме под себе си и планината, на която се 
намираше вратата на рая, а накрая видяхме цялото кълбо 
на Алтре Мунс.

Винко Станс ми показваше градовете на Алтре 
Мунс и ми изреждаше имена, които трудно разбирах и не 
можех да запомня. Сред множеството градове се 
открояваше главният град на Алтре Мунс – Урби Макс. 
Той се простираше на длъж и шир и заемаше площ колкото 
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няколко десетки Ранкодома.
Аз изразих смайването си от огромните размери на 

Урби Макс, но Винко Станс ми каза, че това не е най-
големият град на Алтре Мунс, макар че името му означава 
точно това. Винко Станс обаче не изрази възхищение от 
Урби Макс. Напротив, той ми каза, че колкото по-голям е 
един град, толкова по-лош за живеене е той. Затова Винко 
Станс останал да живее в Ранкодом, който бил първият 
град на предците му, заселили се преди много столетия на 
Алтре Мунс. Той ми обясни, че името му означава „далеч 
от дома“ и че всички ние, които дойдохме с жупана, го 
изговаряме погрешно. За да ми покаже как е правилният 
изговор, Винко Станс ми го написа на светещата плоча и 
тогава разбрах, че е „Лонгадом“.

Летящият кораб бързо наближи първото синьо 
кълбо, което се виждаше в небето на Ранкодом. Тогава 
разбрах, защо цветът му е такъв – пред нас се виждаше 
едно огромно море. Винко Станс усети смайването ми и ми 
каза, че земята е от другата страна на кълбото и че никога 
не се вижда от Алтре Мунс, макар че небесните кълба 
постоянно се въртят. Когато наближихме още, забелязах, 
че сред морето има множество зелени острови, но те бяха 
много малки. Винко Станс ми разказа, че преди много 
хиляди столетия Алтре Мунс и двете сини кълба били едно 
небесно кълбо. Никой не знае причината, по която това 
огромно небесно кълбо се разцепило на много късове, три 
от които били най-големи и постепенно се оформили като 
три отделни небесни кълба. И трите кълба са отдалечени 
достатъчно от слънцето, за да не е прекалено горещо и са 
достатъчно близо до него, за да не е прекалено студено. 
Най-добре е на Алтре Мунс, а на другите две кълба е 
малко по-топло. Най-топло е на последното кълбо, където 
никога не пада сняг, дори и на високите планини. Въпреки 
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това, и там понякога водата замръзва за кратко.
Не след дълго летящият кораб прелетя над морето и 

под нас видяхме земята, осеяна с множество големи 
градове, като повечето бяха по-големи от Урби Макс. 
Винко Станс ми обясни, че жителите на това кълбо са 
много повече от тези на Алтре Мунс. Името на това кълбо 
е Мундо Майс и означава „по-голям свят“.

Постепенно летящият кораб започна да се спуска и 
все по-ясно се виждаха поля, реки, езера, гори и огромни 
градове. Попитах Винко Станс само страшни същества ли 
живеят в тези градове и Винко Станс ми каза, че повечето 
от жителите им са хора, потомци на отвлечени от 
страшните същества. Отначало страшните същества 
използвали хората за роби, но след няколко столетия те се 
размножили много и вече нямало нужда да се държат роби, 
защото работата се вършела по-добре от свободни хора. 
Така този свят бил населен както от страшни същества, 
така и от хора. Винко Станс ми обясни, че много от 
жителите на Мундо Майс вече били смесени между 
страшни същества и хора и трудно може да се каже кой е 
чист човек.

Наближихме един от огромните градове и летящият 
кораб започна да се спуска. Под нас се намираха още 
много летящи кораби. Когато наближихме земята, тези 
летящи кораби се оказаха навсякъде около нас. На всички 
летящи кораби се товареше нещо.

- Това са летящи кораби на търговци – обясни 
Блавор. - Това място представлява едно огромно тържище. 
Нашият летящ кораб сега е застанал над склада, от който 
ще товарим необходими градива за строежа на новото 
село.

След това Блавор отиде до светещата плоча на 
стената и след като я докосна няколко пъти, на нея се 
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появи едно страшно същество, което започна да разговаря 
с Блавор на неразбираем език. Благодарение на Винко 
Станс разбрах какво си говорят. Страшното същество от 
светещата плоча беше недоволно от това, че Блавор ни е 
довел на Мундо Майс и му каза, че може да си навлече 
гневът на велможите. Блавор веднага му предложи да се 
споразумеят да не го издава пред велможите. Страшното 
същество попита Блавор какво ще получи за тази услуга и 
Блавор веднага му изпрати един кърчаг с житно питие. На 
светещата плоча видяхме как кърчагът се появява от 
нищото пред страшното същество. Щом усети миризмата 
на житното питие, страшното същество изрази голямо 
задоволство и веднага ни изпрати разрешения да слезем на 
Мундо Майс.
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Петдесет и пета глава

- Записите не са различни – казва Винко Станс, 
който се е приближил и е чул разговора на Иво Жупан и 
Физор Апс. Ако има разлика, тя е във времевите линии. 
Физор Апс е запазила запис от друга времева линия и има 
спомени от нея. Сигурно това е последната времева линия, 
в която й се е случило това.

- Специалистът по времеви линии съм аз – 
подчертава Физор Апс. - Не съм съгласна с теб.

- Да – казва Винко Станс, - но както признаваш, аз 
съм емпирик, значи имам голям опит. А според мен много 
по-важен е опитът, а не теорията, с която са ти наблъскали 
главата в университета. И то какъв университет? На Мундо 
Майс.

- Какво имаш против университета на Мундо Майс? 
– пита Физор Апс.

- Нищо – отговаря Винко Станс, - само дето всички 
преподаватели са от смучещите човешка енергия.

- Не всички – не се съгласява Физор Апс. - Този, 
който ми преподаваше по времеви линии беше съвсем 
различен.

- Знам го – казва Винко Станс. - Той се разхожда 
между измеренията и се прави на невидим.

- Не го харесваш, но той е много свестен – защитава 
го Физор Апс.

- И аз съм учил при него – заявява Винко Станс, - но 
не съм със същото впечатление. Ако не беше Блавор, оня 
да ми е изсмукал цялата човешка енергия. Не случайно 
ноумищаните са му поставили прякора Сисалец (смукач).

- Това са митове – не се съгласява Физор Апс. - 
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Името му е Сити Клос и те са го изопачили.
- Не съвсем – казва Винко Станс. - Защото това име 

произлиза от „ситикулосус“ и значи „жаден“. За какво е 
жаден, ако не за човешка енергия?

- По-скоро за знания – опровергава го Физор Апс.
- И аз съм завършил университета на Мундо Майс – 

казва Иво Жупан. - Честно да ви кажа, не съм имал 
проблеми с преподавателите.

- Не думай! – ехидно го поглежда Винко Станс. - 
Просто не си спомняш. Имаш екраниращи спомени.

- Откъде ти хрумна това? - подскача Иво Жупан.
- Не ми е хрумнало – отговаря Винко Станс, - 

просто не е възможно да не си забелязал какви смукачи са 
всички там. Единствено това, че Блавор ми е дядо ме 
спаси. Всички други хора, които учат в университета на 
Мундо Майс са с промити мозъци и напълно изсмукани.

- Аз съм с промит мозък и съм напълно изсмукан?! - 
вика Иво Жупан. - Винко, ти добре ли си?

- Помисли си първо – казва спокойно Винко Станс, 
- защо са те сложили библиотекар в Ноумист, а не те 
назначиха на по-добра длъжност. Завършил си 
„престижен“ университет.

- Тази длъжност за мен е чест – разпалва се Иво 
Жупан. - Тук се съхранява хилядолетната културна 
история на Ноумист!

- И цял живот висиш по цял ден тук – 
пренебрежително казва Винко Станс. - Голяма чест, няма 
що!

- Винко Станс – гледа го с укор Иво Жупан. - Колко 
пъти си идвал да се съветваш с мен? Някога да съм те 
подвел? Не съм ли ти бил полезен винаги, когато си 
потърсил информация от мен?

- Иво, не се самозалъгвай – отсича Винко Станс. - 
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Поставиха те на тази длъжност, защото не си надежден. С 
промит от влечугите мозък за нищо друго не ставаш, освен 
за библиотекар.

- Винко, от толкова години сме приятели, а ти сега 
ми забиваш нож – казва с тъга в гласа Иво Жупан.

- Именно, защото си ми приятел – гледа го в очите 
Винко Станс, - затова трябва да ти кажа истината. Теб са те 
отписали. Обаче има начин да ти възстановим спомените и 
енергийните полета.

- Не знам какво те е прихванало днес – вдига рамене 
Иво Жупан. - Имаш късмет, че не съм злобар и не се 
хващам много на такива глупости.

- Щом не вярваш, твоя си работа – казва Винко 
Станс. - Предлагам ти да те заведа на едно място, където 
може да се докаже, че имаш инсталирани екраниращи 
спомени.

- И защо да ме водиш? - недоумява Иво Жупан.
- Заедно с Миро и Драгица – обяснява Винко Станс. 

- Така и така ще отидем там, за да видим какво може да се 
направи по техния случай.

- Нали ти казах – напомня му Иво Жупан. - В 
книгата е писано, че Драгица сама ще си спомни. Не е 
нужно да правиш каквото и да било, само я върни в Загреб.

- Тя май ти диктува какво да говориш, а? - гледа го 
с недоверие Винко Станс.

- Не виждаш ли, че не ни слуша изобщо – казва Иво 
Жупан. - Там си разговарят за нещо и изобщо не ги 
интересува нашия разговор.

- Ти така си мислиш – не се съгласява Винко Станс. 
- Не забравяй, че тя има способностите да командва 
велможите, а те са изключително трудни за контролиране.

- Добре – казва Иво Жупан, - къде смяташ да ги 
заведеш?
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- При един приятел – отговаря Винко Станс. - Не 
искам още да го споменавам, защото може да се провали 
посещението ни.

- Ти сериозно ли мислиш, че Драгица те 
подслушва? - смее се Иво Жупан. - Ако следи мислите ти, 
то бъди сигурен, че вече е научила всичко за този човек. 
Така че съвсем спокойно можеш да ми кажеш името.

- Там е проблемът – казва Винко Станс. - Моите 
мисли не може да следи. Още не е успяла да проникне в 
мозъка ми. Може би това е въпрос на часове или минути, 
но ако това се случи, веднага ще го усетя.

- Как ще го усетиш? - чуди се Иво Жупан.
- Усещам, когато някой се рови в мозъка ми – 

обяснява Винко Станс. - Не забравяй, че съм една шеста 
влечуго.

- Добре – поглежда го внимателно Иво Жупан, - но 
не си личи.

- Аз си знам – клати глава Винко Станс.
- Значи, ако някой ми рови в мозъка, аз няма да го 

усетя, така ли? - пита Иво Жупан.
- Предполагам – отговаря Винко Станс. - Има 

вероятност в момента Драгица да те кара да изкопчиш от 
мен името, защото не може да го научи.

- Това лесно може да се провери – казва Иво Жупан.
- Как? - пита Винко Станс.
- Отиваме при нея и я питаме директно – обяснява 

Иво Жупан. - Директната атака понякога е много ефикасна.
- При Драгица не е – не се съгласява Винко Станс. - 

Тя е добре подготвена. Освен това, участва във войната, 
което не беше редно, но нали е с чужда самоличност, не 
мога да я обвинявам.

- Тогава, предлагам ти да изчакаш – казва Иво 
Жупан. - Приеми писаното от гвардияна за вярно. А за 
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мен, не се безпокой. Ако някой ми е инсталирал 
екраниращи спомени, направил ми е услуга. Чувствам се 
чудесно.
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Петдесет и шеста глава

Слязохме от летящия кораб, като се появихме от 
нищото насред главния град на Мундо Майс – Принципия. 
Страшните същества го изговарят по друг начин, но Винко 
Станс ми каза това име. На площада, където се появихме, 
беше гъмжило от хора и страшни същества. Виждаха се и 
други, непознати за мен същества, на които никой не 
обръщаше внимание. Нас изобщо никой не ни погледна 
дори. Всеки крачеше забързано нанякъде и не виждаше 
никой около себе си. Блавор ни поведе към една много 
висока сграда, която сякаш се опираше в небето.

- Тук се намира седалището на моето търговско 
сдружение – каза Блавор. - Ще ви покажа града от покрива 
на сградата, която е на сто и десет ката. В Принципия има 
и други високи сгради, като някои са по-високи от нашата.

Стигнахме пред входа на сградата, в която се 
намираше седалището на търговското сдружение на 
Блавор. Входът на сградата беше много широк и през него 
постоянно влизаха и излизаха тълпи от хора и страшни 
същества. Влязохме в едно огромно преддверие, където 
видяхме множество врати. Някои от тях се отваряха сами и 
зад тях се виждаха малки стаи, които веднага се напълваха 
с хора и страшни същества, а вратата се затваряше след 
тях. Ние влязохме в една такава стая и след като вратата се 
затвори, Блавор докосна една светеща плоча на стената. 
Усетих как стаята полита нагоре, чак ми се сви под 
лъжичката. След малко издигането спря и вратата на 
стаята се разтвори, като се плъзна настрани.

- Това е сто и десетият кат – каза Блавор. - Елате да 
ви покажа града.
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Излязохме от вдигащата се стая и се озовахме в 
една голяма колкото преддверието стая, която имаше 
огромни прозорци. Когато погледнах през един от тях, 
направо ми се зави свят. Височината, на която се 
намирахме, беше наистина много голяма. Това, което се 
разкри пред очите ми, сякаш се виждаше през очите на 
орел. Улиците и хората в тях бяха толкова малки, че не 
можех да да ги виждам съвсем ясно.

- Принципия е няколко пъти по-голяма от Урби 
Макс – обясни Блавор, като ни сочеше града. - Най-старите 
високи сгради са отпреди няколко столетия. Нашите 
предци са построили Принципия след всички други 
градове, за да няма спор кой от тях да стане главен град. 
Отначало дори никой не живеел в Принципия, а само 
велможите и търговците използвали високите сгради за 
седалища на своите съвети и сдружения.

Винко Станс ми посочи една не много висока 
сграда и каза:

- Това е сградата на всеучилището на Мундо Майс. 
Там се учат и страшни същества, и хора. Науките, които 
изучават, са най-различни.

- Най-важната от всички науки, които се учат там, е 
тази за чертите на времето – каза Блавор. - Тази наука 
помага на страшните същества да управляват света. 
Велможите я владеят до съвършенство. Те виждат 
посоката на развитие на събитията във всеки миг и по този 
начин могат да предвиждат какво ще се случи. Някои от 
велможите имат поглед върху миналото, настоящето и 
бъдещето едновременно. А някои могат да обитават 
едновременно два свята, като в единия остават невидими и 
по този начин могат необезпокоявани да подслушват 
враговете си.

Не разбирах нито дума от това, което обясняваше 
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Блавор, но то изпълваше с ужас сърцето ми. Няма нищо 
по-страшно от това, което не можеш да разбереш. Ако 
имах възможност да разбера науките на страшните 
същества, навярно нямаше да се боя толкова.

Винко Станс усети мислите ми и побърза да ме 
успокои:

- Никой не се ражда научен – каза той. - Всички, 
които са станали големи учени, години наред са се трудили 
и са изучавали много науки, правили са много опити, 
допускали са много грешки и са ги поправяли. От онези, 
които не признават, че може да се допускат грешки и че 
грешките могат да се поправят, от тях трябва да се боиш и 
пазиш. Защото те не са истински учени, а само се правят на 
такива. Ти постъпваш правилно, когато казваш, че не 
знаеш нещо, и си прав, че искаш да научиш онези неща, 
които не знаеш. Но не трябва да се боиш от непознатото и 
неизвестното. Всичко може да се опознае, разбере и научи.

- Винко – казах аз, – не се боя от всичко, което не 
зная и мисля, че мога да различа лъжеучените. Боя се от 
нещата, които чувам напоследък, за различните посоки на 
развитие на времето. Изобщо не мога да схвана смисъла на 
такива думи, защото за мен времето е едно – минало, 
настояще и бъдеще. За миналото си спомняме и слушаме 
разкази на други хора или четем в старите книги, 
настоящето е времето, в което живеем сега, а бъдещето е 
времето, което не е дошло, и за което никой не може да 
разкаже нещо.

Винко Станс ме погледна и поклати глава. После 
отново се опита да ми обясни:

- Нали ти казах, че аз, Физор Апс, Блавор, пък и 
Инко Нитс, Монти Кол и други, не сме от сегашното 
време? Ние сме от времето след хиляда години. Значи, 
няма минало, настояще и бъдеще. Но си прав, че времето е 
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едно. То съществува едновременно и ние можем да 
посещаваме всеки миг от него – минал или бъдещ от 
сегашната ти гледна точка.

Блавор слушаше внимателно нашия разговор и каза:
- Винко, недей да плашиш човека. Постепенно той 

ще може да научи много неща, за които на нас са ни 
трябвали хиляда години. Той ще ги научи само за няколко 
години и сам ще се чуди защо се е боял толкова много. Но 
засега той е прав за себе си. От дълбока древност сме се 
плашели от непознатото, но и сме се стремели да го 
опознаем. И за нас има неизвестни и непознати неща. 
Самите ние се боим от многото черти на времето и не 
можем да ги овладеем. Ти постоянно се опитваш да 
поправиш посоката на развитие на събитията и все не 
успяваш. Не се ли боиш от неизвестното? Не се ли боиш, 
че не знаеш всичко? Не се ли боиш, че за да научиш 
всичко, което трябва да знаеш, ще ти трябват хиляди 
години? А не разполагаш с толкова дълъг живот.

Винко Станс мълча известно време, без да може да 
каже нито дума. После въздъхна и каза:

- Да, наистина. Всички неща, които не знам, могат 
да се научат, но за това ще са ми необходими, както 
спомена Блавор, няколко хиляди години. А през това време 
няма ли да се появяват нови неща? Няма ли да разбираме, 
че има много други неща за научаване? И накрая, няма ли 
да се окаже, че никога няма да можем да научим всичко?

- Правилно е казано в свещената книга на земляните 
– обади се Физор Апс - „ако някой си мисли, че знае нещо, 
той още не е разбрал това нещо така, както трябва да го 
разбере“.

Изненадах се много, че Физор Апс познава нашето 
Свето писание. Но Винко Станс ми каза:

- С Физор Апс живяхме много години на Земята, 
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там се роди и дъщеря ни, която носи името на вашия свят – 
Тера Анк или „приятелска земя“.

- Нима е толкова приятелска? - учудих се аз.
- Нищо не е толкова просто – каза Винко Станс. - 

След хиляда години на Земята може да се живее добре, 
както и на Алтре Мунс, но същевременно, на различни 
места се водят жестоки войни. Природата е замърсена и се 
опитва да се съвземе, като излива поройни дъждове, извива 
страховити бури, разпръсква смъртоносни болести, а 
Земята се тресе от унищожителни земетресения.

- Но най-лошото е, Винко – каза Физор Апс, - че за 
всичко това може да си виновен и ти след толкова опити 
уж да оправиш нещата.

- Няма как да се докаже – разпери ръце Винко 
Станс и след това ги издигна към небето. - Ще се надявам 
на чудо и ще се моля на Бога всичко да се поправи.
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Петдесет и седма глава

Винко Станс отива при Миро и Драгица и казва:
- Мислех да ви заведа при един приятел, който има 

способността да изтрива екраниращи спомени чрез 
хипноза, само че Иво Жупан ме разубеди.

- Каква хипноза, какви екраниращи спомени? - 
недоволства Драгица. - Откъде ще съм сигурна, че няма да 
ни заведеш някъде, където да ни промият мозъците?

- Този приятел не използва никаква техника и 
никакви модерни технологии – отговаря Винко Станс. - 
Той използва само своите способности.

- Да бе! И на него никой не може да му въздейства – 
пренебрежително казва Драгица.

- Имам пълното основание да му се доверя – заявява 
Винко Станс.

- Но аз нямам никакво основание да се доверя на 
теб – отсича Драгица.

- Добре, не разбра ли, че наистина има други 
светове? – пита Винко Станс. - Не се ли убеди, че 
преминаването през пространствен тунел е възможно?

- Не! - Драгица е категорична. - Няма никакви 
доказателства, че това е реалност, че не сте направили 
нещо, за да ме накарате да мисля, че това се случва.

- Добре – казва Винко Станс. - Да приемем, че това, 
което казваш, е вярно, ние сме проникнали в мозъка ти и 
го контролираме така че да си мислиш, че сме те 
прехвърлили през пространствен тунел на Алтре Мунс, че 
се разхождаш из Ноумист и че стоиш в читалнята на 
библиотеката на Ноумист.

- И какво още ще измислиш? - подканя го Драгица.
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- Не измислям нищо ново – отговаря Винко Станс. - 
Предлагам ти само да си представиш, че е така.

- Не е нужно да си представям – дърпа се Драгица. - 
То си е така.

- И защо ще трябва да го правим? - пита Винко 
Станс.

- Нямам представа – отговаря Драгица. - Ти ми 
кажи.

- Мислиш ли, че има такива технологии, които да те 
накарат да се пренесеш в някакъв виртуален свят и той да е 
толкова реален? – отново пита Винко Станс.

- А защо да няма? - на свой ред пита Драгица. - Ти 
ми кажи.

- Да, има – потвърждава Винко Станс. - Само че са 
ужасно скъпи. Мислиш ли, че мога да си позволя огромни 
разходи, за да те убеждавам в нещо?

- Сигурно имаш основание да го правиш – казва 
Драгица, - ти си знаеш.

- Ако имам основание да използвам такива 
технологии, значи трябва да мога да си позволя огромните 
разходи, за които ти споменах – продължава съжденията 
си Винко Станс. - Обаче не разполагам с толкова средства. 
Съветът на Алтре Мунс няма да ми ги отпусне. Нямам 
приближени в управата, които да имат достатъчно 
влияние. Онези, които имат властта да разполагат с тези 
средства и да ги отпускат за такива цели, просто имат 
наклонности, които не одобрявам.

- Дотук не разбрах нищо – раздразнено казва 
Драгица.

- Просто казано – обяснява Винко Станс, – нямам 
средства. На Земята казват – нямам пари. Нямам пари да 
платя за използване на такава технология. А онези, които 
могат да ми отпуснат тези пари, са обратни и аз не 
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одобрявам това.
- Значи си мъжкарче, а? - ехидно се усмихва 

Драгица. - Та, ако наистина си мъжко момче, връщай ме 
колкото се може по-бързо в Загреб. Искам да усетя земята 
под краката си, да пия едно истинско кафе и да си дръпна 
една вредна цигара, макар че ги отказах.

- Да, и да завъртиш няколко телефона и да се чуеш с 
приятели и през това време да си поизпържиш още малко 
мозъка с мобилния – продължи Винко Станс, - да си 
пуснеш телевизора, че да се пооблъчиш още малко, да си 
включиш микровълновата фурна и да си притоплиш 
висококалоричната храна, да си пийнеш малко 
безалкохолно, пълно с аспартам, да подишаш малко чист 
градски въздух, от който можеш да събереш цялото 
изобилие на така наречената от земляните периодична 
таблица. Да изреждам ли още? А, да, може да дръпнеш и 
малко трева. Да си боцнеш нещо по-яко. Или в най-добрия 
случай, да смръкнеш нещо. И после да се пъхнеш в леглото 
на Миро и да се самозадоволиш с члена му, защото изобщо 
не ти пука за някакви чувства.

- Ти какво? - подскача Драгица. - Що не си го... Да 
те... в... Педал такъв! Никакво мъжко момче не си! 
Плямпаш като махленска клюкарка, а педалите са точно 
такива!

- Хей, какво става тука? - дотичва от другия край на 
читалнята Миро.

- Нищо, само си разменяме любезности – казва 
Винко Станс.

- Май няма да е само това – гледа го недоверчиво 
Миро.

- Прави се на мъжкар, ама е педал – все още ядосано 
казва Драгица.

- Все пак, не разбрах какво стана – гледа я Миро 
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въпросително.
- Мъчи се да ми припомня неща, за които не искам 

да си спомням – тросва се Драгица. - Той ще ми казва с 
какво да се самозадоволявам!

- Е-е, ако сте стигнали дотам, значи положението е 
много зле – казва Миро.

В този момент се приближават Физор Апс, Блавор и 
Иво Жупан.

- Някакъв проблем ли възникна? - пита Иво Жупан.
- Проблемът не е възниквал – отговаря Драгица. - 

Той си съществува.
- И какъв е този проблем? - пита Физор Апс.
- Не какъв, а кой – поправя я Драгица.
- Добре – съгласява се Физор Апс, - кой?
- Винко Станс – отсича Драгица.
- Спокойно – казва Винко Станс, - ще оправим 

проблема. Обаждам се на Инко Нитс и се връщаме в 
Лонгадом, а оттам на кораба в лунна орбита.

- Тогава да го правим по-бързичко – подканя го 
Драгица.

Винко Станс отваря нетбука си и се обажда на Инко 
Нитс. Разменят си няколко изречения на езика, който 
Драгица и Миро оприличават на бълнуване.

- Хайде, стига сте бълнували, ами да идва по-бързо 
– Драгица е нетърпелива.

- За съжаление, наистина имаме проблем – казва 
Винко Станс. - Полицията в Ноумист издирва нашата 
совалка. Драго Ковач се е усетил по някое време и е 
вдигнал полицията под тревога. Не стига това, ами търсят 
и нас.

- Кои нас? - пита Миро.
- Всички, които бяха с мен – обяснява Винко Станс.
- Какви са тези глупости – вика Драгица. - Ти си 
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направил нещо, за да ни попречиш да се върнем в Загреб.
- Нищо не мога да направя – оправдава се Винко 

Станс. - Тоя Драго Ковач отдавна ми има зъб. Нямам 
представа защо.

- Сигурно си му развалил нещо в някоя предишна 
времева линия – опитва се да се пошегува Физор Апс.

- И сега какво предлагате? - пита Блавор.
- Няма страшно – казва Иво Жупан. - Ще затворя 

библиотеката, и без друго по това време никой не идва.
- Няма да остана тук! - заявява Драгица.
- Няма да оставаме – казва Иво Жупан. - Ще се 

измъкнем през историческата канализация. Имам доста 
добри планове. Ще излезем извън града.

- Тогава да тръгваме – казва Драгица.
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Петдесет и осма глава

В сградата на Блавор в Принципия, главния град на 
Мундо Майс се намираше една гостилница, в която ни 
заведе Блавор. Той пожела да ни гощава в чест на 
посещението ни в седалището на неговото търговско 
сдружение.

В гостилницата имаше много маси и около повечето 
бяха насядали различни хора и страшни същества. Блавор 
избра една закътана маса, встрани от погледите на 
останалите, които седяха и се хранеха в гостилницата. При 
нас дойде гостилничарката, която беше наполовина жена, 
наполовина страшно същество. Попита ни какво ще 
желаем и Блавор поръча човешка храна за всички, 
включително за себе си. Аз не знаех досега как се хранят 
страшните същества, но когато гостилничарката донесе 
храната върху големи блюда и ги постави пред всеки един 
от нас, Блавор не се поколеба и започна да се храни като 
всички хора.

Освен печеното месо, което не можах да позная от 
какво животно е, имаше странен хляб, който имаше много 
по-различен вкус от нашия, и много плодове и зеленчуци, 
които също не познавах. Храната, макар и от непознати за 
мен животни и растения, беше много вкусна и не беше 
тежка за стомаха ми.

Жупанът похвали гостилничарката, като каза, че е 
сготвила много добра храна. Но Блавор каза, че не тя 
готви, а други хора, които са само готвачи. В тази 
гостилница има много маси и идват много хора и страшни 
същества, затова в кухнята готвачите само готвят, а 
няколко гостилничарки само разнасят храната по масите.
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След като се нахранихме, Блавор пожела да ни 
покаже стаите, в които се помещава неговото търговско 
сдружение. Те се намираха на осемдесетия кат. Там около 
множество маси, на които имаше светещи плочи и кутии за 
правене на преписи, седяха мъже, жени, страшни същества 
и други, непознати същества. Те пишеха на светещите 
плочи или разговаряха както помежду си, така и с други 
хора или същества чрез светещите плочи.

Блавор ни обясни, че всички хора и други същества 
сключват договори за купуване или продаване на различни 
стоки, пресмятат колко стоки са изпратени и колко 
получени, какви са приходите и разходите на търговското 
сдружение на Блавор и каква е чистата печалба. Блавор се 
оплака, че велможите на Мундо Майс прибирали огромни 
данъци и затова чистата му печалба много намалявала.

- Всяка година увеличават данъците – каза Блавор. - 
Отначало данъкът беше един и представляваше само една 
стотна от чистата печалба. Велможите, въпреки че си имат 
достатъчно приходи и са най-богатите страшни същества в 
много светове, се проявиха като много алчни същества и 
поискаха от общия съвет на Мундо Майс да определи по-
голям размер на данъка. Когато данъкът стана две стотни 
от чистата печалба, на Мундо Майс станаха размирици, по 
улиците се събраха много страшни същества и хора и 
гневно осъждаха увеличението на данъка. Те дори не 
подозираха, че това е само началото и че увеличението ще 
надмине всички очаквания и представи. Срещу онези, 
които бяха излезли по улиците на големите градове, за да 
изразят негодуванието си срещу увеличението на данъка, 
велможите изпратиха така наречените пазители на реда, 
които имаха зашеметяващи оръжия. Когато тръгнаха 
срещу несъгласните с увеличението на данъка, пазителите 
на реда насочиха зашеметяващите оръжия и зашеметиха 
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хиляди хора и други същества. Някои от тях не издържаха 
на силата на тези оръжия и не оживяха, други останаха 
сакати за цял живот, а някои не можаха да се събудят и 
години по-късно близките им все още се грижат за тях като 
за живи мъртъвци. След това почти всяка година започнаха 
да увеличават данъка с по една стотна. Освен това, 
наложиха и нови данъци, за които казваха, че били много 
необходими, защото с тях се заплащало лечението на 
болните или издръжката на старите хора, които не могат да 
работят вече. За съжаление, тези данъци също отиваха в 
съкровищницата на велможите, а болните измираха и 
старите хора живееха в сиромашия, защото нямаше с какво 
да се издържат. Повечето от тях бяха гледани от децата си, 
но имаше такива, чиито деца нямаха възможност да се 
грижат за тях или защото нямаха добра работа и 
средствата им едва стигаха да издържат жените и децата 
си, или защото бяха заминали далеч да си изкарват 
препитанието. И така, велможите се самозабравиха съвсем, 
общият съвет на Мундо Майс, който трябваше да ги 
възпира от грабителство, беше безсилен да направи 
каквото и да било. Когато данъците станаха десет стотни 
или една десета от чистата печалба много търговци 
закриха сдруженията си и спряха да се занимават с 
търговия, защото не можеха да си осигурят достатъчно 
чиста печалба, с която да поддържат сдруженията си 
силни. Тогава улиците на градовете на Мундо Майс се 
изпълниха с хора, които търсеха работа, за да могат да 
издържат семействата си. Работа вече се намираше трудно 
и онези които си намираха, получаваха толкова малко 
възнаграждение за труда си, че едва им стигаше да си 
нахранят семействата. Велможите обаче не се спряха и 
още на следващата година увеличиха общите данъци с още 
една стотна. Сега данъците са шейсет стотни и така се 
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задържаха няколко години, но приближени на велможите 
пуснаха слух, че догодина данъците отново щели да бъдат 
увеличени. Ние, страшните същества, успяваме да се 
преборим с тези данъци, като отиваме в други времена и 
там търгуваме, необезпокоявани от високи данъци. За 
съжаление, велможите имат влияние навсякъде и затова 
много често се появява някой, който да пречи на 
нормалната търговия. А аз, въпреки големите данъци, все 
още поддържам търговското си сдружение и си плащам 
данъците, защото най-добре се чувствам в това време и на 
Мундо Майс. Тук съм се родил, израснах тук, макар и в 
друго време, но всичко ми е много близко и познато, 
защото пребивавам предимно в това време. На мнозина не 
им се вярва, че изпитвам такива чувства, защото 
страшните същества не се размекват лесно. Но аз наистина 
обичам родния си свят и бих искал на стари години да се 
оттегля в скромния си дом и да не се блъскам вече с тази 
пуста търговия. Но синът ми, бащата на Винко, няма 
намерение да поеме търговското сдружение и аз не знам на 
кого да го завещая. Затова, Винко, трябва да си помислиш, 
дали да не се нагърбиш ти с управлението на сдружението.

- Дядо – каза Винко Станс, - ти знаеш, че аз съм си 
предимно човек, освен това, от търговия не разбирам 
много, пък и едно такова голямо сдружение е голямо 
главоболие. Защо не го продадеш и вложиш парите в 
надеждна съкровищница?

- Съкровищниците не са толкова надеждни – каза 
Блавор. - Ако намеря друг начин да запазя средствата си, 
ще се подготвя да продам сдружението на някой, който да 
има достатъчно средства, за да плати моята цена, а 
останалите да вложи в сдружението.

- Това може да бъдат ценни метали – каза Физор 
Апс.
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- Ти си живяла прекалено дълго на Земята – 
отговори Блавор, - и затова ми предлагаш това, но на 
Мундо Майс никой не обръща внимание на разни метали. 
Тук дори платината не е ценена, камо ли златото. 
Естествено, търси се силна руда, но аз не мога да правя 
запаси от силна руда, понеже тя е много опасна и изпуска 
невидими лъчи, които проникват навсякъде и постепенно 
убиват всичко живо. Хранилищата на силната руда на 
Мундо Майс вече са много стари и, навярно, опасни.

- А защо не се поддържат? - попита Винко Станс.
- Много просто – отговори Блавор. - Когато нещо се 

строи тук, никой не мисли, че ще трябва да го поддържа в 
бъдеще, поради което няма средства за поддръжка и 
сградите или другите построени неща започват лека-
полека да се рушат и да стават опасни. Изключение засега 
са високите сгради в големите градове, в които се 
помещават седалищата на много търговски сдружения. Те 
плащат много средства за поддръжка на сградите и затова 
продължават да се използват сгради от преди няколко 
столетия.
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Петдесет и девета глава

С няколко докосвания на сензорния екран на 
компютъра в голямата читалня на обществената 
библиотека в Ноумист Иво Жупан заключва вратите на 
библиотеката. След това той казва:

- Последвайте ме. Ще слезем в подземието, 
откъдето ще влезем в историческата канализация. Тя не се 
използва от няколко века, но е напълно проходима.

Иво Жупан взема един нетбук от работната си маса, 
отваря го и докосва екрана. След малко на екрана се 
показва карта на историческата инфраструктура на 
Ноумист. Иво Жупан фокусира на канализацията под 
библиотеката и увеличава изображението.

- Ще влезем оттук – Иво Жупан посочва мястото и 
се отправя към подземието. Всички останали тръгват след 
него.

Винко Станс обаче се колебае и казва:
- Иво, не е ли по-добре ти да останеш. Теб едва ли 

те търсят.
- Вече прегледах бюлетина на полицията – отговаря 

Иво Жупан. - И аз съм в кюпа.
- Не разбирам защо този куку вдига под тревога 

цялата полиция за едно неправилно паркиране? - чуди се 
Миро.

- Не е заради паркирането – казва Физор Апс, - а 
заради бягството. Явно Драго Ковач е бил записал случая в 
компютъра. Най-вероятно в участъка са видели това и са 
направили проверка. Драго Ковач може и сега да не си 
спомня, но полицията вече е вдигната.

- Лошото е, че и в Ранкодом ни търсят – клати глава 

325



Блавор. - Това значи, че не можем да отидем и в Урби 
Макс.

- И какво ще правим – пита Драгица.
- Ще се доберем до историческата врата на рая – 

отговаря Иво Жупан.
- Как ще го направим? - пита Миро.
- Първо ще се доберем до совалката – казва Винко 

Станс.
В този момент от компютъра му се чува сигнал. На 

екрана се появява разтревоженото лице на Инко Нитс, 
който задъхано и шепнешком съобщава:

- Полицията наближава совалката!
- Спасявай се! - вика Винко Станс.
- Не мога да излетя, ще ме свалят – отчаяно казва 

Инко Нитс.
- Не със совалката! - пак вика Винко Станс. - 

Спасявай кожата! Изчезвай оттам! Среща при 
историческата врата на рая след четири часа.

- Разбрано! - казва Инко Нитс и изчезва от екрана.
- Значи се придвижваме пеша? - пита Миро.
- А ти как искаш? - пита го Блавор. - За четири часа 

сме там.
- Не е ли далече? Няма ли друг начин? - не спира 

Миро.
- Няма – отговаря Иво Жупан. - Ако използваме 

превозно средство, веднага ще ни засекат.
- А компютрите няма ли да засекат? - пита Миро.
- Не – казва Иво Жупан. - Те са много добре 

защитени. А освен това, тези, които използваме, са 
произвеждани за Земята и не се следят от нашите системи, 
защото излъчват на друга честота.

Не след дълго стигат до подземието и поемат по 
дълъг коридор, от двете страни на който има множество 
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врати.
- Това са старите книгохранилища – обяснява Иво 

Жупан. - От много векове не се използват, защото станали 
излишни.

В дъното на коридора има стабилна желязна врата, 
която се отваря само ръчно. Четиримата мъже се напъват 
да я отворят, но тя заяжда. Драгица ги избутва настрани и 
насочва оръжието, отнето от Инко Нитс.

- Няма да стане – казва Блавор. - Много е слабо.
- Тогава да го пробвам на теб, а? - ехидно казва 

Драгица. - Сложила съм го на максимум. Това е 
модифицирано оръжие, не е само за зашеметяване. Тези 
идиоти е можело да ни убият.

Драгица натиска три пъти спусъка. Вратата се 
обхваща от синкави вълни и рухва напред.

- Моля, първо дамите – казва Драгица.
Иво Жупан оглежда стените на тунела след вратата 

и търси сензорен екран за управление на осветлението. 
Намира го и го активира. След малко тунелът се осветява 
ярко и в дъното му се виждат стълби, водещи надолу.

- Ето оттам се влиза в канализацията – сочи Иво 
Жупан.

Всички се отправят натам с бърза стъпка. Слизат по 
стълбите няколко етажа надолу. На дъното се вижда 
старият канал, който е пресъхнал отдавна. Личат много 
пластове, натрупвани през вековете.

- Ще вървим в тази посока – гледа компютъра си 
Иво Жупан.

Тръгват нетърпеливо, защото подземието потиска 
всички. Искат колкото се може по-скоро да излязат на 
повърхността.

- Къде ще излезем? - пита Винко Станс.
- До историческото стопанство – обяснява Иво 
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Жупан. - Там е най-безопасно, защото музеят се отваря 
само при поискване от групи. Днес видях, че няма такива 
групи.

- Колко има до там? - Миро е нетърпелив.
- Не е далече – казва Иво Жупан. - Скоро ще 

стигнем.
Не след дълго стигат до едно отклонение на канала. 

Иво Жупан повежда групата по него. След стотина метра 
стигат до едни стълби, които водят нагоре.

Иво Жупан гледа екрана и казва:
- Точно под двора на историческото стопанство сме.
Започват да се изкачват по стълбите. Стигат до 

голяма желязна врата, която не е отваряна от векове. 
Отново всички се напъват да я отворят, но тя не помръдва. 
Драгица пак използва оръжието и разбива вратата. Не след 
дълго се озовават в една пристройка към стопанските 
сгради, в които се помещава музеят на историческото 
стопанство на Ноумист.

В стопанския двор не се вижда жива душа. Извън 
него се вижда старият път, водещ към Ноумист.

- Оттук има туристически маршрут към планината и 
историческата врата на рая – сочи Иво Жупан.

Бързо излизат от стопанския двор и тръгват по 
пътека между вековни дървета с листа, подобни на папрат. 
Скоро гората става по-гъста и не се налага постоянно да се 
озъртат назад.

- До историческата врата на рая има още три часа 
път с нормален ход – казва Иво Жупан.

- Да имаше нещо за хапване – въздъхва Миро.
- Има – Иво Жупан вади няколко десертчета от 

джоба си и ги раздава. - Не е здравословна храна, но 
засища.

- Да ни даде малко сила, че скоро ще започнем 
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изкачването – казва Винко Станс.
- Изкачване ли? - вика Миро. - Какво изкачване?
- Нали историческата врата на рая се намира на 

планината – обяснява Иво Жупан. - Но няма страшно. 
Пътят не е много стръмен и лесно се върви по него. Няма 
да усетим кога ще се качим на билото.

Скоро пътеката, по която вървят, стига до широк 
горски път.

- Това е пътят, по който нашите предци са слезли от 
вратата на рая до Ранкодом – обяснява Иво Жупан. - Оттук 
нагоре до билото ще ни е лесно, защото пътят се изкачва 
много плавно. Има и кратък маршрут, но той е доста 
стръмен.

- Нека вървим по дългия – предлага Миро.
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Шейсета глава

След като Блавор ни нагости, се върнахме на 
летящия кораб, който вече беше натоварен с нови градива, 
необходими за строежа на новото ни село. Попитах Винко 
Станс защо карат оттук тези градива, а той ми обясни, че 
цената им на Мундо Майс е много по-ниска отколкото на 
Алтре Мунс.

Летящият кораб се издигна над Принципия, а след 
това видяхме много други градове. Накрая цялото кълбо на 
Мундо Майс започна да се смалява и да става все по-
синьо. След известно време вече виждахме само синьо 
кълбо, което бързо се смаляваше. Досега не се бях 
замислял, че небесните тела всъщност са толкова малки, 
защото се намират на големи разстояния.

Алтре Мунс се виждаше като голямо зелено кълбо, 
осеяно със сини петна. Досетих се, че това са места, 
покрити с вода. Когато наближихме още повече Алтре 
Мунс, видях, че сините петна са морета, които се 
простираха на големи разстояния. По бреговете им имаше 
множество градове. Бях разбрал, че на Алтре Мунс има 
много градове, а не е само Ранкодом, както си мислех в 
началото, но сега се вгледах по-внимателно и видях, че 
броят им е огромен. Попитах Винко Станс за броя на 
градовете на Алтре Мунс и той ми каза, че не знае точно, 
но вероятно са няколко десетки хиляди.

Скоро летящият кораб се спусна над полята край 
Ранкодом и накрая видяхме мястото, където щеше да се 
строи новото ни село. На него вече имаше разтоварени 
много градива, необходими за построяването на къщите. 
По пътя от Ранкодом видях върволица от самоходни 
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талиги, които отиваха до това място. Значи, за строежа се 
караха необходими градива и от Ранкодом или други 
градове на Алтре Мунс.

Когато корабът се спусна ниско и увисна над 
мястото, където щеше да се строи новото ни село, Блавор 
докосна светещата си плоча и ни изпрати долу, където се 
появихме от нищото. Там се бяха събрали повечето мъже, 
дошли с нас от стария ни свят. Всички те извикаха от 
изненада, когато ни видяха как се появяваме от нищото.

Жупанът ги успокои и им каза, че това не е магия, а 
се прави с много знания, трупани хиляди години.

- Когато и ние натрупаме толкова знания – каза 
жупанът, - също ще можем да правим такива неща.

Винко Станс се обади на Инко Нитс и го попита как 
върви подготовката за жътвата в нашия стар свят.

Инко Нитс му показа множество жътварски талиги, 
които можеха да преминат през вратата на рая. Те бяха 
наредени в един голям стопански двор извън Ранкодом. 
Винко Станс му каза да се погрижи за охраната на 
жътварите в нашия стар свят, защото не се знае, дали няма 
да се появят разбойници по някое време. Инко Нитс каза, 
че е предвидил това и показа няколко самоходни талиги с 
необикновена форма, от които се показваха войници.

Тогава Винко Станс каза на Инко Нитс, че може да 
се отправят към вратата на рая. Инко Нитс нареди първи да 
тръгнат самоходните талиги с войниците, а след това 
жътварските талиги. Това беше необходимо, защото през 
вратата на рая първо трябваше да минат войниците, за да 
пазят вратата на рая в нашия стар свят от случайно 
нападение на разбойници.

Жупанът реши също да отиде при вратата на рая, за 
да даде напътствия на нашите жътвари, които щяха да 
помагат на онези, които управляваха самоходните 
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жътварски талиги. Всички, които изпращаше жупанът, 
знаеха да четат и пишат, затова той искаше да им даде 
напътствие да записват колко точно талиги с жито са 
натоварени от всяка нива, защото искаше да се знае на кое 
семейство какъв е приносът.

Винко Станс реши да ни откара до вратата на рая с 
една самоходна талига, а не да се появяваме от нищото, 
защото той предпочиташе да се придвижва по стария 
начин. Попитах го защо не харесва да се появява от 
нищото и той ми каза, че просто не е свикнал и не му се 
струва естествено.

Когато пристигнахме до вратата на рая, през нея 
бяха започнали да преминават самоходните талиги с 
войниците. Жупанът събра нашите мъже и им даде 
последни напътствия да записват колко точно талиги с 
жито са натоварени от всяка нива.

Мъжете потвърдиха, че са разбрали и се качиха на 
жътварските талиги, които една по една преминаха през 
вратата на рая. Винко Станс разговаря чрез светещата 
плоча с Инко Нитс, който пръв беше преминал през 
вратата на рая. Инко Нитс му каза, че всичко е спокойно и 
няма никаква заплаха засега. Той ни показа как 
жътварските талиги във върволица се отправят към нашите 
ниви. Талигите с войниците вече бяха стигнали нивите и 
войниците се разполагаха наоколо, като постоянно 
наблюдаваха далечината с някакви сечива.

След малко първите жътварски талиги стигнаха до 
нивите и бавно навлязоха в тях. Видяхме как след себе си 
не оставят жито а през известно разстояние изхвърляха на 
ожънатата земя стегнати малки копи слама.

След като жънаха известно време, жътварските 
талиги се отправиха отново към вратата на рая. От 
страната, на която седяхме ние, вече се бяха събрали много 
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товарни талиги. Когато от вратата на рая излязоха първите 
жътварски талиги, те прехвърлиха товара си от жито на 
товарните талиги. Когато всички жътварски талиги 
разтовариха житото, което бяха докарали от нашия стар 
свят, отново започнаха да преминават през вратата на рая.

Инко Нитс отново ни ги показа чрез светещата си 
плоча и ние видяхме как за втори път жътварските талиги 
навлизат в нивите и започват да жънат.

През този ден жътварските талиги преминаха през 
вратата на рая пет или шест пъти. Наложи се да спрат 
жътвата рано, защото в нашия стар свят вече беше 
настъпила нощ. Там денят и нощта не бяха по същото 
време като на Алтре Мунс.

Когато и последната жътварска талига разтовари 
житото в товарна талига, Винко Станс и жупанът отидоха 
при жътварите и ги разпитаха как се чувстват, как върви 
работата и дали ще могат да си легнат по-рано, за да 
започнат работа, когато изгрее слънцето в нашия стар свят. 
Отначало на Алтре Мунс щеше да е все още нощ, но тук 
можеха да се използват ярки факли без пламък, които 
осветяваха всичко около себе си като ден. Винко Станс не 
искаше да използват такива факли в стария ни свят, защото 
се виждат от далеч и може да привлекат и вниманието на 
разбойниците.

Жътварите се съгласиха и веднага се отправиха към 
домовете си.

Блавор също следеше жътвата и явно беше доволен 
от количеството жито, ожънато през първия ден. По негови 
пресмятания нивите щяха да бъдат ожънати навреме.

Когато приключи жътвата за този ден, се 
отправихме към Ранкодом, за да видим как върви работата 
по подготовката на изграждане на построението за правене 
на житно питие.
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Отидохме в сградата, където работят мъжете и 
жените, които правят чертежи. Там заварихме Валис Кунк 
и Янко Ковач да разглеждат на голяма светеща плоча на 
стената готовите чертежи на новото построение за правене 
на житно питие. Валис Кунк правеше някакви пресмятания 
на своята светеща плоча и записваше получените числа 
върху чертежа. Когато ни видя, ни поздрави и каза:

- Още днес ще завършим чертежа на новото 
построение и от утре ще можем да го изграждаме.

Винко Станс го увери, че още на следващия ден ще 
получи отговор от съвета на Ранкодом дали разрешават да 
се използва старият склад.

Подготовката за правене на житно питие вървеше, 
както бяхме предвидили.
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Шейсет и първа глава

Групата, водена от Иво Жупан, поема по широкия 
горски път към историческата врата на рая. Короните на 
хилядолетните дървета закриват небето и образуват зелен 
тунел. Наоколо се чуват само гласовете на безброй птици, 
иначе цари спокойствие, няма следи от скорошно 
присъствие на хора. Пътят е обрасъл с не много висока 
трева и мъх и настилката му почти не се забелязва.

- Оттук минават само туристически групи, които 
отиват да видят историческата врата на рая – обяснява Иво 
Жупан. - Всяка година около датата, на която нашите 
предци преминали през вратата на рая, по този път 
минават стотици хиляди поклонници. Тогава наистина е 
оживено. През останалата част на годината само в почивни 
дни можете да срещнете отделни заблудени туристи. За 
повечето жители на Алтре Мунс туризмът е само с някаква 
цел – отива се обикновено на поклонение на определено 
място, и то веднъж годишно. През останалата част на 
годината ходенето пеш е едва ли не срамно нещо.

- И на Земята е така – казва Драгица. - Трудно 
можеш да намериш някой, с който да повървиш пеша десет 
или двайсет километра през уикенда. Да не говорим през 
делничните дни. От много бързане за работа никой не 
може да се разхожда спокойно в парка.

- Сега това е добре за нас – казва Миро. - Ако тук 
гъмжеше от туристи, какво щяхме да правим?

- Аз лично щях да се справя – отговаря Драгица.
- Как? - пита Миро.
- Просто си вървя по пътя и се правя на ударена – 

обяснява Драгица. - Ако някой стане досаден, просто ще го 
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зашеметя. Но предполагам, че туристите не са такива. Те 
обичат да ходят пеша, а не да доносничат за някого пред 
властите.

- Тук всички са много бдителни – казва Винко 
Станс. - Ако някой е разбрал, че властите те търсят, 
веднага, щом те зърне, ще съобщи в полицията.

- Ами в такъв случай щях да взема заложници – 
смее се Драгица.

- Те ще ни забавят – намесва се Блавор. - Няма 
полза от вземане на заложници.

- Ти май имаш опит, а? - пита го Драгица.
- Мисля, че имам – уклончиво отговаря Блавор.
- Сигурно си се измъквал отнякъде? - продължава 

да подпитва Драгица.
- Веднъж ми се наложи – започва да разказва 

Блавор. - На една планета трябваше да разтоваря някакви 
стоки. Един мой редовен клиент ги беше поръчал от 
някакъв доставчик и аз бях само превозвач. Нямах 
представа какво има в контейнерите, защото бяха 
запечатани от митницата на Мундо Майс. Когато обаче 
митничарите на онази планета отворили един от 
контейнерите, намерили контрабандни стоки, сред които 
имаше и оръжие. Дали е било така не знам, може и да са го 
нагласили, но преди да отворят контейнерите, вместо да ме 
оставят да присъствам на отварянето, ме бяха извикали в 
митническия офис, за да попълвам декларации. Както и да 
е, опитаха се да ме задържат в офиса, което също ме 
навежда на мисълта, че работата беше скалъпена. Тогава 
ми се наложи да взема няколко митничаря за заложници. 
Бяха петима или шестима. Двама-трима от тях още в 
началото припаднаха от страх. Останаха трима, които 
трябваше направо да мъкна със себе си до кораба, за да ги 
използвам като жив щит. Толкова усилия не съм полагал 
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през целия си живот. Успях да се добера до кораба си и да 
излетя, но се зарекох никога да не вземам заложници.

- Ами ако това е единственият начин да се 
измъкнеш? - пита Драгица.

- Не знам, дано не ми се налага да го правя пак – 
отговаря Блавор. - Мисля, че вече съм и по-опитен, няма да 
натоваря нещо, за което нямам гаранции за съдържанието. 
Вярно, страшно много документи трябва да преглеждам, 
нещо може да ми убегне, но затова имам армия от 
сътрудници. Всичко се проверява от няколко човека.

- Това важи за търговията – казва Драгица. - 
Нашият случай е съвсем различен.

- Внимавам да не се замесвам в разни истории – 
обяснява Блавор. - Не се задържам в компания на 
съмнителни типове. Но сегашния случай не мога да го 
окачествя по никакъв друг начин, освен като нелеп.

През това време Винко Станс гледа екрана на 
компютъра си и казва:

- Няма къде да отидем. На всички места под 
юрисдикцията на управата на Алтре Мунс ни издирват. 
Ако успеем да се доберем до Земята, там ще ни заловят.

- Не съвсем – не се съгласява Блавор. - Знам кода за 
набиране на вратата на рая в нашата база на Земята. Тя се 
стопанисва от сивите.

- Сивите? - подскача Драгица – Нещо не ми 
харесват!

- Защо? - пита я Блавор. - Те са съвсем безобидни.
- Безобидни, друг път! - категорична е Драгица.
- Ти май си спомняш нещо? - гледа я Винко Станс с 

надежда в погледа.
- Какво да си спомням? - пита Драгица.
- Ами за сивите – казва Винко Станс.
- Какви сиви? - чуди се Драгица.
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- Ами нали преди малко каза, че нещо не ти 
харесвали – обяснява Винко Станс.

- Така ли казах? - още по-учудена е Драгица.
- Ами да, ето, всички те чуха – казва Винко Станс.
- Миро, ти чу ли? - пита Драгица.
- Ами за съжаление, да – отговаря предпазливо 

Миро.
- Иво, ти чу ли? - отново пита Драгица.
- Чух – потвърждава Иво Жупан. - Може би 

обратният процес вече е започнал.
- Какъв обратен процес – не разбира Драгица.
- Инсталираната ти самоличност започва да се 

разпада – обяснява Иво.
- Ти какво искаш да кажеш? - хваща го за реверите 

Драгица. - Че съм доктор Джекил и мистър Хайд?
- Какво значи това? - дърпа се Иво Жупан.
- Земни шегички – казва Физор Апс.
- Една книжка – казва Миро. - Трябва да я 

прочетеш. Мога да ти я копирам, имам я в компютъра.
Драгица пуска Иво Жупан и казва:
- Terribly sorry!
- Моля? - не разбира Иво Жупан.
- Извинява ти се на странен език – обяснява Блавор.
- Странен? - не схваща Иво Жупан.
- Добре де, чужд – поправя се Блавор.
- На Земята има хиляди чужди езици – обяснява 

Физор Апс.
- Този не е чужд – казва Миро. - Той е 

международен.
- Не ви разбирам хумора – казва Иво Жупан. - 

Толкова ли са различни хората на Земята?
- Ще ти се наложи да провериш сам – отговаря му 

Драгица.
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Шейсет и втора глава

На седемнайсетия ден от пристигането ни в 
Ранкодом Винко Станс ме заведе в сградата, където се 
събираше съвета на Ранкодом. Искаше и аз да присъствам 
на вземането на решение за това, дали сградата на стария 
склад да бъде дадена, за да бъде поставено в нея 
построението, с което се прави житно питие.

Главният съветник на Ранкодом се съгласи да 
присъствам и ми показа къде да седна. Това беше една 
отворена отпред стая, намираща се над тази, в която 
съветниците вземат решения. Там имаше седалки, на които 
можеха да седят хора, желаещи да наблюдават събранието 
на съветниците. Аз седнах на първия ред седалки и се 
облегнах на оградата пред мен. Виждах и чувах много 
добре всичко, което става в стаята на съветниците, но не 
можех да разбера нито дума. Изведнъж усетих, че Винко 
Станс, който седеше заедно с всички съветници, ми помага 
да разбера какво говорят съветниците. Не знам как става 
това, но и преди бях забелязал, че Винко Станс предаваше 
думите на онези, които говореха, без да си отваря устата!

Главният съветник се изправи пред всички и разказа 
за житото, житното питие, построението за правене на 
житно питие и накрая – за договора между жупана и 
Блавор за продажба на житно питие.

Един от съветниците тогава стана и попита, дали 
Ранкодом ще има печалба от търговията с житно питие.

Главният съветник тогава даде думата на Винко 
Станс, който обясни, че страшните същества са се 
пристрастили към житното питие и че техни търговци дори 
крадели жито от Земята, за да правят житно питие. Според 
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Винко Станс Ранкодом щял да има голяма печалба от 
продажбата на житно питие, макар че една част от 
печалбата щяла да отива за новопристигналите, друга част 
– за управата на Алтре Мунс, а трета – за Ранкодом.

Друг съветник попита Винко Станс как ще се прави 
житно питие в Ранкодом, след като в неговите поля не се 
отглежда жито.

Винко Станс му отговори, че учени от Ранкодом 
вече са направили опити да посадят житни семена и те са 
покълнали успешно и са се хванали в почвата на Ранкодом. 
Освен това, добави Винко Станс, част от житото, което се 
кара от Земята, ще послужи за засяване на житни ниви, 
които да се ожънат на следващата година.

Трети съветник стана и заговори с малко по-висок 
глас. Той изрази недоволство от това, че при сключване на 
договора между жупана и Блавор участва Винко Станс, 
който е внук на Блавор. Този съветник смяташе, че 
договорът за продажба на житно питие ще бъде не в полза 
на Ранкодом, а на Винко Станс, който ще получи голям 
дял от печалбата на дядо си.

Тогава се намеси друг съветник, който защити 
Винко Станс и каза, че той е направил много за Ранкодом и 
че не трябва да се съмняват в неговата честност.

Тези думи накараха един съветник да скочи и да 
започне да крещи, че Винко Станс е измамник и само 
използва наивните съветници на Ранкодом, за да забогатее.

Главният съветник се опита да накара съветниците 
да говорят по-тихо и да се изслушват, но отначало никой 
не го чуваше. Наложи се той да удря с голям дървен чук 
върху масата, поставена пред всички съветници. След като 
удари няколко пъти много силно по масата, главният 
съветник със силен и властен глас нареди да се запази 
тишина.
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Съветниците изведнъж млъкнаха засрамени от 
държанието си. Един съветник стана и помоли останалите 
да не повишават глас и да не обиждат другите. Друг 
съветник предложи да се говори само във връзка с 
даването на стария склад с цел да бъде използван за 
правене на житно питие.

Следващият съветник, който взе думата, напомни, 
че старият склад не се използва от много години и че 
Ранкодом има загуба от това, че той стои празен. Този 
съветник предложи Ранкодом да даде склада на 
новопристигналите, за да го използват за правене на житно 
питие.

Друг съветник предложи Ранкодом да поеме изцяло 
отглеждането на пшеница и правенето на житно питие, за 
да има по-голяма печалба от това. Обаче един друг 
съветник стана и обясни, че хората от Ранкодом не 
познават житото и не умеят да правят житно питие. Затова 
той предложи Ранкодом просто да даде под наем склада и 
да не се нагърбва с непосилни задачи.

Тогава съветникът, който се развика пръв, скочи, но 
този път беше много по-въздържан. Той обясни, че и в 
единия, и в другия случай, Винко Станс ще има голяма 
печалба, защото дядо му ще препродава житното питие на 
страшните същества на много по-висока цена и печалбата 
му ще бъде многократно по-висока от тази на Ранкодом. 
Този съветник предложи Ранкодом да не разрешава 
правенето на житно питие, ако Винко Станс е в съвета и 
управата на Ранкодом. Той предложи Винко Станс да 
напусне съвета и управата на Ранкодом и тогава да се 
обсъжда даването на склада и правенето на житно питие.

Главният съветник обаче напомни, че съветът на 
Ранкодом е предоставил земя на новопристигналите и че 
на тази земя те могат да правят каквото пожелаят. Той 
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каза, че на предоставената им земя е засято жито и че на 
нея могат да си построят сграда, в която да поставят 
построението за правене на житно питие. Тогава Ранкодом 
може да не получава толкова голяма част от печалбата, 
получена от продажба на житно питие.

Викащият съветник не се съгласи с думите на 
главния съветник и каза, че новопристигналите не могат да 
правят каквото си пожелаят на предоставената им земя, ако 
то е във вреда на жителите на Ранкодом. Той размаха пред 
всички бял лист, на който имаше препис от решението на 
съвета на Ранкодом да ни предоставят земя за ползване. 
Той посочи редовете, в които пише, че новопристигналите 
не могат да използват земята във вреда на жителите на 
Ранкодом.

Друг съветник стана и каза, че отглеждането на 
растения, които служат за храна, не може да бъде във 
вреда на жителите на Ранкодом, а производството на 
питие, също няма да вреди на жителите на Ранкодом, 
защото не е отровно.

Тогава викащият съветник престана да се въздържа 
и закрещя, че житното питие е отровно, че съдържа неща, 
които могат да убият човек, ако се поеме в по-големи 
количества.

Другите съветници наскачаха и започнаха да викат 
един през друг. Вече не можех да разбера нищо, защото 
Винко Станс престана да ми помага. Главният съветник 
удряше силно с големия дървен чук по масата, но вече 
никой не го слушаше. Един от съветниците дори хвана за 
гушата викащия съветник. Намесиха се по няколко от 
всяка страна и в стаята на съветниците настъпи страшна 
бъркотия. Чуваха се ужасни крясъци и викове, а ударите на 
чука на главния съветник бяха все по-глухи, докато накрая 
не се изгубиха в общия шум.
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В този момент в стаята на съветниците нахлуха 
войниците на Инко Нитс и започнаха да пускат синкави 
лъчи от някакви странни сечива. Съветниците се 
строполяваха на пода и аз ужасен си помислих, че ги 
убиват. Тогава усетих мислите на Винко Станс и той ми 
обясни, че само са зашеметени и че след малко ще се 
съвземат.

Войниците вдигнаха от пода зашеметените 
съветници и ги поставиха на седалките им. След това 
излязоха от стаята. Беше настъпила тишина. Не се чуваше 
никакъв глас. Онези, които не участваха в кавгата и не 
бяха зашеметени от сечивата на войниците, не смееха да се 
обадят, защото навярно бяха много уплашени.

След малко зашеметените съветници постепенно 
започнаха да се съвземат и да се озъртат смаяни наоколо, 
защото не разбираха какво се беше случило. Когато и 
последният зашеметен съветник се съвзе напълно, 
главният съветник удари веднъж с големия си дървен чук 
по масата пред себе си и обяви продължаване на 
обсъждането.
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Шейсет и трета глава

Иво Жупан върви напред, а след него са Блавор, 
Физор Апс и Винко Станс. Най-отзад са Миро и Драгица, 
които се държат за ръце.

- Тук ми харесва – Драгица гледа към короните на 
хилядолетните дървета.

- Ако не ни гонеха като диверсанти, щях да се кефя 
на природата – казва Миро.

- Всъщност не ни гонят – поправя го Драгица. - 
Само ни издирват, но не е сигурно. Я за всеки случай се 
опитай да влезеш в мрежата им.

Миро отваря нетбука си и в движение докосва 
неколкократно екрана. След малко показва на Драгица:

- Ето, това е споменатия бюлетин на полицията.
- Какво пише? - пита Драгица.
- Издирват седем души – петима човека и две 

влечугоподобни – обяснява Миро. - Имената ни не са 
споменати.

- Остава да са споменати – казва Драгица.
- Имената ни не са, но тук има снимки – Миро 

показва следващия екран.
- Снимките са прекалено ясни – подозрително ги 

оглежда Драгица.
- Сигурно имат добра техника – предполага Миро.
- Я виж, дали няма линкове от снимките – подканва 

го Драгица.
Миро потупва първо своята снимка и от нея се 

прехвърля на друг екран, където вижда името си!
- По дяволите! - вика Миро. - Откъде ми знаят 

името?
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- Какво пише там? - пита Драгица.
- Някакви странни неща – обяснява Миро. - По-

скоро невероятни. Има дати на раждане и смърт, а те са 
отпреди около хиляда години. Виж днешната дата. 
Годината е с около хиляда по-голяма от тези години.

- Не познавам тази писменост – казва Драгица, - 
превключи на глаголица. Чакай, чакай, а ти откъде я 
познаваш?

- Аз ли? - пита Миро. - Какво да познавам?
- Преди малко ми прочете какво е написано с тази 

странна писменост – припомня му Драгица.
- Не съм ти чел нищо – отрича Миро.
- Как да не си? - Драгица е смаяна. - Каза ми, че там 

пише твоето име и че датите на раждането и смъртта ти са 
отпреди хиляда години.

- Така ли съм казал? - чуди се Миро. - Нямам 
спомен за такова нещо. Тази писменост не ми е позната. 
Но наистина тук виждам своята снимка. Чакай, чакай... и 
ти преди малко имаше някакво изчезване на спомените. 
Каза, че не харесваш сивите, а после не си спомняше.

- Кои сиви? - пита Драгица.
- Ами не ги ли знаеш? - поглежда я учудено Миро. - 

Едни извънземни.
- Нали съм ти споменавала, че не си падам по 

фантастиката – с досада казва Драгица.
- Няма значение – махва с ръка Миро. - Чакай да 

прочета какво наистина пише тук. Само не мога да разбера 
как ми се е променил интерфейса. Не съм инсталирал 
тяхната операционна система, а я виждам на нетбука си. 
Каква е тази работа, не ми е ясно.

Миро избира интерфейса да се показва на 
старохърватски и отива на страницата, до която води 
линкът от снимката му, публикувана на сайта на 
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ноумищанската полиция.
- Да, права си – клати глава Миро. - Не знам как съм 

го прочел, но виждам, че пише това, което ми каза. Не мога 
да разбера тези странни неща, които стават с нас.

- Ако се измъкнем от тук, ще е добре – казва 
Драгица. - Не знам вече на кого да вярвам. И на какво. 
Имам чувството, че живея в някакъв кошмар.

- Предполагам, че кошмарът още не е започнал – 
Миро се опитва да се пошегува.

- Ще видим, когато стигнем до тая историческа 
врата на рая – с надежда в гласа казва Драгица. - Мисля, че 
остава още малко.

- Хей, Иво – вика Миро. - Колко има още?
Иво се спира, обръща се назад и казва:
- До един час ще сме при вратата на рая.
- А защо ли не забелязахме никъде Инко Нитс? - 

пита Винко Станс.
- Той едва ли ще върви по пътя – казва Драгица. - 

Минал е по прекия път и вече ни чака при вратата на рая.
- Да бе! – ехидно се усмихва Миро. - Той да не е 

супермен?
- Не е – отговаря Драгица, - но е военен и никога в 

такава ситуация не използва обичайни пътища. Освен това, 
усещам го и знам че е вече при вратата.

- Как така го усещаш оттук? - чуди се Миро.
- Способностите й са много развити – обяснява 

Винко Станс. - Може да го усети дори и да е в Ранкодом.
- Виж какво – казва Миро, - каквито и да са 

способностите й, не ми харесва тая работа!
- Хайде да не започваме сега пак – предлага Винко 

Станс.
- А кога? - напира Миро. - После? И кога ще бъде 

това после?
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- Няма да решим този проблем по такъв начин – 
казва Винко Станс. - Вие не сте склонни да приемете това, 
което ви казвам, а аз смятам, че съм прав. Това е факт, 
който не може да се отрече.

- Така е – съгласява се Миро, - само че 
констатацията ти не променя нещата. Нито пък ме кара да 
се разнежа и да кажа колко готин пич си, след като си 
признаваш колко си твърдоглав. Ако не ни беше отвлякъл 
от Загреб, нямаше да се мъкнем по този пуст планински 
път, без никаква перспектива.

- Момчета, не се карайте – обажда се Физор Апс. - 
Всичко ще се оправи. Блавор ви обеща да ви заведе в 
базата на влечугите на Земята.

- От трън та на глог – вика Миро. - Едва се 
изплъзнахме на тези, дето са хора, че да се заврем на сиви 
и влечуги. Много добра перспектива, няма що!

- Гарантирам, че всички ще бъдем в безопасност – 
казва Блавор. - Отговорникът на базата ми е задължен. 
Много пъти съм му доставял житно питие на символична 
цена, понякога дори съм му подарявал доста големи 
количества. Вярно, и той ми е правил услуги, но не ми се е 
отплатил.

- Вие с тези услуги не знам докъде ще я докарате – 
казва Миро. - Ти оценяваш услугите, които си му направил 
по един начин, а той по друг. Питал ли си го на колко 
оценява услугата ти?

- Не е нужно – отговаря Блавор. - И без да съм му 
правил услуги, той ще ме приеме.

- Откъде си толкова сигурен? - пита Миро.
- Защото е синът ми – казва спокойно Блавор.
- Татко е на Земята?! - подскача изненадан Винко 

Станс. - Защо не си ми казал?
- Защото не си ме питал – отговаря Блавор.
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Шейсет и четвърта глава

Когато съветниците продължиха да обсъждат 
въпроса, дали да дадат стария склад, за да се постави в 
него построението за правене на житно питие, пръв стана 
викащият съветник, но този път с дълбок и спокоен глас 
заяви, че на следващото събрание на съветниците ще 
предложи главният съветник не само да бъде сменен, но и 
да му бъдат отнети правата на съветник затова, че извика 
войниците да се намесят при възникналия спор. Той каза, 
че това е незаконно и ще потърси и съдебна отговорност от 
главния съветник, след като бъде лишен от съветнически 
права.

Главният съветник отговори, че не му е времето да 
говорят по този въпрос сега, защото обсъждат друг, но ако 
се наложи и той ще поиска от съвета да лиши от 
съветнически права викащия съветник, за да може да го 
даде на съд за предизвикване на свада по време на 
събрание на съвета на Ранкодом.

Тогава стана един съветник и предложи спорът да 
се реши мирно на следващото събрание на съвета на 
Ранкодом, без да се предлага лишаване от съветнически 
права и смяна на главния съветник.

По предложение на друг съветник, събранието на 
съветниците на Ранкодом прие решение на следващото си 
събрание да обсъди въпросът за държанието на 
съветниците по време на обсъждане на важни въпроси.

След това съветниците продължиха да обсъждат 
въпроса, за който се бяха събрали този ден.

Викащият съветник стана и предложи да не се 
позволява на човек, който е от друго време, да бъде и 
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съветник, и член на управата на Ранкодом. Този съветник 
каза, че Винко Станс може да използва положението си за 
постигане на неизвестни цели и да промени хода на 
събитията, което би довело до непоправими щети.

Друг съветник се опита да защити Винко Станс, 
като каза, че го познава добре и че не вярва той да 
злоупотребява с положението си, а напротив, върши много 
повече работа от всички съветници и управници, помага на 
хората и всички в града го уважават.

Тогава една съветничка стана и попита Винко 
Станс, дали е готов да се откаже в полза на Ранкодом от 
личната си печалба от продажбата на житното питие или 
дали доброволно би се отказал от съветническите си права 
и длъжността си в управата на Ранкодом.

Винко Станс стана и обясни, че при сключване на 
договора с Блавор той ще търси изгодата за Ранкодом и на 
новопристигналите, без да предявява искане за каквито и 
да било облаги от продажбата на житното питие за себе си. 
След това каза, че ако съветът реши, ще се откаже от 
съветническите права, а ако управителят на Ранкодом 
сметне за нужно, може да го освободи от заеманата му 
длъжност в управата на Ранкодом, в която е отговорник за 
новопристигналите.

Тогава стана друга съветничка и обвини 
предишната, която беше говорила, че е приятелка с 
викащия съветник и затова повдигнала въпроса Винко 
Станс да се откаже от съветническите си права и от 
длъжността си в управата на Ранкодом

Първата съветничка стана и рязко отговори на 
втората и двете започнаха да крещят и да се обиждат 
взаимно. Така можеше да стане втора свада, но главният 
съветник удари с големия дървен чук по масата пред себе 
си и двете съветнички спряха да се карат, млъкнаха и си 
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седнаха на местата.
Най-накрая обсъждането на въпроса, за който се 

бяха събрали, започна. Един съветник предложи да не се 
дава празният склад или ако се даде наемът за него да бъде 
много висок. Този съветник предложи да се гласуват и 
двете му предложения поотделно.

Много от съветниците ставаха и излагаха мнението 
си, като повечето бяха против двете предложения на 
предишния съветник. Тогава главният съветник предложи 
първо да се гласува дали изобщо да се даде старият склад 
под наем, а чак след това да се предложи и гласува цената 
на наема.

Гласуването по първия въпрос започна. Пред всеки 
съветник имаше светеща плоча, на която всеки избираше 
отговор на въпроса „Да се даде ли старият склад край 
Ранкодом под наем или да не се даде“. Съветниците 
трябваше да дадат само по един отговор. Този, който 
дадеше два отговора, изгубваше гласа си.

На една голяма светеща плоча върху стената на 
стаята, в която се провеждаше събранието на съветниците 
на Ранкодом започнаха да се появяват броят на 
съветниците, които са гласували, до него – броят на 
съветниците, които са гласували с „да“ и най-накрая – 
броят на съветниците, които са гласували с „не“.

Накрая главният съветник обяви гласуването за 
приключило. Винко Станс ми помогна да разбера, че 
мнозинството от съветниците са гласували складът да бъде 
даден под наем.

След това съветниците започнаха да дават 
предложения за цената на наема, която трябваше да се 
плаща. Много съветници станаха и предложиха различни 
цени. Накрая главният съветник обяви край на даването на 
предложения за цената на наема. Предложи за цените да се 
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гласува дотогава, докато не се избере една цена.
Първо на светещата плоча се появи списък с 

предложените цени. При първото гласуване броят на 
цените намаля наполовина. При следващото гласуване 
броят на цените намаля още. Така се проведоха няколко 
гласувания.

Най-накрая, при последното гласуване 
мнозинството прие една цена.

Главният съветник тогава обяви решението на 
съвета да даде под наем стария склад край Ранкодом, за да 
се постави в него построението за правене на житно питие. 
За да имаме право да ползваме сградата на склада, 
трябваше да плащаме определената цена на наема.

Решението на съветниците на Ранкодом ме зарадва, 
защото щяхме спокойно да поставяме построението за 
правене на житно питие.

След като съветниците на Ранкодом си тръгнаха, 
Винко Станс дойде при мен и ми каза:

- Виждаш колко трудно стана, но все пак успяхме. 
Иначе щяхме да изгубим много време за построяване на 
нова сграда, в която да поставим построението за правене 
на житно питие. За съжаление, не трябва да се отказваме от 
построяването на новата сграда, защото съветниците на 
Ранкодом могат по всяко време да се съберат и да вземат 
друго решение, което да не бъде изгодно за нас. Могат или 
да отменят днешното решение и да ни накарат да махнем 
построението от склада, или да увеличат цената на наема и 
да я направят много висока.

Аз му благодарих за помощта, която ни оказва, 
откакто пристигнахме в Ранкодом, но заявих, че ние не 
бихме искали по никакъв начин да вредим на жителите на 
Ранкодом или да ги ощетяваме.

Винко Станс ме увери, че правенето и продажбата 
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на житното питие по никакъв начин няма да навреди на 
жителите на Ранкодом, а още по-малко ще ги ощети.

След това отидохме в сградата, където се правеха 
чертежи, и там намерихме Валис Кунк и Янко Ковач. 
Винко Станс им каза, че вече можем да използваме склада 
край Ранкодом и те много се зарадваха, защото вече 
трябваше да се поставят някои основни части на 
построението за правене на житно питие.
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Шейсет и пета глава

Гората се разрежда и пътят става по-полегат.
- Наближаваме билото – казва Иво Жупан. - Сега 

трябва да внимаваме, защото пътят вече минава и през 
открити места, освен това наблизо има вилно селище и 
хората от него често се разхождат насам.

- Откога е това вилно селище? - пита Винко Станс.
- От няколко века поне, ако не още от времето, 

когато пристигнали нашите предци – обяснява Иво Жупан.
- Нямам спомен за такова селище – казва Винко 

Станс.
- То е в страни от пътя – продължава Иво Жупан. - 

В него живеят предимно възрастни хора, които събират 
горски плодове, корени и билки и по този начин се 
препитават. Сградите са предимно дървени, а за тях не е 
необходимо разрешително за построяване, затова тук 
идват хора, които нямат добра издръжка след 
пенсиониране.

- Как може да има хора с лоши пенсии? - 
недоверчиво го гледа Винко Станс.

- Много хора дори нямат пенсии, а разчитат или на 
децата си, или отиват в такива селища – казва Иво Жупан. 
- Ти си в управата на Алтре Мунс и затова нямаш реална 
представа за нещата. Там получават фалшива статистика за 
работните места, заплатите, пенсиите и средствата, 
необходими за живот. Реалността е съвсем различна.

- Иво, това са думи на дисидент – недоволно го 
поглежда Винко Станс. - Няма жител на Алтре Мунс, 
който да не е достатъчно осигурен на стари години.

- Винко, нали ти казах – не се съгласява Иво Жупан, 
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- информацията, която получавате, е нагласена, изобщо не 
отговаря на реалността.

- С какви доказателства разполагаш? - продължава 
недоверчиво да го гледа Винко Станс.

- Такива селища като това, за което казах, има на 
много места в планината – отговаря Иво Жупан. - Там 
живеят хора, които имат много малко средства или изобщо 
не получават такива от вашите пенсионни фондове.

- Тогава, значи не са ходили на работа – констатира 
Винко Станс.

- Ходили са – заявява Иво Жупан. - Повечето от тях 
са дори трудови инвалиди. Пострадали са в 
производствени предприятия, а управата на Алтре Мунс не 
им е осигурила инвалидни пенсии, защото лекарските 
комисии са констатирали, че са напълно здрави. А това са 
хора или без ръце, или без крака, или без очи. Повечето от 
тях са пострадали от погрешно насочен лазерен лъч. 
Можело е да загинат, но са имали нещастието да останат 
инвалиди и то непризнати от управата на Алтре Мунс. 
Лекарските комисии явно са подложени на натиск да не 
одобряват инвалидност дори за тежки случаи, за да може 
управата на Алтре Мунс да прибира средствата от 
инвалидните фондове.

- Иво – вика Винко Станс, - това са сериозни 
обвинения!

- Ами дай ме под съд! - подскача Иво Жупан. - Нали 
имаш власт? Хайде, дай ме под съд!

- Няма да може – намесва се Блавор. - За съжаление, 
кариерата му в управата на Алтре Мунс вече е 
приключила. Поне ще може да поеме фирмата, защото 
вече остарявам.

- Каква фирма? - негодува Винко Станс. - Аз съм 
управител на сектор „Наука“ в управата на Алтре Мунс. 
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Никой няма основание да ме свали от тази длъжност, ако 
не съм нарушил закона.

- Вече си го нарушил – казва Блавор. - Връщане 
назад няма.

- Какви са тези глупости? - вика Винко Станс. - За 
някакво неправилно паркиране! И, освен това, не аз карах 
совалката.

- О-о! Винко! - обажда се Физор Апс. - Сега разбра 
ли защо се разделихме?

- Какво искаш да кажеш? - дръпва се Винко Станс. - 
Какво общо има този случай?

- Винаги в критичен момент гледаш да избягаш от 
отговорност – заявява Физор Апс. - Както и сега – не бил 
той паркирал! Ами кой?

- Инко Нитс – отговаря Винко Станс.
- Ами нали ти му нареждаш? - не отстъпва Физор 

Апс.
- Деца, хайде да не спорим за минали неща – 

прекъсва ги Блавор. - Трябва да се доберем незабелязани 
до вратата на рая. Затова трябва да спрем да викаме. 
Тишината е най-добрият ни съюзник. Сред тези хора от 
вилното селище може би няма човек, който да ни издаде, 
но не знаем, дали управата на Алтре Мунс не е изпратила в 
селището свои хора, за да ги държи под контрол.

- Напълно възможно е – казва Иво Жупан. - Имам 
такива съмнения. Водачите на няколко такива селища 
изчезнаха безследно. На това селище водачът изчезна 
съвсем скоро, преди два дена. Водело се разследване, но 
няма никаква информация. Просто изчезнал човекът.

Драгица изважда оръжието, отнето от Инко Нитс и 
слага показалеца на устата си, за да накара всички да 
замълчат. Дава им знак да се скрият зад едно дърво.

След малко по пътя минават двама млади мъже, 
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които разговарят помежду си.
- ...ми се обадиха – се чува да казва единият.
- Кажи им да не те търсят на светещата плоча, 

защото хората ще се усъмнят – казва вторият.
- Това явно е спешно – казва първият.
- Какво толкова? - пита вторият.
- Търсят Винко Станс – отговаря първият.
Драгица не чака повече, а изскача иззад дървото и 

зашеметява двамата с по един изстрел от зашеметяващото 
оръжие.

- Какво правиш? - вика Винко Станс.
- Нали чухме достатъчно – казва Драгица. - Дай да 

ги претърсим. Хайде, не се потривай.
Драгица претърсва първия и изважда нетбука му, 

един зашеметяващ пистолет и няколко десертчета.
- Тоя няма много, но явно е градско чедо, щом 

набива десертчета – констатира Драгица.
- Другият няма и това – казва Блавор, след като 

претърсва втория.
- Това са кадри под прикритие – сочи ги Иво 

Жупан. - Сигурно те са се погрижили за изчезването на 
водача на селището.

Драгица отваря нетбука, който е намерила и казва:
- Охо! Комюникето на полицията е на първа 

страница.
- Какво ще ги правим тези? - пита Винко Станс. - 

Сега наистина я загазихме.
- Ако ги бяхме пуснали, щяхме да загазим – казва 

Драгица. - Ще ги вземем със себе си.
- Да ги мъкнем два километра?! - вика Винко Станс.
- А какво предпочиташ? - пита го Драгица. - Те да 

те замъкнат на двайсет до полицията?
- Те си вървяха по пътя – ръкомаха Винко Станс.

360



- Скъпи, ти май изпадна в паника – хваща го за 
брадичката Физор Апс. - Я се успокой. Дишай дълбоко, а 
така! Не ме карай да се връщам на започнатата преди 
малко тема.

- Ние с Иво ще носим единия – казва Блавор, - а 
Миро и Винко ще хванат ей този, по-дребен е.

Тръгват с двамата зашеметени. Драгица държи 
двата зашеметяващи пистолета в готовност.

- Ако някой се размърда, ми се обадете – казва тя.
- Наближаваме – успокоява я Иво. - Скоро ще 

стигнем до вратата на рая.
- Да – съгласява се Драгица. - Инко Нитс набира 

кода.
- Какъв код? - пита Блавор.
- Ами твоя – отговаря Драгица, - нали щяхме да 

ходим във вашата база на Земята?
- Не съм му казвал никакъв код! - вика Блавор.
- Е, спокойно де! - казва Драгица. - Аз му го 

изпратих.
- Откъде го научи? - пита Блавор.
- От теб – отговаря Драгица. - Нали разправят, че 

съм имала някакви способности.
След минута групата излиза на голяма горска 

поляна, сред която се издига историческата врата на рая, 
през която са минали предците на Иво Жупан.

Инко Нитс дава знак на Блавор да побърза. На 
екрана на нетбука на Инко Нитс се вижда някакъв човек.

- Винко! - вика човекът – Не те очаквах толкова 
скоро.

- Додранс – казва Блавор, - ще се прегръщаме после. 
Сега ни пускай да влезем, защото са по петите ни.
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Шейсет и шеста глава

Винко Станс съобщи на Инко Нитс новината за 
това, че вече са ни дали склада под наем и че може да 
изпраща вече самоходните талиги, натоварени с жито, да 
се разтоварват в склада. Само една част от склада щеше да 
се заеме от построението за правене на житно питие, а 
останалата щеше да се използва за складиране на житото.

Инко Нитс изпрати веднага самоходните талиги да 
се разтоварват в склада, защото се бяха напълнили и 
следващите жътварски талиги нямаше къде да се 
разтоварят, когато дойдат през вратата на рая от Земята.

След като разгледахме какво е направено от 
построението за правене на житно питие, ние с Винко 
Станс се отправихме към склада, за да наблюдаваме 
разтоварването на житото от самоходните талиги.

Когато пристигнахме в склада, видяхме в 
далечината да се задава върволица самоходни талиги. 
Когато наближиха, видях колко са огромни. Никога през 
живота си не бях виждал подобно нещо. Нашите конски 
талиги бяха направо детски играчки в сравнение с тези 
самоходни талиги.

Първата самоходна талига влезе в склада и се 
разтовари, като се наклони на една страна върху подвижен 
под, който след това премести изсипаното жито и го 
изсипа върху едни решетки. Така всички самоходни талиги 
се разтовариха, а житото все се изсипваше от подвижния 
под върху решетките, под които потъваше неизвестно 
къде.

Винко Станс ми обясни, че под решетките има друг 
подвижен под, който пренася изсипаното жито до един 
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хамбар, който е пригоден за съхраняване на жито и 
защитен от гризачи и всякакви вредители.

След това самоходните талиги отново поеха към 
вратата на рая. Ние с Винко Станс ги последвахме с 
малката самоходна талига, управлявана от Винко Станс.

Когато стигнахме до вратата на рая, видяхме от нея 
да излизат жътварските талиги, пълни с жито. Те 
започнаха да разтоварват житото в празните големи 
самоходни талиги. Усетих познатата миризма, която 
можеше да се усети по време на жътва. Тази миризма ме 
върна в детството, когато тичах с връстниците си из 
нивите, докато възрастните жънеха. След това ожънатото 
жито се вършееше и се откарваше в хамбарите.

Жътварските талиги на жителите от Ранкодом 
едновременно жънеха и вършееха. На Алтре Мунс не беше 
познато житото, но се отглеждаха други растения, които 
също раждаха класове със семена. Затова в Ранкодом 
имаха такива жътварски талиги.

Когато в Ранкодом беше пладне, от вратата на рая 
излязоха за последен път жътварските талиги. В нашия 
стар свят падаше мрак и жътварите спряха работа.

Винко Станс ме върна в Ранкодом. По пътя 
разговаряхме. Винко Станс каза:

- Мигът, в който ще предприема пътуване във 
времето, наближава. Ще изчакам да завърши жътвата и да 
започне правенето на житно питие. Може и да почакам, 
докато се продаде житното питие. Но едно е сигурно, 
мигът наближава и затова записвай всичко, което се случва 
в Ранкодом. Скоро ще започне и строежът на новото ви 
село. Ти трябва да продължиш да учиш хората си да четат 
и пишат, защото това е много необходимо. Мъжът, който 
показва сечивата, не може да отделя много време, за да учи 
вашите хора как да използват тези сечива, затова те трябва 
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да могат да четат, за да прочетат указанията за работа, 
когато се наложи.

Аз отговорих на Винко Станс:
- Ученето на четене и писане се оказа не толкова 

лесно. Затова ще трябва повече време, за да могат хората 
да започнат да четат прости неща. За да могат да четат 
сложни неща като указания за работа със сечива, ще им 
трябва доста време. По-младите схващат по-бързо и някои 
от тях се научиха вече да четат и да пишат на светещата 
плоча, без да съм им показал всички букви. Те сами 
довършиха ученето на буквите, като се питаха едни други 
или питаха мен или другите учители. Тези, които са сега в 
нашия стар свят и помагат за жътвата, са от младежите, 
научили се сами да четат и пишат.

Винко Станс остана много доволен от чутото и каза:
- Това, което казваш, ми дава надежда, че и 

останалите ще се научат да четат и пишат. Ако не се 
научат по едно и също време, а някои по-рано и други по-
късно, онези, които са се научили преди останалите, ще 
четат, а другите ще слушат. И за да няма в бъдеще 
затруднение с четенето и писането, необходимо е децата 
ви да започнат да ходят на училище, както нашите деца.

- Ние нямаме учители, които да могат да учат деца – 
обясних на Винко Станс. - Мъжете, които първи се 
научиха да четат и пишат още в нашия стар свят, едва ли 
ще могат да се занимават с деца, а камо ли да ги научат да 
четат и пишат.

- Не се безпокой – каза ми Винко Станс. - Сигурно 
някои от жените, които са по-способни в ученето, ще могат 
да се занимават с деца и да ги учат. Пък може да се окаже, 
че и някои от мъжете ще могат да се справят с това. Вярно, 
сега мъжете ще са ни необходими за построяване на селото 
и известно време няма да могат да се занимават с друга 
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работа, но след построяване на селото, в което ще има и 
голяма сграда за училище на децата, ще трябва да 
определиш учители за децата.

- Да, наистина – съгласих се аз, - жените, които са 
най-добри в ученето на буквите, може да се окажат 
подходящи за учителки на децата. Ще попитам някои от 
мъжете, които са най-учени, дали имат желание да се 
заемат да учат деца. Ако никой от тях не се съгласи, ще се 
примирим само с учителки. Децата ще се чувстват добре, 
ако ги учат жени, защото ще си мислят за майките си, 
които ги учат на много неща.

Тогава Винко Станс ми каза:
- Когато определиш учители за децата, те могат да 

се срещнат с нашите учители, които могат да им дадат 
някои напътствия за работа с деца и как да учат децата. В 
Ранкодом има голям списък с указания за учителите. Те 
спазват много правила, когато учат децата. Децата имат 
книги, по които научават различни неща: четене и писане, 
смятане, рисуване, знания за природата, миналото на 
Алтре Мунс и Ранкодом, умения за работа със светещи 
плочи и други знания и умения. Учителите използват тези 
книги, за да улеснят работата си, и насочват децата как да 
учат и да запомнят знанията и да затвърждават уменията. 
За вашите деца постепенно ще подготвите такива книги на 
вашия език, за да могат те да се учат по-лесно и да 
придобиват повече знания.

Вече пристигнахме в Ранкодом и Винко Станс спря 
пред къщата, в която бях приютен. Преди да се разделим, 
казах на Винко Станс:

- Ще си помисля какво мога да направя за 
написването на такива книги за учене на нашите деца. Това 
е много голям труд и едва ли ще се справя сам. За 
съжаление, все още сред нашите хора няма толкова учени, 
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които да могат да ми помагат.
- С течение на времето все повече от хората ти ще 

придобиват знанията, необходими за учене на децата. 
Тогава ще се намерят и такива, които да ти помогнат за 
написване на книгите.
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Шейсет и седма глава

- Кой е Додранс? - пита Миро.
- Свекър ми – казва Физор Апс.
- Бащата на Винко Станс? - чуди се Миро.
- Да – потвърждава Физор Апс, - и синът на Блавор.
- Значи ще има малко семейно тържество – ехидно 

подхвърля Миро.
- Нещо такова – клати глава Физор Апс.
- Хайде, побързайте – подканя ги Иво Жупан.
В този момент над тях се появява совалка на 

полицията на Алтре Мунс. От високоговорители се чува:
- Всякаква съпротива е излишна! Предайте се 

доброволно и това ще бъде отчетено при съдебния процес!
- Майната ти! - вика Драгица и натиска спусъците 

на двата пистолета.
Совалката се обхваща от синкави вълни, но нищо не 

се случва. През това време Физор Апс минава през вратата 
на рая, а след нея Блавор и Иво Жупан, които носят единия 
зашеметен. Малко след тях минават Миро и Винко Станс, 
мъкнещи другия зашеметен. Последна е Драгица, която 
продължава да стреля по совалката. Последният залп явно 
засяга совалката, защото тя изгубва управление и започва 
да пада по спираловидна траектория. Накрая се блъска в 
земята на двеста и петдесет или триста метра от вратата на 
рая и отскача като гумена топка. Драгица не гледа повече, 
а бързо скача през вратата на рая.

В базата на влечугоподобните на Земята, пред 
вратата на рая са се събрали няколко души, които 
посрещат пристигащите.

Миро веднага познава единия от тях и извиква:
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- Бърджанин!
В същия миг и Винко Станс и Инко Нитс в един 

глас извикват:
- Монти Кол!
- О-о! Скъпи братко! - вика Монти Кол. - Най-сетне 

се събрахме! Винко, не се ли радваш, че ме намери? Миро, 
къде е Драгица?

- След нас, идва – едва успява да измънка Миро.
В този момент до него се изтъркулва Драгица, която 

е насочила двете оръжия.
- Спокойно! - вика Монти Кол към охраната на 

базата. - От нашите е.
Драгица гледа изненадана и възкликва:
- Бърджанин!
- Ето че най-сетне се събрахме! - казва Монти Кол. - 

Запознайте се с Додранс, моя шеф. Той е готов да ви даде 
политическо убежище, ако поискате.

- Политическо убежище? - не разбира Иво Жупан.
- Ами нали бягате от полицията на Алтре Мунс – 

уточнява Монти Кол.
- Това е недоразумение – обяснява Винко Станс, 

след като поздравява баща си. - Един полицай мръднал и 
цялата полиция тръгна по петите ни.

- Дали е мръднал или вие нещо я объркахте? - пита 
Мoнти Кол.

- Питай брат си – дръпва му се Винко Станс, - той 
ще ти обясни най-добре.

- Винко, нещо много си изнервен – казва Додранс. - 
Какво толкова се е случило? И без друго, някой трябва да 
поеме фирмата на дядо ти. Аз все още съм на държавна 
служба и няма да мога. Но сега моментът е напълно 
подходящ ти да се нагърбиш с управлението на фирмата. 
Парите и властта, които ще ти осигурява тя, са много по-
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големи от тези, които ти осигуряват държавните 
длъжности в две епохи.

- Нямах намерение да поемам фирмата, поне не сега 
– отговаря Винко Станс.

- Нали ти казах – намесва се Блавор, - ще ти се 
наложи, като се имат пред вид последните събития и 
отежняващите обстоятелства.

- Какви отежняващи обстоятелства? - не разбира 
Винко Станс.

- Първо – бягство от властите, второ – отвличане на 
длъжностни лица, трето – употреба на оръжие за 
съпротива и сваляне на полицейска совалка – обяснява 
Блавор.

- Аз не съм замесен в отвличането и използването 
на оръжие – протестира Винко Станс.

- Как да не си? - обажда се Физор Апс. - Кой носи 
единия от зашеметените?

В този момент двамата зашеметени започват да 
шават.

- Додранс – казва Блавор, - погрижи се тези двамата 
да бъдат на сигурно място, за да не избягат.

Додранс дава знак на двама влечугоподобни 
охранители, които нарамват по един от зашеметените и ги 
отнасят.

- Ще ни трябват да ги разпитаме – казва Иво Жупан. 
- Сигурно знаят къде е изчезналият водач на вилното 
селище до историческата врата на рая.

- Водачът на вилното селище? - вика Монти Кол. - 
Кога е изчезнал?

- Преди два дена – отговаря Иво Жупан.
- Ще ги накарам да проговорят! - гневно казва 

Монти Кол.
- Монти, какво ти става? - пита Инко Нитс.
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- Трябва на всяка цена да намерим водача на 
вилното селище до историческата врата на рая – възбудено 
обяснява Монти Кол.

- Че какво можем да направим? - пита Инко Нитс.
- Всичко възможно! - вика Монти Кол.
- За някакъв непознат? - чуди се Инко Нитс.
- Ти си непознат! - ядосва се Монти Кол.
- Да, това значи името ми – вдига рамене Инко 

Нитс. - Само не разбрах защо толкова се развълнува от 
изчезването на този непознат.

- Той не е просто непознат – натъртва Монти Кол. - 
Това е баща ни!

- Баща ни?! - вика Инко Нитс. - Откъде ти хрумна?
- Мама ми каза – отговаря Монти Кол.
- Тя може всичко да ти каже – гледа го недоверчиво 

Инко Нитс.
- Тогава я питай лично – казва Монти Кол.
- Едва ли скоро ще мога – клати глава Инко Нитс.
- Няма да чакаш много – отговаря Монти Кол. - Тя е 

тук.
- Тук? - скача Инко Нитс. - Мама тук?
- Да – потвърждава Монти Кол. - Наложи се да я 

прибера, защото властите я бяха подгонили.
- И защо да я гонят? - пита Инко Нитс.
- И тя не знае – вдига рамене Монти Кол. - Но сега 

ми се струва, че започвам да разбирам. Ела, ще те заведа 
при нея.
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Шейсет и осма глава

На осемнайсетия ден от пристигането ни отново 
събрах хората в училището на Ранкодом, за да продължим 
с ученето на буквите. Реших да отделя от всички групи 
онези, които най-добре възприемаха и които можеха и 
сами да научават букви, без да им ги е показал някой. За 
тази цел изпитах всички, като им зададох по няколко 
прости задачи, като например, да довършат дума, да 
напишат изпусната буква от средата на думата или от 
началото на думата. Онези, които се справиха с тези 
задачи, събрах в една стая и там им прочетох няколко пъти 
едно четиво, което най-накрая трябваше да напишат, 
докато им го четях много бавно.

От всички трийсет мъже и жени, които трябваше да 
запишат четивото, едва десет успяха да го запишат, макар 
и не без грешка. Тези десет човека реших да уча отделно 
от останалите групи. Затова преразпределих всички групи 
и ги предадох на старите си ученици, а аз поех групата от 
десет човека, които вече познаваха и можеха да пишат 
всички букви.

С тази група започнахме да изпълняваме по-сложни 
задачи. Давах им да прочетат самостоятелно някое четиво, 
а след това трябваше да ми разкажат какво са прочели. 
Отначало се затрудняваха, защото все още не можеха да 
четат добре, но ако ги оставех да прочетат четивото повече 
от един път, например два или три пъти, след това ми го 
разказваха по-добре.

Така започнах да подготвям десет мъже и жени, 
които щяха по-късно да станат учители на децата ни в 
училището на новото село.
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Докато аз и старите ми ученици бяхме заети да 
учим хората да четат и пишат, жътвата в стария ни свят 
продължаваше с пълна сила. Жътварските талиги от 
Ранкодом напредваха в нивите и се пълнеха с житни зърна. 
След това минаваха през вратата на рая и разтоварваха 
ожънатото и овършано жито в големите самоходни талиги, 
които, след като се напълнеха, се отправяха към склада 
край Ранкодом, който съветът на Ранкодом ни беше дал 
под наем.

Аз следях върху част от светещата си плоча жътвата 
в нашия стар свят, която можех да наблюдавам 
благодарение на Инко Нитс, защото той беше поставил 
сечива, подобни на очи, на всяка жътварска талига. Тези 
сечива предаваха жива картина от жътвата и товаренето на 
големите самоходни талиги. Всеки миг можех да видя 
която си пожелаех самоходна жътварска талига само като 
докоснех една малка картинка и тя се увеличаваше върху 
част от светещата плоча. Останалата част от светещата 
плоча използвах за показване на четивата, които 
разказваха новите ми ученици.

Денят в стария ни свят отдавна беше превалил 
пладне и наближаваше привечер. Скоро жътварските 
талиги щяха да завършат работата си за този ден. 
Изведнъж до една от самоходните жътварски талиги, на 
която заедно с жътваря беше седнал Инко Нитс, дотича 
един от войниците и каза на Инко Нитс, че към нивите се 
приближава група конници.

Инко Нитс веднага скочи от жътварската талига и 
нареди всички жътварски талиги заедно с две талиги с 
войници да се отправят към вратата на рая. Останалата 
част от войниците се приготвиха да посрещнат конниците. 
Инко Нитс извика двама от нашите жътвари и ги попита, 
дали знаят какви са тези конници, като им даде едни 

374



сечива, през които можеха да виждат на много далеч.
Единият от нашите жътвари веднага позна 

разбойниците и започна уплашено да вика. Инко Нитс се 
опита да го успокои, но мъжът беше много уплашен. Тези 
разбойници бяха станали причина жителите на нашите 
села да напуснат стария ни свят и да дойдат в Ранкодом.

Инко Нитс нареди на останалите войници да се 
качат на своите самоходни талиги и да изчакат идването на 
конниците.

Конниците наброяваха около петдесет души и бяха 
въоръжени с лъкове самострели и мечове. Когато водачът 
им наближи до самоходните талиги на войниците от 
Ранкодом, спря и извика:

- Кои сте вие, дето сте дръзнали да жънете моите 
ниви?

- Тези ниви не са твои – предаде думите на Инко 
Нитс вторият ни жътвар, който не се беше уплашил от 
разбойниците.

- Вие сте чужденци, какво правите тук? - попита 
водачът на разбойниците.

- Ние сме чужденци, но охраняваме жътварите да 
ожънат своето жито – отговори Инко Нитс, а думите му 
бяха предадени отново от жътваря, който не разбираше 
езика на жителите на Ранкодом, но Инко Нитс му 
помагаше чрез мисълта си да схване смисъла на думите, 
които изрича.

- Това жито е мое! - заяви твърдо водачът на 
разбойниците.

- Житото е на неговите собственици – не се съгласи 
Инко Нитс, - и те си го прибират.

- Те се отказаха от собствеността си! - извика 
водачът на разбойниците.

- Как са се отказали? - попита Инко Нитс.
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- Заминаха на друго място – отговори водачът на 
разбойниците.

- И къде е това място? - попита го отново Инко 
Нитс.

- Не знам и не искам да знам – заяви разбойникът, - 
за мен е важно, че са се махнали оттук и са изоставили 
земята. Аз пръв я нарекох за себе си.

- И кога се случи това? - попита пак Инко Нитс.
- Точно сега! - отсече разбойникът.
- И кой ще ти повярва? - за пореден път го попита 

Инко Нитс.
- Ето, имам петдесет души свидетели – посочи 

разбойникът.
- Всички те са разбойници – заяви Инко Нитс. - 

Тяхната дума не струва нищо.
- Ти, мръсен чужденец! - изкрещя водачът на 

разбойниците. - Ти ли ще ми кажеш какви са тези мъже?
- Ако не съм прав, докажи го – спокойно каза Инко 

Нитс.
- Ще ти го докажа с меча си! - скочи водачът на 

разбойниците и се нахвърли върху Инко Нитс, който 
веднага го зашемети със сечивото си за зашеметяване. 
Останалите разбойници се стъписаха и не знаеха какво да 
правят, след като видяха водача си проснат на земята.

- Сега слушайте – извика Инко Нитс, - върнете се 
там, откъдето сте дошли, и повече не се появявайте тук.

Разбойниците сякаш това и чакаха – обърнаха 
конете си назад и препуснаха в галоп. След тях се вдигна 
облак прах, от който не се виждаше нищо.

Когато прахът се разкара, в далечината се виждаха 
все още препускащите конници.

Инко Нитс натовари в своята самоходна талига 
зашеметения водач на разбойниците, след като свали 
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всичките му оръжия.
Когато мина през вратата на рая, Инко Нитс се 

обади на жупана и му показа зашеметения водач на 
разбойниците. Жупанът много се зарадва, защото години 
наред имаше много главоболия с този човек.

Жупанът събра старейшините, повика и мен и ни 
каза:

- Дойде мигът да накажем човека, който ни 
ограбваше и убиваше деца и старци.

Винко Станс издейства от съвета на Ранкодом да 
осигури една от стаите в съдилището на Ранкодом, където 
да съдим водача на разбойниците.

Жупанът щеше да съди, а старейшините – да 
потвърдят присъдата срещу водача на разбойниците. 
Винко Станс разговаря дълго с жупана, за да го убеди да 
не осъжда на смърт водача на разбойниците, а да го 
продаде на страшните същества. Жупанът се съгласи, 
защото беше видял живата картина, на която страшните 
същества правеха ужасни неща с един човек.

Когато водачът на разбойниците се съвзе и се видя 
окован, а пред него стояха жупанът и старейшините, 
пребледня като платно. Не можеше да каже нито дума, 
когато го питаха много неща.

Накрая жупанът отсъди водачът на разбойниците да 
бъде продаден на страшните същества, а старейшините 
потвърдиха присъдата.
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Шейсет и девета глава

- Коя е майката на Инко Нитс и Бърджанин? - пита 
Миро.

- Либита – обяснява Иво Жупан. - Някога беше 
много влиятелна жена в Ранкодом. Заемаше изключително 
важни длъжности в сектора по правосъдие на управата на 
Алтре Мунс. Когато разкри сериозни отклонения от 
правилата за поведение на някои членове на управата, 
изведнъж започна да има много неприятности.

- И какви бяха тези отклонения? - пита Миро.
- Какви ли не – отговаря Иво Жупан. - Първо, 

отклоняваха средства от хазната на управата към частни 
фондове по някакви много завъртени схеми, трудни за 
проследяване. Второ, както много хора са забелязали, 
редица от членовете на управата проявяват влечение към 
своя пол.

- Обратни? - прави кисела физиономия Миро.
- Да – потвърждава Иво Жупан. - Макар че това не е 

престъпление на Алтре Мунс.
- То и на Земята не е – казва Миро.
- Въпросът е, че използват и непълнолетни момчета 

– уточнява Иво Жупан.
- Позната история – клати глава Миро.
- Опитаха се да я съдят за клевета – продължава да 

разказва Иво Жупан за Либита. - Цял Алтре Мунс тогава се 
надигна в нейна защита. Остана на длъжност, но й беше 
много трудно, защото засегнатите членове на управата 
постоянно правеха интриги. Най-слабото й място беше, че 
нямаше мъж, а имаше двама сина – Инко Нитс и Монти 
Кол. Те вече бяха пораснали и заемаха важни длъжности в 
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армията, а противниците на Либита твърдяха, че тя ги е 
уредила, защото била особено близка с главния управител.

- И вярно ли е? - пита Миро.
- Нямам представа – отговаря Иво Жупан. - Не 

движа в тези среди и не съм наясно. Но вярно или не, това 
също спомогна за спадане на популярността й. Преди това 
всички обикновени хора я боготворяха и сигурно щеше да 
бъде избрана за главен управител на Алтре Мунс. Сега 
хората са разделени – едни остават нейни ревностни 
привърженици, а други я наричат с най-грозни имена.

- И кой всъщност е бащата на синовете й? - 
интересува се Миро.

- Досега не знаех, но сега разбирам, че е водачът на 
вилното селище край историческата врата на рая – 
обяснява Иво Жупан. - Много хора го смятат за светец. 
Отначало го наричаха „Непознатия“, на езика на Ранкодом 
– Инконитс, а по-късно, след като окончателно се засели в 
планината - „Планинеца“ или Монтикол.

- Значи синовете му са кръстени на него? - 
заключава Миро.

- Така излиза – отговаря Иво Жупан. - Но 
истинското му име е съвсем друго.

- Знаеш ли го? - пита Миро.
- Не ти трябва да знаеш – маха с ръка Иво Жупан.
- Защо – чуди се Миро.
- Голяма бъркотия е – поклаща глава Иво Жупан.
- Бъркотия? - не разбира Миро.
- Да – потвърждава Иво Жупан. - Сигурно 

пътуването във времето не е най-добрата способност, 
която използваме.

- Какво общо има пътуването във времето? - пита 
Миро.

- Тоя непознат планинец всъщност е пътешественик 
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във времето и мястото му е в друго време – обяснява Иво 
Жупан.

- Значи, бъркотия, а? - повтаря Миро.
- Да – отговаря Иво Жупан. - И то голяма. Ако 

някой иска да оправи нещата, много ще се затрудни. Винко 
Станс веднъж ги е объркал с програмирането на влечугото 
от миналото, а жупанът – с увлечението си да пътува във 
времето.

- Жупанът? - недоумява Миро.
- Ами да – казва Иво Жупан, - това е непознатият 

планинец.
- И е дошъл отпреди хиляда години? - чуди се 

Миро.
- Да – потвърждава Иво Жупан, - за да ви търси, а 

попаднал на Либита. Нещо се е повредило във времеплова 
му.

- Времеплов? - недоумява Миро.
- Машината на времето – пояснява Иво Жупан. - Не 

могъл да се върне. Останал в това време и се установил във 
вилното селище. Там се събират всички хора, които нямат 
самоличност.

- Нямат самоличност ли? - не разбира Миро.
- Това са хора, останали по някакъв начин без 

издръжка, след като са претърпели трудова злополука – 
обяснява Иво Жупан. - Документите им умишлено се 
унищожават от управата и никъде не остават следи в 
базата данни. Инвалидните фондове са заинтересувани да 
става така, защото си спестяват средства, които е трябвало 
да заделят години наред за инвалидни пенсии.

- И тази история ми е много позната – казва Миро. - 
Май няма голяма разлика между ненапреднали и 
напреднали цивилизации.

- Не смятам, че нашата цивилизация е много 
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напреднала – клати глава Иво Жупан. - След като се 
постъпва по такъв начин, който за мен е направо жесток, 
не мога да кажа, че сме напреднали. Технологичният 
напредък не означава духовен напредък. В Ноумист има 
известна автономия и много от тези извращения не се 
допускат, но напоследък властта в града се превзема от 
хора, които са по-различни и презират традицията.

- И какво им е различното? - чуди се Миро.
- Нямат човещина – обяснява Иво Жупан. - 

Започнаха да отменят някои учебни предмети, като 
например часовете по взаимопомощ и милосърдие.

- Мислиш ли, че с такива часове децата ще станат 
по-милосърдни? - пита Миро.

- Не знам – отговаря Иво Жупан, - но имаше все 
някаква надежда. Сега вече няма.

- Предполагам, че тези хора са скалъпили тази 
история с неправилното паркиране – казва Миро.

- Това е и моето мнение – съгласява се Иво Жупан. - 
Драго Ковач е доста безволево същество. Наредили са му и 
той изпълнява. Освен това, имал е някакви търкания с 
Винко Станс в миналото.

- Какви? - пита Миро.
- Драго Ковач е работил в охраната на сектор 

„Наука“ и Винко Станс го изхвърлил оттам, защото 
многократно го хващали да краде консумативи от офисите 
– обяснява Иво Жупан.

- Откъде научи това? - гледа го Миро с известна 
доза съмнение.

- В базата данни на сектора по правосъдие има 
какво ли не – отговаря Иво Жупан. - Чудя се само как са го 
взели в полицията с такова досие.
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Седемдесета глава

На следващия, деветнайсетия ден от пристигането 
ни в Ранкодом, жупанът и Блавор се срещнаха на мястото, 
където щеше да се строи нашето ново село. Блавор 
пристигна с летящия си кораб, с който докара още градива, 
необходими за строежа.

Жупанът попита Блавор, дали би могъл да продаде 
водача на разбойниците на страшните същества, за да 
правят с него каквото си поискат. Блавор отначало не се 
съгласи и каза на жупана:

- Нима искаш да продадеш един човек на страшните 
същества? Каквото и да е сторил, той все пак е човек. 
Знаех си, че хората не се ценят едни други, но това е 
прекалено жестоко.

Жупанът отговори на Блавор:
- Този човек години наред ограбваше хората ми в 

стария ни свят, а ако някой вече нямаше нищо, което да му 
отнеме, отнемаше живота му, просто за удоволствие, както 
някои от страшните същества смучат човешка сила, а 
други – житно питие. И най-често убиваше беззащитни 
хора – старци, жени и деца, защото мъжете бяха 
въоръжени и често по-силни от него. Освен това, съдът не 
го осъди на смърт, пощади живота му, макар че имахме 
пълно основание да си отмъстим за злините, които ни 
нанесе.

Блавор се замисли и каза:
- Добре, разбирам, че решението ти е било много 

трудно. Знам, че някои от велможите търсят земни хора за 
удоволствие. Мога да го предложа и да взема най-добрата 
цена за него.
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- Знаеш, че цената изобщо не е важна за нас – 
отвърна жупанът. - Искам да се изпълни съдебното 
решение. Ако можем да получим някаква сума, за да 
обезщетим семействата, пострадали от него, ще е добре. 
Но колкото и голяма да е сумата, не можем да върнем 
живота на близките им хора, убити от този злодей.

Блавор тогава взе водачът на разбойниците и го 
изпрати на летящия си кораб. След това поговори с жупана 
за други неща, като градивата, необходими за стоежа и 
предстоящата покупка на житно питие. Блавор показа на 
жупана много от градивата, необходими за строежа, за да 
го убеди, че са с много добро качество. После заедно 
отидоха до стария склад край Ранкодом, където се 
поставяше построението за правене на житно питие и 
същевременно се складираше житото, ожънато от нашия 
стар свят.

Блавор беше изненадан от бързото напредване на 
изграждането на построението и от големите количества 
жито, понеже пресмятането му не беше много точно и се 
оказа, че на четвъртия ден от жътвата и прибирането на 
повече от половината жито, цялото количество на житото 
щеше да излезе доста повече. Блавор каза, че това е добра 
новина, защото сделката може да бъде още по-изгодна за 
нас.

Към пладне, когато и последните самоходни талиги 
с жито бяха разтоварени в склада, Блавор се върна на 
летящия си кораб и отлетя за Мундо Майс.

Когато Блавор пристигнал на Мундо Майс, 
предложил на търг водача на разбойниците. Велможите 
наддавали за него, докато главният велможа не предложил 
огромна сума и купил водача на разбойниците, за да 
вършат с него каквото си поискат той, жена му и децата 
им. За главния велможа на страшните същества се 
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разнасяха ужасни слухове, освен това Винко Станс ми 
каза, че на живата картина, на която се показваше как 
страшни същества извършват ужасни неща с един човек, 
се виждали главният велможа, жена му и децата им – 
трима сина и две дъщери. Те пъхаха части от телата си във 
всички телесни отвори на човека и изпитваха удоволствие. 
Същото щяха да извършват и с водача на разбойниците. 
Винко Станс ми каза, че може би няма да го убият, а ще го 
пазят дълго време жив, защото са платили голяма сума за 
него.

Въпреки че мразех водача на разбойниците и знаех, 
че заслужава жестоко наказание, дълбоко в себе си не бях 
съгласен с присъдата. Предпочитах жупанът да го беше 
осъдил на смърт, за да се реши веднъж завинаги въпросът с 
наказанието на водача на разбойниците.

Споделих мислите си с Винко Станс, но той ми 
каза, че решението на жупана било най-правилното – така 
водачът на разбойниците бил наказан за злодействата си 
както подобава, а пострадалите семейства ще получат 
някакво възмездие за изтърпените страдания. Тогава 
разбрах, че това е било задача без решение. Ако не бяха 
отишли жътварите да жънат житото в нашия стар свят, 
нямаше да се появят разбойниците и водачът им щеше 
безнаказано още дълги години да граби и убива. Но ако 
никой от този свят не се беше върнал в стария ни свят и 
водачът на разбойниците си беше останал там, всички 
щяхме да забравим за него и злодействата му, от които 
избягахме. Вярно, много неща трудно се забравят, но след 
време раните в сърцата ни все пак щяха да са заздравели и 
с новия живот щяхме да потушим мъката.

Предадох тези свои мисли на Винко Станс и той се 
съгласи с мен. Каза ми, че подобни са терзанията му, 
свързани със задачата, която трябваше да изпълни, като се 
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върне в миналото и промени нарежданията в тялото на 
едно страшно същество.

Винко Станс ми каза, че всъщност много се бои от 
това, което ще извърши, защото то може да промени хода 
на събитията по неузнаваем начин и след това нищо да не 
бъде така, както е сега, и вместо да направи добро, да стане 
още по-зле. Ако се случи това, Винко Станс трябва да се 
върне пак в миналото и да направи други промени, които 
пък може да променят нещата по друг начин и чертите на 
времето да се насочат в други посоки.

Не разбирах какво означават думите „черти на 
времето“, защото не можех да видя никакви черти във 
времето – то е невидимо. Но усещах, че те са нещо много 
важно и че тяхната промяна води до много промени след 
това, че събитията в бъдеще протичат не така, както е 
предначертано.

Колкото и различни да бяха случаите на водача на 
разбойниците и на Винко Станс, те си приличаха по едно – 
бяха задачи без решение.

Мигът, в който Винко Станс щеше да предприеме 
своето решително пътуване в миналото, наближаваше. 
Затова записвах всичко, дори най-незначителните неща. 
Случаят с водача на разбойниците можеше и да не 
записвам, защото напомняше за много ужасни неща, които 
ни се бяха случили в стария ни свят, а и решението беше 
ужасно. Надявам се, решението на жупана и старейшините 
да бъде одобрено в бъдеще, когато събитията започнат да 
се развиват по друга черта на времето.

През този ден аз бях в училището и учех своите 
десет нови ученика. Исках да ги подготвя за учители на 
нашите деца. Те напредваха наистина бързо с ученето, 
защото все по-лесно четяха както отделни думи, така и 
цели четива. След това все по-лесно предаваха със свои 
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думи смисъла на четивата. Първо ми ги разказваха устно, а 
след това сядаха пред светещите плочи и ги записваха с 
букви.

Целият ден премина в изпълнение на такива задачи. 
Новите ми ученици успяха да преразкажат няколко четива 
и да ги запишат с букви на светещите плочи.

След това, когато ги освободих, започнах да чета 
написаното от своите нови ученици и видях, че наистина 
не съм сгрешил в избора си. Те вече можеха да пишат 
доста свободно и с малко грешки. Радвах се на всеки техен 
успех.

Заедно с това, очаквах с боязън мига, в който щяха 
да настъпят промените във времето.

387



388



Седемдесет и първа глава

Додранс води Блавор и Винко Станс по дълъг 
коридор. Разминават се с влечугоподобни и друг вид 
извънземни същества, така наречените сиви. Накрая стигат 
до дъното на коридора, където се намира офисът на 
управителя на базата.

- Добре си се уредил – казва Блавор на Додранс. - 
Рядко някой с човешки образ може да се уреди на такава 
длъжност.

- Смятам, че това е благодарение на теб и дядо – 
обяснява Додранс. - Дълго време съм на най-отговорни 
длъжности, никога не съм имал проблеми с външния си 
вид. Страшните същества се оказаха доста толерантни към 
други раси.

- Ако не беше на такава длъжност, нямаше да си на 
същото мнение – не се съгласява Блавор. - Аз съм с техния 
външен вид, но онези, които знаят, че съм получовек, ме 
презират и при първия удобен случай ми правят кален 
номер.

- Може би това е защото си попаднал на такива 
същества – прави предположение Додранс. - Слава Богу, 
досега всичко върви гладко в моята кариера.

- Разбрах, че си дал убежище на Либита – казва 
Винко Станс.

- Да – потвърждава Додранс. - Нея подгониха преди 
вас. Жупанът ме помоли да я приема.

- Жупанът? - чуди се Винко Станс. - Онзи жупан? 
Откъде го познаваш?

- Той дошъл в нашето време да търси Миро и 
Драгица – обяснява Додранс. - Развалила му се машината 
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на времето и сега не може да се върне.
- А какво общо има той с Либита? - интересува се 

Винко Станс.
- Той е бащата на синовете й – казва Додранс.
- На Инко Нитс и Монти Кол? - подскача Винко 

Станс. - И досега да не знам?!
- И аз доскоро не знаех – клати глава Додранс.
- И къде е сега жупанът? - пита Винко Станс.
- Никой не знае – вдига рамене Додранс.
- Как така никой? - не вярва Винко Станс.
- Онези двамата, дето ги домъкнахте зашеметени, те 

могат да знаят – обяснява Додранс. - Когато се съвземат, 
можеш да ги питаш. А мога да изпратя мой човек да им 
сканира мозъците.

- Защо те да знаят? - не разбира Винко Станс.
- Доколкото разбрах, заловени са около вилното 

селище – отговаря Додранс.
- Да, и какво? - все още не може да схване Винко 

Станс.
- Той е бил водачът на вилното селище – обяснява 

Додранс.
- Значи той изчезнал?! - вика Винко Станс. - 

Непременно трябва да го намерим. Може да е в беда. Ако 
не го измъкнем, могат да станат още по-големи бъркотии. 
Аз сегашните, които съм направил, не мога да оправя, камо 
ли онези, които са предизвикани от други хора.

- Ще е много трудно – загрижено казва Додранс. - 
Историческата врата на рая навярно ще е блокирана след 
инцидента с полицейската совалка. Разбираш, че вече има 
малка вероятност да се върнеш на Алтре Мунс, ще те 
търсят дори и извън Алтре Мунс.

- Ще можем само с кораб – казва Блавор.
- Ще можем? - учудено го поглежда Винко Станс.
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- Без мен няма да се справиш – заявява Блавор.
- Досега да не би да съм бил с теб, когато съм се 

справял? - недоволства Винко Станс.
- Този случай е по-особен – обяснява Блавор. - Ако 

не измъкнем жупана, ще настъпят сериозни промени, 
които може да ме засегнат. Просто искам да съм сигурен, 
че всичко ще бъде наред.

- Все пак смятам, че ще се справим и без теб – не се 
съгласява Винко Станс.

- Аз имам кораби – казва Блавор, - а ти нямаш. 
Забрави ли, че вече нямаш власт и не разполагаш с 
никакви превозни средства, освен с краката си?

- Ти да не би да имаш власт? - пита Винко Станс.
- Не ми и трябва – отговаря Блавор. - Важното е, че 

имам пари. С политика не се занимавам.
- Щом не се занимаваш с политика, по-добре е да 

стоиш настрана от този случай – казва Винко Станс. - Ако 
искаш да си нямаш неприятности с велможите, наистина, 
не се меси.

- Че какво общо имат велможите с това? - чуди се 
Блавор.

- Управата на Алтре Мунс и велможите са в много 
близки отношения – обяснява Винко Станс. - Ако ядосаш 
едните, можеш да ядосаш другите.

- О-о, това го знам – вика Блавор. - Велможите 
обаче са много зависими от мен, защото имат големи 
кредити към моята фирма. Постоянно им правя отсрочки 
на изплащането, но те знаят, че в някой момент ще си 
поискам парите с лихвите.

- Точно затова ще се опитат да се отърват от теб – 
казва Винко Станс.

- Не е толкова просто – обяснява Блавор. - Дългът 
всъщност не е директно към моята фирма. Много фирми и 
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лица са обвързани по такъв начин, че ако някой се опита да 
прекъсне някъде веригата, тя да се възстановява 
автоматично с резервно звено. Няма измъкване. Трябва да 
си върнат дълга, иначе отиват в мините за силна руда.

- Не ми е ясно какво си направил и точно затова не 
ми се иска да се занимавам с търговия – заявява Винко 
Станс. - Но сега може да се съглася да ми помогнеш, 
защото нямам друг избор.

- Засега мисля, че велможите няма да се намесят – 
казва Додранс. - Те си имат други проблеми. Наближават 
избори за главен велможа и никой няма да рискува да се 
занимава със странични неща, които могат да попречат на 
изборната кампания.

- Значи, моментът е подходящ да действаме – 
доволно потрива ръце Блавор. - Задължен съм на жупана за 
сделките с житно питие, затова искам да го измъкна, дори 
и да се наложи да вдигна във въздуха Урби Макс.

- Не искам да се дават невинни жертви – заявява 
Винко Станс. - В никакъв случай няма да позволя да се 
употребява оръжие!

- Недей да бъдеш такъв краен пацифист – укорява 
го Блавор. - Няма голяма полза от това.

- Аз да предупредя – не се успокоява Винко Станс.
- Е-е, ти си повече човек от мен, а от майтап не 

разбираш – клати глава Блавор.
- Добре, добре – съгласява се Винко Станс. - Знам, 

че обичаш да се майтапиш. Признавам си, че нямам много 
развито чувство за хумор.

- Не е изключено да е генетично заложено и при 
някои случаи вместо да се запазва от наличието на повече 
човешки гени, да се потиска – прави предположение 
Блавор. - Аз например много обичам човешки вицове, а 
знам, че ти от малък плачеше, когато чуеше виц.
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- И сега не ги понасям – казва Винко Станс. - Е, 
няма да ревна, ако някой неволно ми изтръска виц в 
очакване да се разсмея. Просто няма да прихна, а по-скоро 
може да избухна, ако не бях толкова въздържан.

- Не съм забелязал да си от най-въздържаните – 
смее се Блавор, - но без да съзнаваш, понякога се 
изразяваш доста духовито. Това ме навежда на мисълта, че 
не си съвсем изгубена кауза. Сега, след като няма да се 
занимаваш с политика, можем да отделяме по малко време 
за развиване на чувството ти за хумор. Бориш се в името 
на човечеството, а си някакъв сухар. Трябва да умееш да се 
смееш.

- Дядо – сопва се Винко Станс, – колко пъти съм ти 
казвал, че чувството за хумор няма нищо общо с тъпите 
вицове, които знаеш?

- Няма ли? - чуди се Блавор. - А защо не се смееш и 
на умните вицове?

- Кажи ми поне един – гледа го Винко Станс право 
в очите.

- Ами за влечугото, което минава през 
пространствения тунел – казва Блавор. - В коя галактика се 
намира, ако опашката му е в едната, а муцуната – в 
другата?
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Седемдесет и втора глава

Този ден, двайсетия от пристигането ни в Ранкодом, 
беше пълен със събития, които бяха важни за нас, 
пришълците, и новото ни село.

Сутринта, докато учех своите нови ученици да 
четат и пишат по-добре, в една част от светещата ми плоча 
се появи Блавор и ми каза, че вече е готов да сключи 
изгоден договор за купуване на житно питие. Той беше 
докарал още един летящ кораб с градива, необходими за 
строежа на новото ни селище, и докато се разтоварваше 
корабът, беше отишъл до стария склад край Ранкодом, 
който ни беше даден под наем от съвета на Ранкодом. Там 
Блавор се беше убедил, че подготовката на построението 
за правене на житно питие върви, както беше предвидено, 
дори по-бързо, а количеството на складираното житно 
зърно беше надхвърлило очакванията не само на Блавор, 
но и на жътварите, които бяха разбрали, че тази година 
жътвата щеше да е по-богата от предишните няколко 
години.

Заедно с жътвата в нашия стар свят, в полето, 
където съветът на Ранкодом ни беше дал земя, вървеше 
сеитба на житните ниви, от които очаквахме да приберем 
още повече жито, което да ни стигне за храна и за правене 
на големи количества житно питие за продажба.

Блавор беше видял една опитна нива, където бяхме 
посели жито още в първите дни след пристигането ни в 
Ранкодом, и беше останал много доволен, защото се беше 
уверил и в това, че на земята на Ранкодом може добре да 
вирее житото. Освен това, времето в Ранкодом никога не 
ставаше много студено и нямаше опасност житото да 
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измръзне. Дори в планината край Ранкодом не беше много 
студено и рядко падаше много сняг, според Винко Станс. 
Той ми беше казал, че само по високите била и върхове на 
планината може да се види сняг и че онези, които обичат 
да се пързалят с шейни и ски отиват високо в планината, 
където са построени селища, в които хората могат да 
отседнат, когато отидат в планината, за да си починат след 
продължителен труд. Тези селища бяха близо до снежните 
пързалки, по които мъже, жени и деца се спускаха с шейни 
и ски, и много се радваха.

Когато дойде пладне, малко преди да освободя 
учениците си за почивка, на светещата ми плоча се показа 
Винко Станс и ми каза, че той и жупанът са готови да 
отидат на летящия кораб на Блавор, където жупанът и 
Блавор щяха да подпишат изгодния договор за продажба и 
купуване на житното питие. Винко Станс ме помоли да 
освободя учениците си за този ден, защото предпочиташе 
и аз да присъствам при сключването на договора.

След малко пуснах учениците си и им казах след 
пладне да изпълняват по домовете си няколко задачи за 
преразказване, а да дойдат в училището на другата сутрин. 
Усетих, че останаха доволни, защото задачите, които им 
давах в училището, бяха по-трудни и учениците не бяха 
много спокойни, тъй като времето, което имаха за 
изпълнение на задачите, беше недостатъчно.

Когато учениците си заминаха, дойде Винко Станс 
и ме откара със самоходната си талига до мястото, където 
щеше да се строи новото ни село. Над него пак висеше 
огромният летящ кораб на Блавор, от който се 
разтоварваха градива, необходими за строежа на новото ни 
село.

Видях колко много градива се бяха натрупали. 
Всички те щяха да послужат при изграждането на новите 
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къщи и други сгради. Вече полето, което бяхме видели 
първоначално и където щеше да се строи новото ни село, 
беше отрупано с множество купчини с най-различни 
градива, необходими за построяването му.

Сред тези купчини се движеха големи и малки 
самоходни талиги, сновяха различни хора, като се започне 
от мъжете и жените, които правят чертежи, та се стигне до 
мъжете, които разтоварваха самоходните талиги с големи 
скрипци, поставени върху самоходни талиги.

На някои места, където щяха да се строят къщите, 
големи самоходни талиги, подобни на тези със скрипците, 
които вместо кука имаха голяма лопата, копаеха ями, на 
дъното на които щеше да се започне строежът на къщите и 
така те щяха да имат и по един подземен кат.

Ние с жупана гледахме удивени как бързо копаеха 
тези самоходни талиги. Жупанът доволно клатеше глава и 
поглеждаше ту към една, ту към друга яма. В някои от 
ямите, които бяха готови, имаше много мъже, които 
поставяха странни сечива. На едно място видяхме, че на 
една къща основите вече бяха готови. Те не бяха иззидани 
от много камъни, а от един цял, който не знаех откъде 
беше взет и кой го беше издялал по такъв начин.

Жупанът ми каза, че това не е камък, а нещо, което 
жителите на Ранкодом познавали отдавна, дори и в нашия 
стар свят преди столетия старите римляни го използвали.

След като разгледахме мястото, където вече се 
строеше новото ни село, на светещата ми плоча се показа 
Блавор и ми каза, че вече е готов за сключване на договора. 
Зад него видях Физор Апс, която Винко Станс ми беше 
представил като своя жена.

Аз, жупанът и Винко Станс застанахме под летящия 
кораб на Блавор и бяхме пренесени на кораба така, че в 
него се появихме от нищото. Стаята, в която се появихме, 
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беше същата, в която се водеха преговорите за сключване 
на договора за продажба и купуване на житно питие.

Блавор ни поздрави и ни покани да седнем около 
голямата кръгла маса в средата на стаята. Той отново ни 
каза, че е готов да сключи изгодния договор за купуване на 
житно питие, защото се убедил, че жътвата върви много 
добре и че поставянето на построението за правене на 
житно питие в стария склад край Ранкодом е според 
предвижданията му, дори по-бързо.

Жупанът каза, че също е готов да обсъди с Блавор 
изгодното предложение, което ще ни даде Блавор.

Отначало Блавор предаде една голяма сума пари, 
получени от продажбата на водача на разбойниците. С тези 
пари можеше да се търгува както на Мундо Майс, така и 
на Алтре Мунс. Винко Станс ми беше казал, че на Алтре 
Мунс можело да се плаща и без пари, а само с някакви 
нареждания чрез светещите плочи, но на мен не ми стана 
ясно.

След това Блавор предложи изгодната си цена за 
купуване на житното питие. Винко Станс възкликна 
учудено, когато чу изгодната цена на Блавор:

- Нали каза изгодна цена? - попита Винко Станс.
- Това е изгодна цена – отговори Блавор.
- Тази цена не ми се струва изгодна за нас – каза 

Винко Станс.
- Напротив – не отстъпваше Блавор, - дори е много 

изгодна.
- Вярно е, че не разбирам много от търговия – 

започна Винко Станс, - но разбирам, че тази цена не е 
изгодна за нас. Вече проверих какви са цените на житното 
питие. Ако искаш да сключим изгоден договор, той трябва 
да бъде изгоден и за двете страни.

- Изгоден е – упорстваше Блавор. - Щом ти казвам, 
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че е изгоден, трябва да ми имаш доверие. Цените, които си 
научил, са крайни, след като са минали през много 
посредници.

- Цените, които научих, бяха на твоето търговско 
сдружение – отсече Винко Станс.

- И кой ти ги каза? - скочи Блавор.
- Никой – спокойно отговори Винко Станс. - Видях 

ги на светещата плоча, ти си ги поставил на едно място, за 
да се хвалиш колко ниски са цените ти без посредник.

- Нали и аз трябва да живея от нещо? - започна да 
отстъпва Блавор.

- Да, но ти ни предлагаш цена три пъти по-ниска от 
твоята – каза Винко Станс, - значи искаш да имаш печалба 
двойно по-голяма от това, което ще платиш за житното 
питие. Освен това, ние не можем да си покрием разходите 
за построението, за наема и за жътвата. Ще ни трябват 
двойно повече средства, за да можем и да заплатим на 
хората, които са работили, а също и на хората, чието е 
житото.

- Те нямаше да вземат нищо, ако не бях се появил аз 
– отговори Блавор, - но добре че си ми внук, затова ще ви 
направя отстъпка и наистина ще ви предложа изгодна за 
вас и за мен цена. Трийсет стотни печалба напълно ме 
задоволява.

И така, Блавор наистина се съгласи да подпише 
изгоден договор за продажба и купуване на житно питие, 
като прие предварително да заплати половината от сумата, 
за да може да се плати наемът за склада и за останалите 
разходи по правенето на житното питие.
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Седемдесет и трета глава

Миро, Драгица и Иво Жупан седят в столовата на 
базата и хапват. По масите наоколо седят същества от 
различни извънземни раси – влечугоподобни, сиви, 
богомолки, хора и различни мелези. Драгица казва:

- Иво, обясни какво си разбрал за нас с Миро от 
книгата на гвардияна.

- Не само от книгата – отговаря Иво Жупан. - В 
библиотеката има много материали, свързани с вас.

- Не ми е ясно – чуди се Драгица, - как е възможно 
всички да се припознават?

- Как се припознават? - не разбира Иво Жупан.
- Мислят ни за други – обяснява Драгица.
- Защо да ви мислят за други? - учудено я гледа Иво 

Жупан.
- До известна степен съм склонна да приема, че има 

други хора, на които приличаме – предпазливо продължава 
обяснението си Драгица. - Струва ми се, че е станало 
някакво недоразумение. Ако не съм тази, за която се 
мисля, защо имам приятелки от детството, с които 
продължавам да се срещам, имам детски, дори бебешки 
снимки, на които много си приличам. Да не говорим, колко 
приличам на майка си.

- И аз не знам защо е така – колебае се Иво Жупан. - 
Може би, всичко е нагласено така, че да имате на Земята 
съвсем естествена среда, всичко да ви е познато, да 
приличате на родителите си и да имате приятели от 
детството.

- Да, точно така: нагласено – намесва се Миро. - Но 
не с родителите и приятелите ни, а с така наречените ни 
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втори самоличности. Нямам представа какви ги е намислил 
Винко Станс, но на мен ми се струва много екзалтиран 
тип.

- Хората в Ранкодом много го уважават – защитава 
го Иво Жупан. - Вярно е, че с него сме приятели и затова 
не мога да кажа лоши неща за него, но наистина, не е лош 
човек. Имали сме спорове, и сега също, защото той твърди, 
че влечугите ми промили мозъка, докато съм следвал, но 
той е малко с изострени сетива по въпросите за 
влечугоподобните.

- Абе, изострени сетива – махва с ръка Миро. - 
Според мен, той си гледа интереса.

- Да – съгласява се Иво Жупан, - но това всъщност е 
интересът на Алтре Мунс.

- Значи, не е интересът на Земята – заключава 
Миро.

- Смятам, че не противоречи на интереса на Земята 
– казва Иво Жупан. - Влечугите, както виждаш, са вече и 
на Земята, имат си бази и сфери на влияние.

- Имам чувството, че всичко това е някакъв 
кошмарен сън – обажда се Драгица. - Струва ми се, че като 
се събудя, всичко ще свърши, и аз ще се окажа в леглото си 
в Загреб. Обаче все не се събуждам. Дълго време мина, 
откакто спрях наркотиците, отдавна нямам нужда от тях, 
явно не съм била чак толкова пристрастена. Не вярвам да 
съм се надрусала толкова, че да ми се привиждат всички 
тези глупости.

- Ами аз – казва Миро, - никога не съм помирисвал 
дрога. Откъде се взеха тези видения?

- Това не са видения – обяснява Иво Жупан. - 
Всичко се случва в действителност. Материалите, които 
съм проучвал в Библиотеката на Ноумист са отпреди 
хиляда години и смятам, че са автентични.
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- Ако са отпреди хиляда години, ние какво правим в 
сегашното време? - пита Миро. - Не смяташ ли, че може да 
сме случайни двойници на онези отпреди хиляда години.

- Нямам представа, дали е възможно – вдига рамене 
Иво Жупан. - Ако е така, защо имената ви са същите? Дори 
и да има малка вероятност за съвпадение, то едва ли 
имената ви ще съвпадат.

- Щом има малка възможност – хваща се за сламка 
Миро, - нека тогава да не я изключваме.

- Не знам – колебае се Иво Жупан. - Все пак Винко 
Станс ви е довел в сегашното време. Той, както и Блавор и 
някои други, са пътешественици във времето. Това е 
съвсем нормално за някои хора. Аз, например, не си падам 
по пътешествия във времето по такъв начин, аз 
пътешествам във времето, като се заровя в рафтовете в 
библиотеката.

- И какви са тези приказки, че след като Винко 
Станс променил нещо в миналото, то се отразило така, че 
изведнъж жупанът и гвардиянът се сдобили с дъщеря и 
син? - недоверчиво пита Драгица.

- Достатъчно е да промениш нещо съвсем малко, 
след като си се върнал във времето, и след това настъпват 
такива промени, каквито никой не може да си представи – 
обяснява Иво Жупан. - Винко Станс е искал да проследи 
поне малка част от тези промени, затова пренася всеки път 
заедно със себе си книгата на гвардияна от времето преди 
поредното изменение, за да открие някои зависимости и да 
успее да коригира допуснатите грешки.

- Не знам защо изкарвате всичко толкова сложно – 
казва Миро, - но каквото и да е направил Винко Станс, то 
не го оправдава за отвличането на хора.

- Ами Драгица какво направи с онези двамата от 
Алтре Мунс? - пита Иво Жупан.
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- Обстоятелствата го изискваха – защитава се 
Драгица. - Беше въпрос на оцеляване. Видя, че бяха по 
петите ни.

- Разбирам – клати глава Иво Жупан. - Освен това, 
те знаят къде е водачът на вилното селище.

- Толкова ли е важен този водач на вилно селище? - 
пита Драгица.

- Както ви казах, това е жупанът, твоят баща – 
отговаря й Иво Жупан.

- Баща ми е в Загреб и се тревожи за мен – сопва се 
Драгица. - Стига с тези измишльотини.

- Не е само това – продължава Иво Жупан. - Той е 
баща и на Инко Нитс и Монти Кол.

- Ха-ха-ха! - смее се гръмогласно Миро и всички в 
столовата се обръщат да видят какво става. - Инко Нитс и 
Бърджанин братя на Драгица. Ти направо ме уби!

- Не са ми никакви братя – ядосано заявява Драгица. 
- Нямам никакви братя!

- Имаш, скъпа, имаш – появява се Монти Кол на 
вратата точно в момента, когато Драгица не признава 
роднинските си връзки с него.
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Седемдесет и четвърта глава

Когато жупанът и Блавор подписаха договора за 
продажба и купуване на житно питие, аз и Физор Апс се 
подписахме като свидетели, като по този начин нито 
жупанът, нито Блавор можеше да се откаже от подписа си 
под договора. Договорът беше написан на два езика – на 
езика на страшните същества и на нашия език, като 
написаното на единия и другия език вървеше успоредно в 
два стълбеца.

След сключването на договора Блавор отвори един 
скрин, вграден в стената на стаята, в която бяхме, и от него 
извади няколко купчини пари, които бяха половината от 
стойността на житното питие, закупено от Блавор.

Винко Станс и жупанът преброиха парите и ги 
поставиха в една торба, която се затваряше и отваряше с 
тайна дума. В нея се намираха вече получените пари от 
продажбата на водача на разбойниците.

Слязохме от летящия кораб на Блавор, като се 
появихме от нищото в средата на новото ни село. Винко 
Станс постави торбата с парите в един отвор на 
самоходната талига, който също се отваряше и затваряше с 
тайна дума. За да сме уверени, че с парите ще разполагаме 
ние, Винко Станс ме помоли аз да напиша своя тайна дума 
два пъти на светещата плоча до вратичката на този отвор. 
След като тя се затвори, Винко Станс ме помоли да 
напиша отново тайната дума, за да проверим, дали се 
отваря вратичката. Когато се уверихме, че вратичката на 
отвора, в който сложихме торбата с парите, се отваря с 
моята тайна дума, отново затворихме вратичката и се 
качихме в самоходната талига на Винко Станс.
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Когато пристигнахме в Ранкодом, спряхме пред 
сградата, където се събираха съветниците на Ранкодом. 
Винко Станс ни каза, че тук трябва да платим наема за 
склада край Ранкодом, който съветниците ни бяха дали да 
използваме за поставяне на построението за правене на 
житно питие и за складиране на житото.

Слязохме от самоходната талига и Винко Станс и аз 
тръгнахме към вратичката, зад която бяха оставени парите. 
Тази вратичка се намираше в задната част на самоходната 
талига. Малко преди да напиша тайната дума на светещата 
плоча, в небето над Ранкодом се появи странен летящ 
кораб, който бързо се спускаше към нас.

Винко Станс извика да се качваме бързо в 
самоходната му талига и веднага потегли. Летящият кораб 
започна да изпраща мълнии, които падаха край 
самоходната талига. Аз се уплаших ужасно, защото за пръв 
път видях да падат близо до мен толкова силни мълнии.

Самоходната талига на Винко Станс се носеше с 
толкова голяма скорост, че не можех да различа къщите от 
двете страни на улицата, а ги виждах като размазани мътни 
петна, които отлитаха зад нас. Скоро излязохме от 
Ранкодом и тръгнахме по пътя към планината. Летящият 
кораб продължаваше да изпраща мълнии след нас, като 
една от тях беше попаднала върху самоходната талига. 
Въпреки това, ние не бяхме пострадали и бързото ни 
движение не спираше.

Скоро пътят се скри в гора с вековни дървета с 
огромни корони. Летящият кораб, който ни преследваше, 
се издигна, защото можеше да се блъсне в дърветата. Вече 
не го виждахме. Тогава Винко Станс спря самоходната 
талига и се обади на Блавор чрез светещата си плоча.

- Кой знаеше за това, че ни даваш пари? - попита 
Винко Станс.
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Блавор беше изненадан и каза:
- Само ние, които бяхме при подписването на 

договора.
- Тогава отнякъде е узнал и външен човек – заяви 

Винко Станс. - Преследва ни летящ кораб, хората или 
съществата в който явно имат намерение да ни вземат 
парите.

Блавор докосна светещата си плоча и потвърди:
- Да, виждам летящия кораб. За мен той е напълно 

непознат. Но смятам да му попреча да ви вземе парите.
Големият летящ кораб на Блавор беше завършил 

разтоварването на градивата, необходими за построяване 
на новото ни село. Затова Блавор вече можеше да излети с 
него. След малко той каза на Винко Станс:

- Виждам малкия летящ кораб да кръжи над гората 
в подножието на планината. По лъчите, които изпраща 
твоята светеща плоча мога да определя мястото, на което 
сте спрели. То е точно под него. Затова не мога да стрелям. 
Трябва да се преместите.

Винко Станс веднага подкара самоходната талига. В 
този момент зад нас видяхме огромно огнено кълбо и 
чухме страшна гръмотевица. Силен вятър блъсна отзад 
самоходната талига и я отхвърли далеч напред. При 
падането на самоходната талига щях да си ударя главата, 
но едно меко кълбо беше изскочило от стената на 
самоходната талига и то омекоти удара. Същото се случи и 
с жупана и Винко Станс. И тримата не пострадахме, но зад 
нас на пътя с ужасен трясък рухна летящият кораб, който 
ни преследваше. Малко остана да смачка самоходната 
талига.

Веднага изскочихме от самоходната талига, която 
не можеше да се помръдне, защото нещо се беше счупило 
в нея.
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Винко Станс веднага се обади на главния управител 
на Ранкодом и му каза какво се е случило. Той каза, че 
веднага ще изпрати войниците на Инко Нитс.

Ние бързо се отдалечихме от падналия летящ кораб, 
защото Винко Станс ни каза, че е много опасно да стоим 
наблизо.

Когато войниците на Инко Нитс пристигнаха, 
измъкнаха от падналия летящ кораб десетина човека, 
страшни и други същества, които бяха живи и здрави, но 
много уплашени. Никой на Алтре Мунс не ги познаваше. 
Блавор попита и на Мундо Майс, но и там никой не знаеше 
нищо за тях. Винко Станс каза, че сигурно са жители на 
друго небесно кълбо. Войниците ги отведоха в една сграда 
в Ранкодом, която преди няколко столетия се използвала за 
затвор, а сега в нея бяха отседнали войниците. През 
времето, когато в тази сграда няма войници, идват хора от 
Ранкодом и други места и разглеждат старинни вещи и 
четат древни книги, които се пазят в нея.

Разбрах, че и на Алтре Мунс също могат да ни 
нападнат разбойници, което никак не ме успокои. Винко 
Станс ми каза, че това се случва много рядко, особено на 
Алтре Мунс, където много рядко се плащало с пари, а се 
използвали светещите плочи за даване на нареждания за 
плащане.

Извадихме торбата с парите и се качихме на една от 
самоходните талиги, с които бяха дошли войниците на 
Инко Нитс. С тях беше Монти Кол, братът на Инко Нитс. 
Той попита Винко Станс защо не му се е обадил, за да ни 
пази, щом носим толкова много пари. Винко Станс му 
обясни, че изобщо не предполагал някой да знае за това. 
Монти Кол му каза, че открил в падналия летящ кораб 
някакво сечиво, с което се проследяват други летящи 
кораби и че това сечиво е следяло кораба на Блавор.
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- Значи те са знаели, че Блавор ще купува житно 
питие и че ще плати много пари – поклати глава Винко 
Станс.

Когато се върнахме в Ранкодом, веднага отидохме в 
една сграда, където се пазеха пари. Там прибраха парите и 
казаха, че можем да ги получим когато пожелаем, само че 
трябва да сме тримата: аз, жупанът и Винко Станс.

Вечерта се прибрах в стаята си и се помъчих да 
запиша всички събития през този ден. Не знам дали съм 
успял, защото главата ми все още бучи от страшната 
гръмотевица при падането на летящия кораб.
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Седемдесет и пета глава

Миро се изправя и застава пред Монти Кол.
- Не мога да разбера кой си и какво искаш от 

Драгица – казва Миро наперено.
- Как да не си разбрал? - пита Монти Кол. - Ние сме 

брат и сестра, имаме общ баща.
- Не знам колко сериала си гледал, но явно си 

попрекалил – продължава да се перчи Миро.
- Какво общо имат сериалите? - не схваща Монти 

Кол.
- Ами там постоянно някой се оказва, че е изгубен 

брат, сестра, майка, баща, леля, чичо и т.н. - завира му се в 
лицето Миро. - Та, кой сериал те вдъхнови?

- Виж какво, не гледам телевизия – окопитва се 
Монти Кол. - На Земята имат странни забавления, но не са 
ми по вкуса.

- Ами ти откъде си? - настъпва Миро. - Да не си 
паднал от Марс?

- Не – отговаря Монти Кол, - от Алтре Мунс. И не 
съм паднал, а се появих от нищото.

- Явно, от нищото си се появил – клати глава Миро.
- Това на нашия език означава, че се е телепортирал 

– обяснява Иво Жупан.
- Много смешно! - Миро гледа с кисела 

физиономия. - А защо не изчезнеш в нищото?
- Няма защо – казва Монти Кол, вече по-твърдо. - 

Не съм дошъл да споря с теб, а да потърся помощ от 
Драгица.

- Помощ от мен? - скача Драгица. - Ти в ред ли си? 
Брат ти ме отвлече, сега ти пък търсиш помощ.
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- Добре – внимателно започва Монти Кол, - брат ми 
е сбъркал, но мисля, че можем да ви компенсираме 
неприятностите, които претърпяхте. Сигурен съм, че 
съветът и управата на Ранкодом ще се погрижат за това, 
когато му дойде времето.

- Виждам, че това време няма да дойде скоро, след 
като им запалих задниците! - вика Драгица.

- Ще разберат, че е станало недоразумение – 
обяснява Монти Кол. - Но аз нямам пред вид сегашните 
съвет и управа, а онези отпреди десет века. Вие с Миро сте 
от онова време.

- От няколко дена се мъчат да ме убеждават, че съм 
друга, сега почнаха да ми разправят, че съм от друго 
време, е, това е вече прекалено! - продължава Драгица с 
по-висок тон, който кара всички в столовата отново да се 
обръщат, за да видят какво става.

- Не искате ли да отидем в друго помещение, където 
да разговаряме спокойно? - пита Монти Кол.

- А-а, и тук си ми е добре – отговаря Драгица, - а и 
си похапвам още.

- Добре, какво ще кажете след половин час в клуба 
на базата, там по това време няма много посетители – 
предлага Монти Кол. - Ще пийнем по нещо и ще 
поговорим. Става ли?

- И за какво да си говорим? - пита Драгица. - Казала 
съм, че когато се прибера в Загреб, тогава ще разговарям 
било с брат ти, било с Винко, било с теб.

- За това исках да поговорим – отговаря Монти Кол. 
- Аз също не одобрявам действията на Винко Станс и Инко 
Нитс, но вашата помощ е нужна на всички.

Миро и Драгица се споглеждат. Миро вдига рамене, 
и Драгица вдига рамене. Мълчат и се чудат какво да 
отговорят. Драгица кима на Миро и той казва:
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- Само при едно условие.
- Какво е то? - пита Монти Кол.
- Че по някакъв начин ни гарантирате, че още днес 

ще се приберем в Загреб – отговаря Миро.
- Лично аз ще ви откарам – съгласява се Монти Кол.
- Добре тогава – казва Миро, - след половин час в 

клуба на базата.
Монти Кол излиза от столовата и Миро пита Иво 

Жупан:
- Какво знаеш за Бърджанин, Монти Кол, де. Освен 

това, което ни каза.
- Не много – отговаря Иво Жупан. - Той винаги е 

бил на заден план, в сянката на брат си. Но личното ми 
мнение е, че е доста различен, макар че са еднояйчни 
близнаци.

- И какво му е различното? - чуди се Миро.
- Изразява открито несъгласие с нередностите на 

Алтре Мунс – обяснява Иво Жупан. - Докато брат му е 
конформист. Отиде да работи за влечугите, а брат му е 
патриот.

- Е, сега май и на него ще му се наложи да работи за 
влечугите – смее се Драгица.

- Моля те, по-тихо, защото тук е тяхната база – 
почти шепне Иво Жупан.

- Ако има проблем, да подадат писмено оплакване – 
оглежда се победоносно Драгица. - Хайде, разправяй за 
Монти Кол.

- Ами, много харесва жени и постоянно на Алтре 
Мунс се говори за приключенията му – продължава Иво 
Жупан. - Семействата и без друго там не са много здрави. 
Той още повече спомага за разпадането на някои бракове.

- Много поучително – коментира Миро. - На Земята 
е същото.
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- Затова има търкания с управата на Алтре Мунс – 
добавя Иво Жупан. - Те се правят на много морални. 
Особено след като майка му изпадна в немилост, стана 
невъзможно да остане в армията. Тогава явно си е намерил 
по-добри работодатели.

- Не разбирам как Додранс се е издигнал толкова – 
чуди се Миро.

- Благодарение на Кларо Гмиз – обяснява Иво 
Жупан.

- Кларо Гмиз? - пита Миро.
- Дядо му – отговаря Иво Жупан, - прадядото на 

Винко Станс.
- Аха – досеща се Миро, - първото влечуго в рода на 

Винко Станс.
- Да – потвърждава Иво Жупан. - Сега е кандидат за 

главен велможа и на тези избори има голям шанс.
- Не е ли малко старичък? - чуди се Миро.
- Те живеят доста по-дълго от нас – обяснява Иво 

Жупан. - Не им е разбутано толкова деенкато.
- А нашето кой го е разбутал? - пита Миро.
- Няма да се учудя, ако се окаже, че са те – казва 

Иво Жупан.
- Значи пъклен план, а? - подсмихва се Миро.
- Някакъв план – клати глава Иво Жупан, - да, има, 

но чий и какъв – не знам.
- Добре – казва Миро, - ние няма да оправим света. 

Иска ми се да се върна в Загреб и да забравя всичко.
- Боя се, че не е възможно – гледа го Иво Жупан в 

очите. - Това, което става през последните дни, няма да 
свърши с това. Ще има продължение, както в сериалите, за 
които говориш.

- А ти откъде знаеш за тях? - гледа го подозрително 
Миро.
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- Винко Станс ми е разправял за забавленията на 
Земята – обяснява Иво Жупан. - Най-много сме се смели на 
разказите му за телевизията. Това е невероятно странно за 
нас. Ако на жителите на Алтре Мунс им пуснат нещо, 
което на Земята гледат, не знам какво може да се случи.

- Наистина, какво може да се случи? - пита Миро.
- Реакциите са непредвидими – отговаря Иво 

Жупан, - но със сигурност в началото ще има много 
негативни реакции. Може да се стигне и до пълна забрана.

- Какво имаш пред вид? - не разбира Миро.
- Много убийства и насилие – започва Иво Жупан, - 

политическа агитация, реклама, полови актове, все неща, 
които не са разпространени толкова на Алтре Мунс и се 
смята за невъзпитано и неморално да се интересуваш от 
тях. Освен това, Винко Станс ни е разказвал за това, че на 
Земята слушат нещо много шумно, което наричат „гласба“.

- Че какво лошо има в гласбата (музиката)? - скача 
Миро. - Ако той не харесва някой стил, не значи, че цялата 
музика е за изхвърляне. Ти слушал ли си музика?

- Не – признава Иво Жупан.
- Ами тогава? - пита го Миро. - Какво имаш против 

музиката?
- Не че имам – оправдава се Иво Жупан. - Просто 

Винко Станс ни каза, че била нещо много шумно, а 
земляните го слушат в захлас.

- Е, сега ще ти пусна нещо – Миро отваря нетбука 
си.

Драгица го побутва леко и му показва часа на 
джиесема си.

- О-о, добре – казва Миро, - после. Сега нали щяхме 
да се срещаме с Бърджанин.
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Седемдесет и шеста глава

На двайсет и първия ден от идването ни в Ранкодом 
Винко Станс ми се обади чрез светещата плоча и ми каза, 
че още стопани от Ранкодом са готови с малките си 
жътварски талиги да помогнат за жътвата в нашия стар 
свят. Освен това, Винко Станс ми каза, че Инко Нитс се 
съгласил войниците му да пазят жътварите и през нощта, 
така че вече можеше да се жъне без спиране, само щяха да 
се сменят жътварите през определено време.

Жупанът се съгласи жътвата да става и през нощта, 
защото така щеше да завърши по-бързо. С него отидохме 
при Винко Станс, за да ни закара с новата си самоходна 
талига до вратата на рая, където щяхме да се срещнем с 
жътварите и да получим по-подробни сведения как върви 
жътвата, колко точно жито е ожънато и по колко от всяка 
нива.

Старата самоходна талига на Винко Станс беше на 
мястото, на което я бяхме оставили предния ден. Когато 
минавахме покрай нея, Винко Станс намали хода и ние 
успяхме да разгледаме по-добре външността на счупената 
самоходна талига. Видяхме доста големи пробиви в 
стените й и разбрахме, че по чудо сме останали живи и 
невредими.

Винко Станс ни каза, че войниците на Инко Нитс 
разпитвали заловените в сваления летящ кораб, но не 
успели да научат нищо. Първо, те не говорели езиците, 
които се говорят на Алтре Мунс и двете сини кълба в 
небето над Ранкодом. Хората говорели съвсем непознат 
език, а страшните същества много променен език на 
страшните същества. Това според Винко Станс означава, 
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че тези хора и същества са от много далеч.
Сечивото, с което се проследяват летящи кораби, 

намерено на сваления летящ кораб, също било непознато 
за учените на Алтре Мунс. Те успели с помощта на 
светещи плочи да разгадаят как действа и да разберат 
какви сведения има записани върху свитъка му, но поради 
незнаенето на езиците, които говорят разбойниците, 
учените от Алтре Мунс не могли да научат почти нищо.

Помолих Винко Станс да ми покаже на светещата 
плоча нещо написано върху свитъка на сечивото от 
сваления летящ кораб и останах смаян: то беше на език, 
подобен на нашия, но с други букви, които ние не 
използвахме!

Едва успях да кажа това на Винко Станс, толкова 
силно беше смайването ми.

Винко Станс, след като се съвзех, ме попита откъде 
знам тези букви.

- Някои народи, които говорят езици, подобни на 
нашия, използват освен буквите, с които пишем и ние, и 
други букви, които са по-скоро гръцки – обясних на Винко 
Станс.

Той кимна с разбиране и каза, че това много ще 
помогне за разясняване на случая.

Когато наближихме вратата на рая, видяхме дълга 
върволица от огромни самоходни талиги, натоварени с 
жито. Те бяха потеглили скоро от поляната пред вратата на 
рая, където стояха само две или три самоходни талиги, 
които все още не бяха напълнени.

Край вратата на рая бяха разпънати много шатри, 
където почиваха жътварите, които се бяха върнали от 
жътва. Няколко от нашите хора седяха пред една от 
шатрите и се хранеха. Когато ни видяха, скочиха на крака, 
но жупанът им каза да продължат спокойно да се хранят. 
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Ние седнахме до тях и те започнаха да ни обясняват колко 
жито е ожънато и по колко от всяка нива. Един от тях беше 
записал всичко това на своята светеща плоча и ми го 
изпрати, за да мога да го чета на своята светеща плоча.

Ние с жупана внимателно разгледахме сведенията 
за ожънатото жито и останахме доволни. Наистина, тази 
година житото беше родило повече от всякога.

Винко Станс ни каза, че с парите, които е дал 
Блавор, ще можем да заплатим за труда на жътварите, 
освен наема за склада, в който беше поставено 
построението за правене на житно питие и наема за 
самоходните талиги, които жънеха и превозваха житото. 
Останалите пари, които щяхме да получим от Блавор при 
получаване на житното питие, щяхме да разпределим така, 
че да заплатим наема за склада за следващата година и 
други разходи, а с остатъка семействата щяха да заплатят 
за разходите си по построяването на къщите, като по този 
начин нямаше да имат задължения към Ранкодом.

Тази новина зарадва жупана, защото след това щяха 
да останат за плащане само разходите по построяване на 
общите сгради в новото ни село, което много ще ни 
облекчи. Винко Станс каза, че през следващите години 
житното питие щяло да помогне за изплащане на 
задълженията ни към Ранкодом и ние бързо да се 
издължим за всичко, което жителите на Ранкодом са 
направили за нас.

След като обсъдихме тези въпроси, Винко Станс, 
докато вратата на рая беше отворена, за да се разтоварят 
жътварските талиги, се обади чрез светещата си плоча на 
Инко Нитс, който беше с част от войниците си на нашия 
стар свят и го попита как вървят нещата. Инко Нитс каза, 
че от Ранкодом са докарани големи факли без пламък, 
които щяха да светят през нощта. Той ни показа жива 
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картина от предната нощ, на която се виждаше всичко, 
сякаш беше ден – толкова силно светеха тези факли без 
пламък. Винко Станс ни обясни после, че за да светят 
толкова силно факлите без пламък, се използвала силна 
руда.

От сведенията, които получих от светещата плоча 
на нашия жътвар, а и от обясненията на Инко Нитс, които 
той даде на Винко Станс, разбрахме, че благодарение на 
новите жътварски талиги и на работата и през нощта, 
жътвата щеше да завърши на следващия ден.

Винко Станс след това ни отведе до склада, където 
построението за правене на житно питие вече беше почти 
готово. Според думите на Валис Кунк още на следващия 
ден щеше да се започне правенето на житно питие. Янко 
Ковач потвърди думите на Валис Кунк малко по-късно, 
след като направи опит с новото построение за правене на 
житно питие. Той дори ни донесе един кърчаг с житно 
питие, току-що направено с новото построение. Винко 
Станс каза, че не разбира от житно питие. Жупанът обаче 
го опита и каза, че е много добро, дори по-добро от онова, 
с което Янко Ковач го е черпел преди.

Валис Кунк пресметна, че за направа на цялото 
количество житно питие, което Блавор щеше да купи 
според сключения договор, щяха да са необходими седем 
дена, ако построението работи непрекъснато.
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Седемдесет и седма глава

Миро, Драгица и Иво Жупан влизат в клуба на 
базата на влечугоподобните. Осветлението не е ярко и се 
чува музика от земна радиостанция.

- Ето, това е музика – обяснява Миро на Иво Жупан. 
- В момента звукът не е усилен. Виждаш, че може да се 
слуша и така.

- Сигурно ще ми се наложи да свиквам – казва Иво 
Жупан. - Ако на Алтре Мунс не се оправят нещата, 
сигурно ще ми се наложи да поостана малко на Земята.

В този момент идва Монти Кол. Той поглежда към 
Иво Жупан и пита:

- И той ли ще дойде с вас в Загреб?
- Няма къде да иде – вдига рамене Миро. - Ти имаш 

ли някаква друга идея?
- Не – отговаря Монти Кол, - но в Загреб мога да му 

помогна да си намери работа и жилище.
- Така ли? - радва се Иво Жупан. - А как ще ме 

вземат на работа? Разбрах, че на Земята имало значение 
нещо, което наричат „особна изказница“ (лична карта).

- Няма да ми е трудно да ти намеря истинска – казва 
Монти Кол. - Един приятел се връща на Мундо Майс и 
личната карта няма да му трябва повече. Има и куп други 
документи, които ще ти трябват на Земята.

- Не е ли само този? - чуди се Иво Жупан.
- Не – клати глава Монти Кол. - Трябва ти паспорт, 

за да пътуваш до други държави, трудова книжка, за да 
постъпиш на работа, здравна книжка, за да отидеш на 
лекар, военна книжка, за да докажеш, че си участвал във 
войната и още други документи.
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- Да доказвам, че съм участвал във войната ли? - 
ококорва се Иво Жупан. - Ама тези земляни наистина са 
странни хора.

- Меко казано – съгласява се Монти Кол.
- И кой е този приятел? - пита Миро.
- Ами аз – скромно казва Монти Кол.
- Значи напускаш Земята? - гледа го учудено 

Драгица.
- Да – потвърждава Монти Кол. - Ще трябва да се 

заема с някои неща на Мундо Майс. Блавор ми се оплака, 
че във фирмата му цари голяма бъркотия и служителите му 
се убиват да крадат. Ще трябва да им стегна малко юздите 
и да поостана известно време там. Ако ми се наложи да се 
върна на Земята, ще си уредя други документи.

Монти Кол изважда от джобовете си една купчина 
документи и започва да ги дава един по един на Иво 
Жупан.

- Ще се казваш Горан Планинец – казва Монти Кол. 
- Ето, това са лична карта, паспорт, трудова книжка, 
здравна книжка, военна книжка. Има няколко дебитни и 
кредитни карти, с тях можеш да си купуваш неща. Ще ти 
копирам на нетбука един файл с пълна информация.

Иво Жупан му благодари и прибира документите.
- Та, сега по въпроса – казва Монти Кол и гледа 

Драгица. - Отдавна се мъчех да се свържа с теб, но 
бюрократите от управата на Алтре Мунс не ми даваха 
информация, за да те открия.

- Не ми е ясно – поглежда го Драгица право в очите, 
- какво всъщност искаш да кажеш.

- Цялата работа тръгва от първата мисия на Винко 
Станс – започва да обяснява Монти Кол. - Той се връща в 
миналото и бръква в деенкато на едно влечуго. Мисли си, 
че по този начин ще направи така, че в бъдещето на власт 
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ще дойде прадядо му Кларо Гмиз.
- Че нали той щял да спечели изборите? - пита 

Драгица.
- В това е проблемът – клати глава Монти Кол. - 

Използва пътуване във времето и промени в миналото за 
лична облага.

- И как можеш да го докажеш? - пита Драгица.
- Много трудно ще бъде, защото се очаква скоро 

Кларо Гмиз да вземе властта на Мундо Майс и Винко 
Станс става неуязвим.

- Изобщо не мога да ви разбера интригите – махва с 
ръка Драгица. - И какво постига Винко Станс?

- По този начин неговото семейство ще управлява 
един огромен съюз от планети – продължава обясненията 
си Монти Кол. - Не разбираш ли, че от това има много 
голяма изгода?

- А ти какво искаш от мен? - пита Драгица.
- На Мундо Майс сега има предизборна кампания – 

обяснява Монти Кол. - Ако някой успее да попречи на 
Кларо Гмиз да вземе властта, то Винко Станс ще остане 
със слабо влияние. Няма кой да го финансира за повече 
пътувания във времето. Дядо му не се интересува от 
политика и може да го води само на търговски пътувания, 
при които вероятността да попадне там, където му се иска, 
е много малка. Блавор си прави сметка и няма да прави 
излишни разходи за енергия, за да удовлетворява 
капризите на внука си. Но иначе те са в много добри 
отношения.

- Нищо не разбрах досега – започва да става 
нетърпелива Драгица.

- Ти имаш изключителни способности – казва 
Монти Кол. - Всеки те иска на своя страна, защото можеш 
да контролираш съвета на велможите.
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- Добре, това ми го разправяха вече – Драгица е още 
по-нетърпелива. - Ти какво искаш?

- Да накараш съвета на велможите да избере Репта 
Бун – изплюва камъчето Монти Кол.

- И защо него? чуди се Драгица.
- Защото има подобна платформа – обяснява Монти 

Кол, – но не е от семейството на Кларо Гмиз.
- И това само защото имаш някакви търкания с 

Винко Станс? - недоумява Драгица.
- Не – отговаря Монти Кол. - С него нямам 

абсолютно никакви търкания. Просто искам да го спра, 
защото се самозабрави. Мисли си, че да променяш 
времевите линии е някаква игра. Увлякъл се и трудно може 
някой да го спре. А в най-лошия случай, ще работя за него 
във фирмата на Блавор.

- Странни хора били земляните – Драгица все още 
не може да разбере замисъла ма Монти Кол. - А вие от 
Алтре Мунс не сте ли?

- Тук няма нищо лично – обяснява Монти Кол. - 
Казах ти, че искам да спра Винко Станс, докато не е 
направил още по-голяма бъркотия.

- Добре – казва Драгица, - а той какво би поискал от 
мен?

- Мисля, че нищо – отговаря Монти Кол. - Просто 
иска да си под негов контрол, в случай, че му потрябва 
помощ. Иначе, някой може да му развали плановете.

- Струва ми се, че той обясняваше нещо друго – 
колебае се Драгица.

- Какво? – пита Монти Кол.
- Че ние с Миро трябва да попречим на 

влечугоподобните със своите способности – отговаря 
Драгица.

- Значи не е друго – клати глава Монти Кол. - Както 
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ти казах, Винко ще поиска да попречиш на съвета на 
велможите да избере Репта Бун, за да е сигурен, че Кларо 
Гмиз ще има абсолютно мнозинство и че няма да бъде 
оспорвана властта му през следващите десет години. Това 
ще е предостатъчно за Винко Станс да си осигури 
безпрепятствено пътуване във времето и нови разбутвания 
на времевите линии.
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Седемдесет и осма глава

На следващия ден, който беше двайсет и втория от 
пристигането ни в Ранкодом, при мен в училището дойде 
Винко Станс и ми каза:

- Гвардияне, подготви книгата си, защото според 
пресмятанията ми довечера ще бъде най-подходящия 
момент да се върна във времето и да направя малката 
поправка, за която бях споменал. Щом я направя и се 
върна в сегашното за теб време, много неща ще бъдат 
променени. Ти и всички останали хора няма да знаете, но 
аз ще бъда предпазен от построението, с което пътувам във 
времето, и ще помня онова минало, което ти помниш сега, 
но което няма да си спомняш, след като настъпят 
промените. Тогава ще ти дам книгата, която си писал в 
това време, и за да си сигурен, че не е писана от друг, ще 
можеш да я отвориш само ти с тайния израз, който си 
поставил.

- Значи ли това, че довечера ще настъпят 
промените? - попитах аз.

- Не – отговори ми Винко Станс. - Промените са 
настъпили в мига, в който съм направил малката поправка 
в миналото. Само че довечера чертата на това време, в 
което живеем сега, ще промени своята посока за нас, от 
сегашната ни гледна точка. Но за вас, от тогавашната ви 
гледна точка, нищо няма да се е променило. Все едно, че 
сте живели друг живот и спомените ви ще бъдат от онзи 
живот. Аз обаче ще помня сегашния живот, който тогава 
няма да съществува.

- Тези обяснения са много сложни за мен и не знам 
дали ще мога да ги запиша правилно – отговорих аз. - За 
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мен животът, който живея, е продължение на оня, който 
съм живял и за който си спомням. Бъдещето е неизвестно и 
то е в Божите ръце. Затова не мога да схвана твоите 
сложни обяснения.

- Запиши това, което смяташ, че си чул, тъй като не 
искам да се намесвам в писането на книгата ти – каза 
Винко Станс. - Когато я отвориш с тайния си израз, ще 
разбереш, че онова, което си спомняш за миналото, не е 
всичко, което ти се е случило.

Тези думи ме накараха да потръпна от ужас. От 
нещата, които Винко Станс казваше за промените на 
чертите на времето, ме обземаше огромен страх и аз вече 
не можех да кажа нито дума.

Винко Станс разбра, че отново ме е уплашил и се 
опита да ме успокои:

- Това, което ще направя, е за благото на всички 
нас. Страшните същества ще станат по-малко страшни, 
няма да ни управляват и няма да използват богатствата ни. 
Ще търгуват с нас като с равни и ще купуват по-големи 
количества житно питие. По този начин ще станат 
зависими от нас и няма да смеят да ни правят злини.

Тези думи ме успокоиха съвсем малко. Иначе 
треперех целия и не можех да пиша на светещата плоча. 
Винко Станс тогава ми предложи да отидем в една 
гостилница и да изпием по едно питие, което в Ранкодом 
се наричаше „конджигра“.

Когато влязохме в гостилницата, видях, че беше 
пълна с народ и се зачудих. Попитах Винко Станс защо по 
това време на деня, преди пладне, толкова много хора са се 
събрали в гостилницата.

- Днес е празник за Ранкодом – обясни ми Винко 
Станс – и затова хората не са на работа и се гощават. 
Преди хиляда години на днешния ден предците ни 
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основали Ранкодом и оттогава нашият народ живее на 
Алтре Мунс. От Ранкодом се разселил по цялото кълбо на 
Алтре Мунс и основал много други градове и села, които 
можа да видиш от летящия кораб.

- Затова ли избра този ден? - попитах го аз.
- Не – отвърна ми Винко Станс, - днешният празник 

няма нищо общо с пресмятанията, които направих, но не 
знам, дали тази случайност не е предопределена.

Жителите на Ранкодом, които видях в 
гостилницата, бяха весели, поздравяваха се едни други и 
лека-полека радостта им започна да ме обхваща. Страхът 
ми ме напусна и започнах да си мисля, че Винко Станс ще 
постъпи правилно, ако направи така, че страшните 
същества повече да не бъдат толкова страшни.

Малко след като гостилничарката ни донесе от 
странните питиета, които жителите на Ранкодом пиеха 
горещи, в гостилницата влязоха Блавор и Физор Апс и 
дойдоха при нас. Винко Станс им обясни, че тази вечер ще 
се върне в миналото и ще направи малката поправка на 
нарежданията в тялото на едно страшно същество от 
миналото.

Тогава Блавор каза на Винко Станс:
- Знам, че нищо не е в състояние да те спре да 

направиш това, което си решил. По това много приличаш 
на мен. Но недей да се заблуждаваш, че ще извършиш 
нещо, което е справедливо. В света няма справедливост, 
единствено Бог е справедлив. Затова ти нямаш право да 
вършиш каквото и да било, което променя неговите 
нареждания. Това ти го казвам не като страшно същество, 
защото съм получовек, а като вярващ и като Божие 
създание.

Винко Станс отговори:
- Дядо, това, което казваш е напълно вярно, но то е 

429



вярно за теб, защото виждаш света през своите очи и не 
можеш да забележиш несправедливостите, които не би 
трябвало да съществуват.

Блавор поклати страшната си глава и каза:
- Напротив, ти дори нямаш представа колко ме 

измъчват несправедливостите, които виждам навсякъде 
около себе си. В мен има повече човещина, отколкото в 
много човеци, забелязал съм това, когато съм сред 
страшни същества, които ми се струват ужасно студени. 
Има хора, които работят за тях, и те също стават толкова 
студени, а аз не мога. Не мога да бъда безразличен към 
страданията на хората и затова се занимавам само с 
търговия и не искам да имам нищо общо с велможите. Но 
трябва да знаеш, че в нашето време след хиляда години 
твоят прадядо, моят баща Кларо Гмиз, ще стане главен 
велможа. Това е достатъчно, прави безсмислена 
промяната, която се опитваш да направиш. Кларо Гмиз ще 
промени отношението на велможите към хората и ще 
установи равноправни отношения между Мундо Майс и 
Алтре Мунс.

- Дядо – обърна се Винко Станс към Блавор. - Ти 
пътуваш във времето, за да търгуваш, сигурно си попаднал 
в миг, в който промените, предизвикани от малката ми 
поправка, вече са настъпили.

- Не, нямам сведения да е така – твърдо заяви 
Блавор. - Знам, че сега, когато разговаряме, вече е късно да 
те разубеждавам, защото промените вече са настъпили 
някъде, макар и все още да не са се отразили на нашето 
време. Но сред страшните същества има такива със 
способности да наблюдават всички черти на времето и да 
минават от черта на черта и от свят в свят, без да изпитват 
затруднение. Тези същества ти се присмиват, вече дочух 
слухове, че знаят какви промени са настъпили, и че тези 
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промени само ще влошат положението на хората в този и в 
много други светове.

- Разбирам, че до теб достигат слухове, пуснати от 
същества, които са уплашени, че ще изгубят властта си – 
каза Винко Станс. - Но знай, че това са само слухове. 
Истински доказателства няма, защото не са в тяхна полза. 
Ако им поискаш такива, те няма да могат да ти дадат.

- Добре – отвърна Блавор, - доказателства не мога 
да получа, защото тези същества се отнасят презрително 
към по-нисшите страшни същества, а още по-презрително 
към онези, които не са чисти страшни същества като мен. 
Но ще се опитам да намеря колкото се може по-бързо 
такива доказателства по друг начин, като платя на 
същества, които са близки с висшите същества.

Но Винко Станс поклати глава и каза:
- Не си губи времето и не си давай парите, защото 

ще те измамят. Тези същества сега са много уплашени и 
ще направят всичко възможно, за да изкривят сведенията 
за онова, което ще ги сполети.

Блавор погледна Винко Станс и разбра, че е 
безсмислено да се мъчи да го убеждава да не върши онова, 
което твърдо е решил.
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Седемдесет и девета глава

В клуба на базата на влечугоподобните влизат 
Винко Станс, Инко Нитс и Физор Апс. Винко Станс 
забелязва Миро, Драгица и Монти Кол и се запътва към 
тях.

- Нуждая се от помощта ви – казва развълнувано 
Винко Станс.

- Да попречим на Репта Бун да вземе властта ли? - 
ехидно подмята Драгица.

- Откъде ти хрумна? - изненадва се Винко Станс. - 
А-а, Монти Кол. Сигурно ви ги е наприказвал едни...

- Сигурно, ама ти ми кажи – продължава в същия 
дух Драгица.

- Няма нищо общо с Репта Бун – клати глава Винко 
Станс. - Нещата се объркаха повече, отколкото 
предполагах. Тера Анк е в беда, а за жупана да не говорим, 
той може вече и да не е жив. Затова се нуждая от помощта 
ви.

- Когато искахме да се приберем в Загреб, ти се 
правеше на интересен – ядосано го сряза Драгица. - Сега 
ми хленчиш като мамино синче.

- Добре – гласът на Винко Станс става по-твърд, - 
можем да сключим сделка.

- Сделка с теб? - скача Драгица. - Не-е! Никога.
- Няма да е с мен – гледа я в очите Винко Станс. - 

Додранс и Блавор могат да ви предложат каквото 
пожелаете и да ви дадат гаранции. Вече е късно да се мъча 
да възстановявам истинските ви самоличности.

- Дали ще е с теб или с баща ти и дядо ти, все едно – 
отсича Драгица. - Никаква сделка. Тръгваме си веднага. 
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Бърджанин?
- Аз съм готов – казва Монти Кол.
- И аз – Миро затваря нетбука си.
- Май че и аз трябва да се възползвам – вдига 

рамене Иво Жупан.
- Момичето не им е направило нищо! – отчаяно 

казва Физор Апс.
Драгица я поглежда и се колебае. След това пита:
- Кое момиче?
- Дъщеря ни, Тера Анк – отговаря Физор Апс.
- Да, да – сеща се Драгица. - И какво е станало?
Винко Станс й показва на нетбука си видео, на 

което Тера Анк е в някакво тъмно помещение, прикована 
към стената с вериги, разпъната на кръст.

- Получих това съобщение през вратата на рая – 
глухо казва Винко Станс.

Драгица се колебае и поглежда Монти Кол и Миро. 
Монти Кол вдига рамене, а Миро прави физиономия, която 
изразява готовност да се съгласи.

- И каква сделка ни предлагат Додранс и Блавор? - 
пита Драгица.

- Връщането ви в Загреб изобщо не подлежи на 
обсъждане – казва Винко Станс. - Можете веднага да 
заминете с Монти Кол, утре вечер ще имам нова връзка с 
Алтре Мунс и едва тогава ще мога да кажа със сигурност 
какво ще предприемем.

- Добре – казва Драгица, - но Додранс и Блавор 
какво предлагат?

В този момент в клуба влизат Додранс и Блавор.
- Печалбата от един курс с житно питие е ваша, ако 

измъкнете Тера Анк и жупана от Алтре Мунс – заявява 
Блавор, който е чул въпроса на Драгица.

- И какво ще я правя тази печалба? - поглежда го 
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Драгица в очите. - Къде ще си я...
- Добре – казва Додранс, - можем да уредим нещо 

напълно законно на Земята. Акции в Майкрософт, Айбием, 
Хюлет Пакард или където поискате, може и в Американ 
експрес, Сосиете женерал или всяка световна банка.

- Контролен пакет в Майкрософт става ли? - смее се 
Драгица. - Какви ги разправяте!

- И това може да се уреди – казва сериозно Додранс, 
- стига да кажете.

- Контролен пакет в Майкрософт? - гледа го 
учудено Драгица.

- Да – отговаря Додранс, - но не мога да ви го 
предоставя целия.

- Той не е ли неделим? - пита Миро.
- Да – потвърждава Додранс, - но вътрешно можем 

да си го поделим, защото сме от друг свят и местните 
закони не ни интересуват.

- Значи дял от контролните акции на Майкрософт? - 
пита Драгица.

- Общо взето това не е проблем – обяснява Додранс. 
- Ние вече притежаваме контролния пакет на Майкрософт.

- И как не се е разчуло още? - чуди се Миро.
- Няма да се разчуе изобщо – казва Додранс. - 

Всичко е търговска тайна и вътрешна работа на 
Майкрософт. Щом не засяга нечии интереси и не нарушава 
антимонополния закон, всичко е наред.

- Само че може да има конфликт на интереси – 
обажда се Миро. - Ние не използваме софтуер на 
Майкрософт.

- Какво значение има? - вдига рамене Додранс. - 
Никой не те кара да подписваш декларация, че ще 
използваш само софтуер на Майкрософт.

- Добре – приема Драгица, - значи се договорихме. 

435



Акции от контролния пакет на Майкрософт на стойност 
печалбата от един курс на кораба на Блавор с житно питие.

- Договорено – казва Блавор и Миро и Драгица си 
стискат ръце с Додранс и Блавор. През това време Монти 
Кол заснема с камерата на нетбука си.

- Записах всичко, за да не се отметнете – казва 
Монти Кол на Додранс и Блавор.

- Няма такава опасност – казва Блавор. - За мен 
Тера Анк е дори по-ценна, изобщо няма да се поскъпя да 
платя и повече.

- Виж какво – казва Монти Кол, - нямам нищо 
против момичето, много ми е симпатична. Е, разбира се, не 
е мой тип. Но на вас с Додранс малко ви нямам доверие.

- На теб ти обещах добра работа и ще ти я осигуря – 
казва Блавор. - Смятам, че това е една от гаранциите, че ще 
си удържим на думата пред Миро и Драгица.

- Не виждам как това може да бъде гаранция – чуди 
се Монти Кол.

- В сметката ти в Банката на Принципия съм превел 
двугодишната ти заплата – Блавор показва екрана на 
нетбука си.

Монти Кол се вглежда внимателно, след това 
докосва своя нетбук.

- Да-а – клати глава Монти Кол. - Сега мисля, че 
имаме гаранция. Ако не им платиш, тази сума ще покрие 
възнаграждението, а аз съм свободен, нали така?

- Да – потвърждава Блавор.
- Тогава, потегляме – Монти Кол става от мястото 

си и тръгва към вратата на клуба. Миро, Драгица, Иво 
Жупан и Физор Апс тръгват след него.

- Ти накъде? - Миро се обръща към Физор Апс.
- Ако нямаш нищо против, ще се наложи да ти 

погостувам – казва Физор Апс.
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- В Загреб? - подскача Миро.
- А защо не? - пита Физор Апс. - Няма да се 

разхождам по улиците.
Миро я гледа известно време, после поглежда 

Драгица. Тя вдига рамене. Иво Жупан също вдига рамене.
- ОК! - съгласява се Миро. - Само да се разберем: 

никакво житно питие!
- Миро! - казва Физор Апс – Кога си ме видял да 

пия житно питие?
- Май започвам да си спомням – отговаря Миро и 

прегръща Физор Апс през рамо. - Все пак, никакво житно 
питие!

- Добре, добре – кима Физор Апс.
Монти Кол отвежда групата до огромен хангар, в 

който има стотици кораби и совалки. Приближават се до 
една антигравитационна совалка. Монти Кол поглежда към 
четеца до входния люк и люкът се отваря.

- Всички да заемат местата си – сочи Монти Кол 
към седалките за пътници, а самият той заема пилотското 
място. - След десетина минути сме в Загреб.
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Осемдесета глава

На двайсет и третия ден от пристигането ни в 
Ранкодом при мен в училището дойдоха Винко Станс и 
синът ми Миро. Бях освободил новите си ученици за 
почивката по пладне и проверявах как са разказали 
четивата, които бяхме чели предишния ден.

Винко Станс ми каза:
- Гвардияне, в светещата си плоча нося една книга, 

която само ти можеш да отвориш с таен израз, който знаеш 
само ти и който не си казвал на никой друг.

Аз го погледнах учуден и му казах, че не знам 
никакъв таен израз, с който да отворя тази книга.

Винко Станс тогава ме попита:
- Спомняш ли си, когато ти разказвах за страшните 

същества?
- За кои страшни същества – не можах да разбера 

въпроса му.
- За онези, които живеят на Мундо Майс – отвърна 

ми Винко Станс.
- Гущерите ли? - попитах го на свой ред аз. - Не си 

спомням да си ги наричал „страшни същества“.
- Да – отговори ми Винко Станс, - гущерите. Но ако 

не съм ти разказвал, че някога са наричани „страшни 
същества“, сега вече знаеш, че някога са били страшни 
същества, но вече не са.

- И с какво били толкова страшни? - попитах отново 
Винко Станс.

- Те изсмуквали силата на хората – започна да 
разказва Винко Станс. - Правели ги свои роби и 
използвали труда им безплатно. Но дошъл мигът, в който 
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те изгубили страшните си способности и вече не можели 
да изсмукват силата на хората. Започнали да пият много 
големи количества житно питие и станали зависими от 
хората. Сега ние не си спомняме, че са били страшни 
същества за нас и ги наричаме презрително „гущери“, но 
сред тях все още има такива, които помнят, че са 
притежавали голяма сила и че са ни владеели.

- Това са странни неща – казах аз – и са ми съвсем 
непознати. Мислех, че гущерите са търговци и много 
обичат житно питие. Нали затова след една седмица ще 
дойде дядо ти Блавор? Построението за правене на житно 
питие започна да работи днес и до седем дни цялото 
количество житно питие ще бъде готово.

- Да – потвърди Винко Станс. - Това, което казваш, 
е вярно. Но учените открили, че времето върви в различни 
посоки, да ги наречем „черти на времето“. Ако някой се 
върне в миналото и промени нещо съвсем дребно, в 
чертите на времето настъпват промени, те сменят посоката 
си и миналото, което е било преди това, вече е друго и ние 
не помним онова другото минало, а си спомняме онова, 
което ни се е случило, след като настъпили промени заради 
дребната промяна в миналото.

Погледнах Винко Станс с още по-голямо учудване 
и му казах:

- Винко, днес говориш по много чудноват начин и 
разказваш странни неща, които не мога да разбера. Знаеш, 
че в нашия стар свят не сме били много учени, ние сме 
селяни и много малко от нас знаят да четат и пишат. Нито 
един от нашите хора не е прочел през живота си дори един 
ред от Светото писание, камо ли цяла друга книга, писана 
от мъдри хора. Божията мъдрост стигаше до нас като 
слушахме други да ни я четат. Аз успях да се науча да чета 
сравнително рано и затова сега мога най-добре от всички, 
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които дойдохме от стария ни свят, да чета и пиша. Но това 
не значи, че съм учен. Знам много малко неща и затова не 
мога да разбера думите, които каза.

Тогава Винко Станс докосна светещата си плоча, 
намери един списък с нареждания и оттам извади списъка 
с нареждания за писане и четене на книги и други четива. 
Оттам се опита да прочете от свитъка на светещата си 
плоча едно четиво, чието име беше на нашия език и 
гласеше „Ⰺⱀⰻ ⱄⰲⱑⱅⱏⰹ“. На светещата му плоча се появи 
надпис, който подканяше да се въведе таен израз.

Аз вдигнах рамене и поклатих глава:
- Не мога да се сетя за нито един таен израз. Нямам 

тайни от никого, защото знам, че Бог знае всичко и от него 
нищо не може да се скрие.

- Тате – каза тогава Миро, - това значи, че тайният 
израз, за който ти говори Винко, е написан в Светото 
писание.

- Откъде знаеш? - учудих се аз.
- Това е единствената книга, която четеш – отговори 

ми Миро. - Или поне единствената до скоро, преди да 
дойдем в Ранкодом.

- Да, така е – съгласих се аз, - но в нея има безброй 
изрази и аз не мога да кажа кой от тях трябва да се 
използва, за да се отвори тази книга.

- Вярно е, че в Светото писание има много изрази, 
но навярно има такива изрази, които ти правят по-голямо 
впечатление от другите? - попита Винко Станс.

- Няма определени изрази, които да ми правят 
силно впечатление – отговорих аз, - по-скоро това са 
отделни книги или части от книги.

- И коя от всички книги ти е направила най-силно 
впечатление? - отново ме попита Винко Станс.

- Не бих могъл да кажа, че е една – отвърнах аз. - 
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Много от книгите са ми направили силно впечатление.
- Кажи ни някои от тях – подкани ме Миро.
- Най-силно се вълнувам, когато чета евангелията – 

започнах да изреждам аз. - Също ме вълнуват и деянията 
на апостолите и посланията. От посланията най-силно ме 
вълнуват тези на апостол Павел.

- Навярно в някое от тези послания има израз, който 
ти е направил най-силно впечатление? - попита Миро.

- И в тези послания има много изрази, които ми 
правят силно впечатление и които ме вълнуват силно – 
отговорих аз. - Един от тях е например този: „Вярата е 
твърдата увереност в неща, за които се надяваме, 
убеденост в неща, които не виждаме“, от посланието на 
апостол Павел към евреите.

- Да опитаме с него тогава – нетърпеливо каза 
Миро.

Аз бързо го написах, но светещата плоча отговори, 
че изразът е погрешен.

Тогава Винко Станс каза:
- Ще изпратя тази книга в твоята светеща плоча и 

ще те оставя на спокойствие. Освен това, никой не трябва 
да научава тайния ти израз, защото занапред може да се 
наложи да го използваш пак.

Когато Винко Станс и Миро излязоха, аз се 
замислих. В главата си изреждах различни изрази, които 
ми бяха направили силно впечатление или ме бяха 
развълнували. Опитвах се с всеки от тях да отворя книгата, 
но светещата плоча всеки път ми казваше, че изразът е 
погрешен.

Докато си блъсках главата, в един миг сякаш чух 
някой да ми казва: „Аще ли къто мьнитъс  в д ти чьто, неѧ ѣ ѣ  
чьто раз м , ко же подоба тъ раз м ти“. Бързо ѹ ѣѥ ѣ ѥ ѹ ѣ
написах този израз и книгата се отвори!
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Осемдесет и първа глава

Физор Апс държи Миро за ръка и му говори:
- Тази вечер не можем ли да се поразходим? Можем 

да отидем на дискотека, в суматохата никой няма да ме 
гледа.

- Ти добре ли си? - вика Миро. - Как ще се 
разхождаш такава из Загреб?

- Никой не обръща внимание на такива като мен – 
успокоява го Физор Апс.

- Напротив! - не се съгласява Миро.
- Ти да не ме ревнуваш, а? - смее се Физор Апс.
- Не ми се ще да се разправям с полиция и военни – 

заявява Миро.
- Защо? - пита Физор Апс. - Проблеми ли имаш с 

тях.
- Ако тръгнеш из Загреб тази вечер, сигурно ще 

имам – отговаря Миро.
- Няма страшно – обажда се Драгица от съседната 

седалка. - Мога да й намеря подходящо облекло. Ще стане 
за маскарада. Може да привлече вниманието, но никой 
няма да се усъмни, че е истинска извънземна.

- Точно това ми трябва! - радва се Физор Апс. - 
Отдавна не съм се забавлявала.

- Тази вечер ще има маскарад в един клуб – 
обяснява Драгица. - Там ходят приятели, ще свири една 
известна група.

- Много обичам шумните места, на които свири 
музика – въодушевява се Физор Апс.

- Няма страшно, ще уредим нещо – смее се Драгица. 
- Бърджанин, ще можеш ли да ни свалиш до офиса на 
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Миро, там ми остана колата.
- Вече сме над улицата, пригответе се за 

телепортиране – казва Монти Кол. - Аз ще паркирам 
совалката в хангара на фирмата и ще ви намеря в клуба.

Миро, Драгица, Иво Жупан и Физор Апс се 
появяват в офиса на Миро. Наоколо е хаос, има явни следи 
от тършуване или обиск.

- Я! - възкликва Миро. - Обърнали са всичко 
наопаки!

- Явно полицията е имала доста работа – Драгица 
събира пръснатите по пода преводи. - Някой от клиентите 
ти май ще остане без превод.

- Ако са гледали телевизия, може и да не си 
потърсят преводите – клати глава Миро.

- Всяко чудо за три дни – казва Драгица.
В този момент в стаята нахлуват двама полицаи с 

насочени пистолети:
- Не мърдай! - вика единият.
- Горе ръцете! - вика другият. - Полиция.
Драгица ги поглежда спокойно и те прибират 

пистолетите си.
- Много се извиняваме за безпокойството – казва 

първият полицай. - Помислихме, че са крадци.
- Може да си отивате – казва Драгица. - Охраната на 

офиса се отменя.
Полицаите си тръгват веднага, дори не обръщат 

внимание на Физор Апс.
- Виждате ли? - радва се Физор Апс. - Не ме 

забелязаха!
- Забелязаха те веднага – казва Драгица. - Надявам 

се обаче да не си спомнят.
- Потърси камери – казва Миро. - Надявам се да не 

са поставили, но не се знае.
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- Това не мога да правя – обяснява Драгица. - Мога 
да влизам в мозъци, но да откривам електроника не мога.

- Ако до половин час офисът ми не се напълни с 
полиция, значи всичко е наред – казва Миро.

- Плача за един душ – оплаква се Драгица. - Ще се 
кача горе. Нали нямаш нищо напротив?

- Ако и апартамента ми е в същото състояние, прави 
се, че не забелязваш – казва Миро. - Но най-добре всички 
да отидем там, защото тук може да дойдат и заблудени 
клиенти.

Групата се качва на втория етаж на сградата, където 
е апартаментът на Миро. Външната врата зее отворена.

- Е, сега я загазихме! - възкликва Миро.
- Влизам първа – казва Драгица и изважда единия 

зашеметяващ пистолет.
След малко се чува:
- Чисто е!
Всички влизат, но Миро вика:
- Защо казваш, че е чисто? Тука е същинска кочина!
- Не – казва Драгица. - Бомба е паднала.
- Бомба? - скача Миро. - Къде.
- Не, бе – смее се Драгица. - Така се казва.
- Добре де – съгласява се Миро. - Само че се казва 

„като че ли“.
- Не се формализирай – казва Драгица. - Това е от 

разговорния език, допустими са отклонения.
Драгица влиза в банята и вика:
- Физор Апс, ела, можем и двете да се къпем.
- Ами аз? - пита Миро.
- Нали първо дамите? - обажда се Драгица отвътре.
Физор Апс влиза при Драгица и от банята се чува 

плискане на вода и смях.
- Жени, какво да ги правиш! - вдига рамене Иво 
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Жупан.
- Хайде да почакаме в хола – казва Миро. - Мога да 

ти предложа от земната конджигра или житно питие, което 
си избереш.

- Житно питие – казва категорично Иво Жупан.
- Имам най-различни видове – обяснява Миро. - 

Тези тук не са житни питиета, но са доста силни.
- Тогава, ако нямаш нищо напротив, да опитам от 

всичките – казва Иво Жупан.
Миро изважда от барчето няколко бутилки и две 

чаши. Налива от едната бутилка и подава чашата на Иво 
Жупан.

- Наздраве! - казва Миро и се чуква с чашата на Иво 
Жупан. - Така се прави на Земята.

Иво вдига чашата и я изпива на един дъх. После 
мляска и казва:

- Това беше добро. Налей от следващото.
- Тези са доста силни, трябва по-бавно да се пият – 

колебае се Миро.
- Е, не е чак толкова силно – казва Иво Жупан. - 

Онова, което го продаваме на влечугите, е доста по-силно.
След малко влизат Драгица и Физор Апс.
- Охо! Вече май се започна! - вика Драгица.
- Житно питие – обяснява Иво Жупан.
- Така ли? - подскача Физор Апс. - Дай да го 

опитам!
- Полека! - хваща я Миро. - Нали искаше да се 

поразходим? В клуба ще пием достатъчно. Не е нужно да 
се подготвяш отрано.

- Нали съм ти гостенка? - недоволства Физор Апс. - 
Защо ми отказваш?

- Добре де – съгласява се Миро. - Само че да не го 
изпиеш на един дъх като Иво.
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- Ами как? - чуди се Физор Апс.
- На Земята пием бавно – обяснява Миро.
- Не е вярно – казва Физор Апс. - Била съм на прием 

при руския посланик във Вашингтон. Лично той пие като 
нас.
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Осемдесет и втора глава

Нещата, които прочетох в книгата, дадена ми от 
Винко Станс, са невероятни. Всичко, което прочетох 
написано от мое име, никога не ми се е случвало по 
описания начин. Преди двайсет и три дена наистина 
преминахме през вратата на рая, но не жупанът беше този, 
който отиде до Алтре Мунс и се върна, за да ни поведе.

Жупанът беше напълно съгласен с Винко Станс, че 
трябва да отидем в Ранкодом, за да се спасим от 
постоянните набези на разбойниците, които не ни оставяха 
на мира и долитаха на конете си изневиделица и най-
неочаквано. Затова жупанът изпрати на Алтре Мунс сина 
ми, Миро, и дъщерята си, Драгица, за да научат повече 
неща за жителите на Ранкодом и тяхната гостоприемност.

Миро и Драгица минаха през вратата на рая, която 
беше охранявана от войниците на Алтре Мунс, на които 
нареждаше Инко Нитс. Докато се върнат Миро и Драгица 
войниците от Алтре Мунс не позволиха на разбойниците 
да ни нападат и ги държаха далеч от селата ни, само като 
използваха зашеметяващи сечива. Тези сечива, според 
Винко Станс, не бяха оръжия, а служеха само за 
зашеметяване на нападатели. Винко Станс ми каза по-
късно, че има и оръжия, които зашеметяват, но те могат и 
да убиват, ако се увеличи силата им.

След като Миро и Драгица се върнаха от Ранкодом, 
разказаха на жупана и старейшините за това как били 
посрещнати в Ранкодом, какви били къщите там, как се 
движели талигите без коне и много други неща, които ги 
бяха впечатлили. Миро и Драгица били приети от съвета 
на Ранкодом и там получили твърди уверения, че ако 
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жупанът доведе хората си в Ранкодом, ще може да разчита 
на подслон, място за построяване на ново село и земя за 
ниви и ливади за добитъка ни.

Всичко това наистина много напомня на написаното 
в книгата, но в нея никъде не се споменават Миро и 
Драгица.

Наистина, Винко Станс ми е обяснил, че след 
някакви промени съм щял да имам син, а жупанът – 
дъщеря, но това не ми звучи правдоподобно. За съжаление, 
откакто пристигнахме в Ранкодом до днес не съм писал 
никаква книга и всички събития, които настъпиха, не са 
описани. Може би някога, когато намеря време, ще седна и 
ще опиша онова, което ни се случи след идването ни в 
Ранкодом, но сега нямам време за това – в училището, 
докато децата на Ранкодом почиват, аз и старите ми 
ученици учим всички възрастни да могат да четат и пишат. 
Аз се занимавам с най-добрите нови ученици, които по-
бързо от всички останали се научиха да четат и пишат. Те 
ще станат учители в училището на новото ни село.

Жупанът предложи да наречем новото си село Ново 
мисто, което обикновените хора изговарят като Ноумист, и 
да го обявим за град, защото в него щяха да се заселят 
жителите на няколко села. Старейшините одобриха това и 
вече знаехме, че когато новите ни къщи бъдат построени и 
завършени, ще живеем в Ноумист.

Строежът на Ноумист също отнемаше доста от 
свободното ми време, защото често се налагаше да чета и 
обяснявам на нашите строители упътвания за работа с най-
различни сечива, които те използват на строежа. Много 
пъти дори се налагаше да не ходя в училището, защото 
строежът на Ноумист беше много по-важен, тъй като 
временно бяхме настанени в къщите на жителите на 
Ранкодом и това причиняваше много неудобства.
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Едно от неудобствата беше, че нашите хора и 
жителите на Ранкодом говореха различни езици и често не 
можеха да се разбират за съвсем прости неща. Често 
викаха Винко Станс, който говореше и двата езика, но той 
не смогваше да бъде навсякъде, където го викат.

Няколко пъти дори възникнаха кавги, които се 
оказаха за толкова дребни неща, че след като разберяха за 
недоразумението, хората умираха от смях. Обикновено 
това бяха недоразумения с хранителните продукти, които 
носеха нашите хора, а жителите на Ранкодом не познаваха 
и мислеха, че са опасни или отровни. Нашите хора също не 
познаваха храните на жителите на Ранкодом и отказваха да 
ги приемат, което нерядко обиждаше жителите на 
Ранкодом или ги караше по-настоятелно да ги предлагат, 
което довеждаше до кавги.

Всички тези недоразумения ставаха от доброто 
желание и на едните, и на другите да помогнат, да услужат 
или да направят подарък, съчетано с неразбирането на 
езика на другите.

След години сигурно щяхме да се научим да 
говорим езика на жителите на Ранкодом или те нашия, но 
сега и на едните, и на другите беше трудно да запомнят 
дори най-простите думи. За нас езикът на жителите на 
Ранкодом звучеше много непознато и ние дори не 
можехме да схванем как изговарят името на града си. 
Веднъж Винко Станс внимателно ми обясни, че се 
изговаря Лонгадом и означавало „далеч от дома“. Според 
Винко Станс езикът на жителите на Ранкодом бил сроден с 
езика на римляните.

Книгата, която ми даде Винко Станс най-много се 
различаваше от истинските събития по това, че в нея 
гущерите се наричаха „страшни същества“, както ги 
нарече и Винко Станс. Това ме накара да си помисля, че 
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Винко Станс е написал книгата от мое име и сега иска да 
ме убеди, че имало друго време с други събития, но след 
като той бил направил промяна, събитията изведнъж се 
променили и ние не си ги спомняме.

След като прочетох книгата, се обадих на Винко 
Станс чрез светещата плоча и му казах това, което мислех. 
Той се усмихна и ми каза:

- Гвардияне, не напразно оставих ти да затвориш 
книгата с тайния израз, който знаеш само ти. Ако си 
спомняш, че си ми го казал, ще се съглася, че книгата не е 
писана от теб.

Аз му отговорих:
- Винко, този израз може да съм го казвал на много 

хора, но никога не съм им казвал, че мога да го използвам 
като таен израз за затваряне и отваряне на книга в 
светещата плоча. Това е така, защото никога не би ми 
хрумнало да затварям с този израз която и да било книга. 
Книгите трябва да са достъпни до всички, за да може 
знанието, което ни е дадено от Бога, да достигне до 
всички. Затова не мога да разбера защо тази книга е била 
затворена, ако не си я писал ти.

Винко Станс тогава ме попита:
- Гвардияне, смяташ ли, че аз знам толкова добре 

вашия език, че да напиша тази книга?
Замислих се и разбрах, че той е прав. Дори и да 

говореше много добре нашия език, той често допускаше 
грешки, които никой от нашите хора, дори и от най-
простите, не би допуснал. Ако Винко Станс беше писал 
тази книга, в нея щях да открия такива грешки, но не 
открих. Сякаш наистина аз бях писал книгата, но никак не 
можех да повярвам!

Казах на Винко Станс:
- Винко, не мога да повярвам, че аз съм писал тази 
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книга. Може би някой друг я е измислил.
Винко ми отвърна:
- Ако дадеш на своите ученици задача да напишат 

свой любим израз, всеки от тях един и същ ли израз ще ти 
напише? Или всеки ще напише различен израз, защото 
хората са колкото еднакви, толкова и различни. Всеки 
човек мисли за различни неща, харесва различни неща от 
другите. Затова, как е възможно някой друг да напише и да 
затвори книгата с таен израз, който само ти знаеш?

Не можах да отговоря нищо на Винко Станс.
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Осемдесет и трета глава

В апартамента на Миро пристига Монти Кол. Той 
се оглежда около себе си и казва:

- Тука е паднала бомба!
- Като че ли е паднала бомба – поправя го Миро.
- Че каква е разликата? - чуди се Монти Кол. - За 

мен е все едно. Виждам че много са били заинтересувани 
от твоя случай.

- Не знам кой го раздуха, но трябва да е някой от 
вашите – казва Миро. - Добре е да ни търсят, ама чак 
толкова шум да се вдигне и да обърнат наопаки и офиса, и 
апартамента ми...

- Аз им пуснах мухата - признава Монти Кол. - 
Съжалявам, не очаквах да се получи такъв ефект.

- И как им я пусна? - пита Миро.
- Ами на няколко вестника и телевизии... – обяснява 

Монти Кол, - казах им че си изчезнал, че си много известен 
и уважаван в твоя бранш, а те не търсят допълнителна 
информация.

- Друг път търсят – казва Миро.
- Ами! - клати глава Монти Кол. - Колкото пъти съм 

прилагал този метод, никога не са проверявали 
информацията ми.

- Значи имаш способността да ги убедиш само с 
думи – смее се Миро. - Ако имах такава способност, щях 
да стана политик.

- Не ти трябва – махва с ръка Монти Кол. - Знаеш 
кой се занимава с политика...

- Да-а – съгласява се Миро. - Наистина не ми 
трябва.
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- Ще тръгваме ли? - нетърпеливо пита Физор Апс.
- Първо трябва да минем през моя апартамент – 

казва Драгица. - Трябва да смениш тези дрехи.
- Нали щеше да има маскарад? - чуди се Физор Апс.
- Да, но тези дрехи, които носиш, и за маскарад не 

стават – обяснява Драгица. - Веднага правят впечатление. 
Това, което не прилича на земните неща, привлича 
вниманието. Трябва да сме по-дискретни.

- Значи физиономията ми е земна, така ли? - пита 
Физор Апс.

- Ами да – вдига рамене Драгица. - Кой не е ходил в 
терариум?

- Вие, хората, имате странно чувство за хумор – 
гледа я Физор Апс. - Да смятам ли, че се шегуваш?

- Шегувам ли се? - смее се Драгица и гледа Миро и 
Монти Кол.

- Ами-и... - чуди се Миро.
- Какво? - пита Монти Кол.
- Добре де, хайде да вървим – казва Драгица.
- А Иво Жупан? - пита Монти Кол.
- Опита от всички житни питиета и от нежитните – 

казва Миро. - Много му харесаха.
- Значи остава – констатира Монти Кол.
- Иначе трябва да го носим на гръб през цялото 

време – Миро показва на Монти Кол проснатия върху едно 
легло в другата стая Иво Жупан.

- Много му се събра – клати глава Монти Кол. - 
Целият му живот се обърка. Довчера беше кротък и 
уважаван гражданин на Ноумист, днес е нелегален беглец.

- Надявам се да се справи – казва Миро.
- Не бие на очи, има благ характер, ще се справи – 

отсича Монти Кол. - Не се и съмнявам.
Излизат на улицата, вече е сумрак. Драгица се 
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оглежда за колата си.
- Я! Колата ми я няма! - възкликва Драгица.
- От полицията са я прибрали – обяснява Монти 

Кол. - Ще ползваме моята.
В този момент една съседка на Миро го забелязва и 

се развиква:
- Миро! Миро! Нали те бяха отвлекли? Какво стана?
- Никой не ме е отвличал – спокойно казва Миро. - 

Бях в командировка до Щатите. Не знам кой е пуснал тези 
слухове, но няма нищо подобно.

- Ами тук се беше събрала цялата загребска 
полиция – ръкомаха съседката.

- Личи си – клати глава Миро. - У нас сякаш бомба 
е паднала.

Миро, Драгица, Физор Апс и Монти Кол се качват в 
тъмната лимузина, спряла пред офиса на Миро. В този 
момент съседката забелязва Физор Апс и само отваря уста. 
Драгица й се усмихва и я потупва по рамото:

- Няма страшно, ще се оправиш.
Монти Кол пали двигателя и потегля.
- Тази леля май не беше ходила в терариум – 

подсмихва се Монти Кол.
- Мога ли и аз да се пошегувам? - пита Физор Апс.
- Давай! - подканя я Драгица.
- Тази леля ВЕЧЕ е ходила в терариум – казва 

Физор Апс.
Миро започва да се превива от смях, а Монти Кол и 

Драгица го гледат учудено.
- Извинявам се, не разбрах майтапа – казва Драгица.
Миро още по-силно се смее.
- Не знаех, че Физор Апс има такова чувство за 

хумор – задъхан казва Миро.
Драгица вдига рамене, а Монти Кол вече гледа само 
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напред. Движението е много натоварено и трябва да 
внимава.

След малко стигат до жилището на Драгица.
- Наоколо няма много хора – казва Монти Кол.
- Аз ще се погрижа – потупва го по рамото Драгица 

и излиза от колата. - Хайде, чисто е.
Физор Апс излиза и тръгва с Драгица. Минувачите 

като че ли не я забелязват. Миро и Монти Кол остават да 
чакат в колата.

Драгица и Физор Апс влизат в апартамента на 
Драгица и заварват същата суматоха, каквато цари и в 
апартамента на Миро.

- И тук не са си губили времето – казва Драгица. - 
Дано успея да си намеря нещата.

Драгица започва да рови в гардероба.
- О-о! Слава Богу! - вика Драгица. - Всичко си е тук.
Физор Апс се съблича. Драгица я гледа.
- До днес не бях виждала гола от твоята раса – казва 

Драгица.
Физор Апс се смее:
- За всяко нещо има пръв път.
Драгица подава на Физор Апс различни рокли, 

поли, блузи, за да си избере.
Накрая Физор Апс си избира дрехи, мери ги и ги 

облича.
- Супер! - вика Драгица. - Направо си върхът!
- Така ли? - чуди се Физор Апс. - Знам че на Земята 

имат странен вкус, но не очаквах че е чак толкова...
- Остава шапка с козирка и тъмни очила – 

продължава да рови Драгица. Накрая намира каквото й 
трябва и казва: - Я сега да видим? Оха! Никой няма да 
разбере, че си извънземна!
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Осемдесет и четвърта глава

След като успях да отворя и прочета книгата, която 
ми даде Винко Станс, реших да я продължа, като описвам 
истинските събития, а не някои измислени. Казах на Винко 
Станс за своето решение и той се съгласи. Обясни ми, че 
неговото желание било същото, защото щели да настъпят 
нови промени и тогава няма да си спомняме и този живот, 
а ще имаме други спомени. Попитах Винко Станс защо ще 
има нови промени, не е ли направена само една промяна. 
Той ми отговори, че малката промяна, която направил в 
миналото, довела до други промени, които не е трябвало да 
се случват. Затова той трябвало да се върне в миналото 
отново и да направи друга промяна, която трябва да 
поправи неправилните промени.

Всичко това звучеше доста объркващо и по никакъв 
начин не можех да си представя как така може да се 
върнеш в миналото, да направиш някаква промяна, след 
това да се върнеш в промененото вече настояще и да имаш 
спомени от друго минало, различно от това, за което си 
спомнят всички останали. Винко Станс ми обясни, че това 
е напълно възможно, защото използва построение за 
връщане в миналото, което запазва всичко непроменено в 
човека, който пътува през времето с негова помощ. По 
този начин Винко Станс запазил в светещата си плоча 
книгата, която според него съм бил написал преди 
промяната.

Попитах Винко Станс сега ще запази ли пак старата 
книга и допълненията, които ще направя, и той потвърди. 
Каза, че дори и стотици или хиляди пъти да се наложи да 
прави промени, книгата всеки път ще се запазва.

459



- А ако попаднеш на друг мене, който е писал и 
преди това книга, коя ще се запази? - попитах аз.

- Първата книга ще пазя винаги непроменена – 
отвърна Винко Станс. - Ако попадна на друг тебе, който е 
писал книга преди това, ще запазя и нея непроменена. 
Всички тези спомени са истински, само че са записани на 
различни черти на времето. Чертите на времето са 
ръководещите, по всяка отделна черта на времето протича 
различен живот, с различно минало, настояще и бъдеще. 
Но тези черти тръгват от една точка или се пресичат в една 
точка, в която животите по различните черти много си 
приличат. Колкото повече се раздалечават тези черти, 
толкова по-малко си приличат животите.

Думите на Винко Станс ме объркаха още повече. От 
тях излизаше, че има много еднакви хора по различни 
черти на времето и всички те си живеят техните животи и 
си имат спомени, които могат много да си приличат или да 
бъдат много различни.

Винко Станс разбра моето недоумение и каза:
- Всичко това, което ти разказвам, е объркващо за 

теб, защото са ти необходими още много познания, които 
ще трупаш с времето. Все още нямаш достатъчно такива 
познания и ми е трудно да ти опиша света с понятията, 
които познаваш. Светът е много по-сложен и за да го 
разбереш няма да ти стигне един живот. Но все пак 
главните неща ще успееш да схванеш.

- И кога ще мога да започна да уча всички тези 
неща? - попитах аз Винко Станс.

- За да можеш да се запознаеш с натрупаните 
знания на жителите на Алтре Мунс, ще трябва да можеш 
да четеш книгите им – започна да ми обяснява Винко 
Станс. - Книгите можеш да отваряш на светещата си 
плоча, но тълкуванието на твоя език все още не е напълно 
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точно и понякога няма да можеш да разбереш почти нищо. 
Аз се опитах да запиша в свитъка на светещата плоча 
списък от нареждания, който да помага за разтълкуване на 
нашите книги на твоя език, но за това е необходимо много 
време и много труд, а един сам човек не е в състояние на 
извърши това. Когато младите хора от вашия народ 
започнат да изучават езика на жителите на Ранкодом, те 
постепенно ще подобрят и списъците с нареждания, 
записани в свитъка на светещата плоча, които помагат за 
разтълкуване на нашите книги на вашия език. Тогава за 
много от думите и изразите, на които все още не съм 
намерил съответствия, ще се намерят такива, и 
тълкуванията ще станат по-точни. След години много от 
нашите книги ще бъдат разтълкувани на вашия език и 
вашите хора спокойно ще изучават натрупаните знания на 
много поколения жители на Алтре Мунс

- А няма ли да можем по-бързо да изучаваме вашия 
език? - отново попитах аз. - Заедно с ученето на четене и 
писане не можем ли да започнем да се учим да разбираме 
първо някои простички неща на вашия език, а след това, 
лека-полека, и по-сложни?

- Това е напълно възможно – потвърди Винко 
Станс. - Още от следващия ден мога да ви доведа няколко 
учители по нашия език, които да започнат да ви учат. 
Отначало ще ви показват думи, които могат да се обяснят с 
движения на ръцете, с израз на лицето, с рисунка или с 
показана вещ. През това време ще ви показват и нашите 
писмени знаци, как се записват думите и изразите на 
нашия език и как се четат. Когато значенията на думите 
станат по-трудни за обяснение, защото нашите учители не 
знаят вашия език, ще започнете да търсите тълкуване на 
значението в светещата плоча. Ако и тогава не намерите 
значението, аз ще ви помогна с радост, ако мога. В 
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речника, който ученичките от Ранкодом ти подариха при 
влизането ти за пръв път в нашия град, ще намираш 
обяснение на всяка дума със сложен смисъл с по-прости 
думи и примери. Но за да можеш да използваш този 
речник, ще ти трябва да натрупаш доста думи от нашия 
език в главата си.

Когато Винко Станс спомена речника, който ми 
беше подарило едно момиче при пристигането ни в 
Ранкодом, аз си спомних описанието в книгата и разбрах, 
че то много прилича на истинския случай. Значи някои 
събития не бяха различни. Речникът лежеше на масата в 
моята стая, точно до светещата плоча. Бях питал няколко 
пъти Винко Станс за знаците от тяхната писменост и си ги 
бях записвал на един бял лист. Срещу всеки знак бях 
написал как се чете, като за тази цел бях използвал наши 
букви. Когато Винко Станс ми беше обяснил, че някой 
знак се чете по по-особен начин и че няма наша буква, 
която да покаже това, бях записал, че този знак напомня 
или е близък по звучене на някоя наша буква, а също и по-
подробни обяснения за изговора, ако бяха необходими.

Освен това, списъците с нареждания, записани в 
светещата плоча, които помагаха за тълкуване на книгите 
от Ранкодом на нашия език, както и книги на нашия език – 
на езика на Ранкодом, много ми помагаха, защото при 
тълкуване на думите и изразите можех да накарам 
светещата плоча да ми ги изговори колкото пъти поисках, 
докато не разбера как точно се четат или изговарят.

След това започнах да търся думите в речника и да 
се опитвам да прочета обясненията им на езика на 
Ранкодом. Всяко обяснение на значението на сложна дума 
беше малко четиво. Ако не знаех някоя от простите думи, 
търсех я или в речника, или я написвах в светещата плоча 
и там търсех значението й на нашия език. Така лека-полека 
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започнах да си съставям свой речник, който ден след ден 
ставаше все по-голям. Винко Станс ми показа как да 
подреждам записаните думи според последователността на 
буквите само с няколко докосвания върху нарежданията на 
светещата плоча.

От следващия ден, двайсет и четвъртия от 
пристигането ни, в училището на Ранкодом започнаха да 
идват учители, които започнаха всеки ден след пладне да 
ни учат на езика на жителите на Ранкодом.

Сутрин учехме на четене и писане хората, а след 
пладне и учители, и ученици започвахме да учим езика на 
жителите на Ранкодом. Много от нашите хора не можеха 
да чуват добре думите от този език и твърдяха, че им 
звучат като бълнуване. Аз също имах такова мнение, но не 
исках да обидя нашите домакини и затова не споменавах 
пред никого, особено пред Винко Станс това. Отначало 
трябваше всяка дума да я чуя по стотина пъти, за да 
разбера как точно се изговаря, а след това запомнях как се 
пише.

И така, започнах да се подготвям за времето, когато 
щях свободно да чета книгите от Ранкодом и да се 
запознавам с огромното знание, трупано много столетия.

Нямам представа как ще протекат събитията 
занапред, но ако някой ден Винко Станс ми донесе тази 
книга с непонятни обяснения и невероятни случки, 
сигурно пак няма да му повярвам, че съм я писал аз.
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Осемдесет и пета глава

Драгица и Физор Апс излизат на улицата и вървят 
бавно към колата на Монти Кол. Миро и Монти Кол 
излизат от колата и помагат на дамите. Драгица сяда на 
предната седалка до шофьора, а Физор Апс отзад – до 
Миро.

Монти Кол потегля и пуска радиото. Чува се 
жизнерадостна музика, при която Физор Апс започва да 
пляска с ръце.

- Много обичам Земята, защото тук може да се 
слуша музика навсякъде! - въодушевява се Физор Апс.

- Харесва ти, защото не си живяла в краен квартал в 
панелен блок – подхвърля Монти Кол. - Там се чува 
музика едновременно от десетки места, да не кажа от 
стотици.

- Че какво по-хубаво от това? - чуди се Физор Апс.
- Може би нервната ти система е по-устойчива – 

казва Монти Кол, - но аз не мога да изтрая и половин час.
- А – казва Миро, - слагаш слушалки и се правиш, 

че слушаш твоята си музика.
- Понякога става – казва Монти Кол, - но понякога 

усещаш да вибрира друг ритъм и става какофония.
- И аз имах известно време такива проблеми – 

обажда се Драгица. - Наложи се да викам няколко пъти 
полиция, но нямаше ефект, докато не взех работите в свои 
ръце.

- И какво стана? - пита Монти Кол.
- Ами изхвърлих ги надолу по стълбите, че после аз 

си имах разправия с полицията - обяснява Драгица.
- Вие, хората, сте много емоционални – казва Физор 
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Апс. - Малко от нашите харесват музика, защото изобщо 
не им прави впечатление. На мен ми въздейства, но не чак 
до такава степен, че да върша насилие.

- Ти така ли разбра? - смее се Драгица. - Понякога 
музиката въздейства на хората и ги кара да правят насилие, 
но след като здравата са си подложили.

- С какво? - пита Физор Апс.
- С житно питие – казва Миро. - Ако изпиеш 

толкова, колкото Иво Жупан и отидеш в някой клуб, а там 
яко дъни музика, започва да ти идва отвътре. Или да 
сваляш мацки или да се сбиеш с някой.

- Чакай, чакай – с недоумение го прекъсва Физор 
Апс. - Това последното не го разбрах. Защо трябва да се 
сбиваш с някого?

- Ами ние, хората, сме такива – обяснява Миро. - 
Когато си пийнем житно или друго силно питие, започваме 
много да обичаме или да се перчим. Аз лично не се перча 
много, но няколко пъти ми плащаха гаранция.

- Каква гаранция? - чуди се Физор Апс.
- Ами сутрин отивам да го прибирам от полицията – 

обажда се Драгица. - През нощта си пийнал и започва да 
налита на бой. Та, отивам в полицията, защото ми се 
обаждат по телефона, и нося тлъста сума, защото нали ми е 
приятел.

- И на кого я даваш тази сума? - не разбира Физор 
Апс.

- Ами на полицията, да го освободят – обяснява 
Драгица.

- Че така ли става тук? - чуди се Физор Апс.
- Защо, при вас различно ли е? - пита Миро.
- При нас ако попаднеш в полицията малко трудно 

ще се измъкнеш – обяснява Физор Апс.
- Дори ако си направил нещо дребно? - пак пита 
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Миро.
- Няма дребни неща – казва Физор Апс. - Ако си 

прекалил с житно питие и се сбиеш, след това трудно 
можеш да се измъкнеш.

- От затвора ли? - пита Драгица.
- Не – обяснява Физор Апс. - При нас има 

специални места за изолиране на прекалили с житно питие. 
В много гостилници има списъци на прекалили с житно 
питие. Някъде изобщо не ги допускат да влязат, на други 
места не им дават да си поръчат житно питие, а на трети 
места им го продават много по-скъпо, отколкото струва.

- Това третото ми хареса – смее се Миро. - 
Икономически лостове.

- И на Земята се прилага това – казва Драгица. - 
Особено ако се пристрастиш към дрога, ама не помага.

- Ами да – потвърждава Миро, - алкохолът 
постоянно поскъпва, цигарите също, за тревата да не 
говорим.

- Тревата? - не разбира Физор Апс.
- Дрогата – обяснява Миро.
- Какво е то? - пита Физор Апс.
- Нещо, което има функциите на вашето житно 

питие – продължава да обяснява Миро. - Само че на Земята 
е незаконно.

- Имаше е периоди, в които и житното питие беше 
забранявано на Мундо Майс – казва Физор Апс. - Тогава се 
печелеше най-добре, защото цената му ставаше много 
висока. Вярно, беше и много опасно, но ние с Блавор 
винаги успявахме да се измъкнем.

- Абе тоя Блавор си е направо Ал Капоне – смее се 
Миро.

- Кой е Ал Капоне? - пита Физор Апс.
- Дълга история – махва с ръка Миро. - Някой друг 
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път...
- Ал Капоне е продавал житно питие в един такъв 

период на Земята, когато то е било забранено – обяснява 
Драгица.

- Ясно – кима Физор Апс. - Той къде е?
- Отдавна не е жив – казва Миро. - Не си плащал 

данъците и виж какво станало с него.
- Ние с Блавор също имаме проблеми с данъчните 

служби – обяснява Физор Апс, - но не защото не си 
плащаме данъците, а защото там има много алчни 
същества. Колкото повече им плащаш, толкова повече 
искат. Имало е периоди, когато сме плащали данъци около 
деветдесет стотни от печалбата.

- Деветдесет процента?! - вика Миро. - Какви са 
тези данъци?

- Ами тук да не са по-малки? - пита Монти Кол. - 
Като сложиш акциза, ДДС-то и други косвени удръжки, 
може и да станат деветдесет процента.

- Значи навсякъде са едни и същи! - заявява Физор 
Апс. - Мислех да започна бизнес на Земята.

- Откажи се! - казва Монти Кол. - Нашата фирма се 
ползва от данъчни облекчения за заслуги по време на 
войната и затова е добре, но иначе не ти препоръчвам.

- Коя е вашата фирма? - пита Драгица.
- А – казва Монти Кол, - на Додранс, през цялата 

война продаваше технологии.
- Технологии? - не разбира Физор Апс.
- Ами такива, които всъщност не са разрешени на 

Мундо Майс – обяснява Монти Кол.
- Това не е ли незаконно? - пита Физор Апс.
- За Додранс няма незаконни неща – отговаря 

Монти Кол. - Нали знаеш, че зад гърба му е Кларо Гмиз.
- Да, познавам Кларо Гмиз – клати глава Физор Апс. 
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- Не ми се иска да си имам работа с него.
- Толкова ли е лош? - пита Миро.
- Не – отговаря Физор Апс. - Все пак, по-добре да не 

му се мяркаш.
- Май имаш лоши спомени? - смее се Драгица.
- Ако се изразявам като вас, да – потвърждава 

Физор Апс. - За мен той е по-лош от Винко Станс.
- Не ми казвай, че и за Винко Станс имаш лоши 

спомени – казва Миро.
- Така е – отговаря Физор Апс. - Имам лоши 

спомени за Винко Станс. Много лоши...
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Осемдесет и шеста глава

На двайсет и петия ден от пристигането ни в 
Ранкодом Блавор започна да товари на летящия си кораб 
готовото житно питие. Гущерите от Мундо Майс бяха 
толкова пристрастени към житното питие, че не можеха 
нито ден без него. Затова Блавор побърза да закара само 
част от готовото житно питие.

Построението в стария склад край Ранкодом 
работеше ден и нощ. Янко Ковач дойде при жупана и 
старейшините и се оплака, че Валис Кунк не спазва 
правилата за правене на добро житно питие, а иска колкото 
се може по-бързо да направи житното питие за Блавор и 
гущерите от Мундо Майс.

Жупанът не беше доволен от това, което чу от Янко 
Ковач и се свърза с Винко Станс чрез светещата плоча. 
Жупанът твърдо заговори на Винко Станс:

- Винко, знаеш, че те уважавам изключително 
много и че твоето мнение е било винаги много важно за 
мен. Затова сега искам да ми кажеш честно и откровено: ти 
ли даде нареждания на Валис Кунк да бърза с правенето на 
житно питие и да не се съобразява с правилата за правене 
на добро житно питие?

- Жупане – отговори Винко Станс, - и ти знаеш, че 
те уважавам изключително много, но в този случай се 
налага да изоставим правилата за правене на добро житно 
питие, защото мнозина от гущерите на Мундо Майс са 
изпаднали в лудост и не могат без житно питие. Ако бяхме 
се забавили, на Мундо Майс щеше да избухнат размирици, 
които нямаше да доведат до нищо добро. Щеше да се 
прекрати производството на всички големи построения, 
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които правят части за нашите светещи плочи, летящи 
кораби и построения за събиране на сила от слънцето и 
вятъра. Някои рудници за силна руда вече бяха спрели 
работа по тази причина, има загинали работници.

- Винко – отново твърдо заговори жупанът, - това, 
че не се спазват правилата за правене на добро житно 
питие, няма нищо общо с нещата, за които ми говориш. 
Гущерите и преди това са се снабдявали с житно питие от 
други небесни кълба. Това житно питие, което им 
изпращаме сега, не е направено по правилата и е опасно за 
живота на гущерите.

- Жупане – прекъсна го Винко Станс, - откога си се 
загрижил за живота на гущерите? Те не са хора и не 
заслужават съжаление!

- Винко – още по-твърдо се обади жупанът, - това, 
което казваш, не само че не е правилно, но и не подобава 
на един божи човек. Всички същества са равни пред Бога, 
не можеш да ги делиш на хора и не-хора. На Мундо Майс 
не грее ли слънцето еднакво за хора и гущери, не вали ли 
дъжд еднакво и за едните и другите, не дишат ли те един и 
същ въздух? Ако гущерите имат слабост, че са 
пристрастени към житното питие, не трябва да се 
възползваме от тази им слабост и да ги убиваме!

- Жупане – неуважително пак го прекъсна Винко 
Станс, - не ние ги убиваме, а те сами се убиват с житното 
питие. Кой ги кара да пият? Те сами са си избрали този 
начин на живеене, сами си копаят гроба, като поглъщат 
огромни количества житно питие.

- Винко - вече гневно заговори жупанът, - ако 
житното питие е направено по правилата на Янко Ковач, то 
няма да е толкова опасно и гущерите няма да страдат 
толкова от пиенето му. Неправилно направеното житно 
питие не спира тяхната лудост, а я усилва. Виж какво става 
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на Мундо Майс и след като вече има достатъчно 
количество житно питие. Лудостта на гущерите става все 
по-силна и се разпространява по-бързо, отколкото преди да 
пият от нашето житно питие. Обещахме на Блавор, че 
питието ще бъде готово за седем дена, а ти без мое знание 
си наредил да се забърза правенето на житно питие. 
Разбрах, че утре цялото количество житно питие ще бъде 
готово, а това е с три дена по-рано.

- Така е – съгласи се Винко Станс, - но още в 
началото разбрах, че на Мундо Майс са свършили запасите 
от житно питие и гущерите от няколко дена започват да 
изпитват нужда от житно питие. Още тогава на някои 
места имаше случаи на изпаднали в лудост гущери. В по-
малките градове, където снабдяването е по-лошо, се стигна 
до сблъсъци. Полицията се намеси, но тогава започнаха 
истински сражения.

- Защо смяташ, че имаш право да се намесваш в 
работите на Мундо Майс? - все още гневно попита 
жупанът. - Като даваш отровно житно питие помагаш на 
онези, които са по-малко зависими от житното питие да 
завземат властта, като се отърват от противниците си. Това 
е все едно да продаваш оръжие на едната страна в някоя 
война, а на другата – не. В случая, ти продаваш отрова на 
другата страна, а от това се възползва първата страна.

- Жупане – подскочи Винко Станс пред своята 
светеща плоча, - как смееш да твърдиш такова нещо? Не 
продаваме отрова, а житно питие!

- Неправилно направеното житно питие е отровно! - 
твърдо заяви жупанът. - При мен е Янко Ковач и той 
свидетелства за това. Вчера са умрели две опитни мишки, 
на които е дал по няколко капки от готовото житно питие. 
Останалите, на които е дал по няколко капки от своето 
житно питие, са живи и здрави.
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- Ти на Янко Ковач ли вярваш? - развика се Винко 
Станс. - Валис Кунк е учен, той има знания колкото една 
библиотека, а Янко е прост ковач, не знае дори да пише и 
чете, не може да се изрази правилно, не е научил нито 
дума на нашия език и не може да разбере нищо от науката, 
която е създавана столетия наред.

- Да – спокойно отговори жупанът. - Вярвам на 
един прост ковач, който не знае и дума от вашия език, не 
може да чете и да пише и не е чувал за науката ви, 
създавана столетия наред. Но този човек има опит, който 
вашите учени нямат. Валис Кунк никога през живота си 
преди това не е правил житно питие и няма опит. А сега се 
опитва да лъже, за да не би някой да каже, че науката му не 
струва нищо. И наистина, защо си е губел времето да се 
учи, ако не може да направи едно хубаво житно питие? И 
какво струва неговата наука, ако на съвестта му ще тежат 
много отнети животи?

- Жупане – започна да крещи Винко Станс, - ти 
обвиняваш един от най-големите ни учени в най-страшни 
грехове! Трябва да си вземеш думите назад и да му се 
извиниш!

- Думите не могат да се връщат, щом се изрекат – 
твърдо заяви жупанът. - Аз съм жупан и нареждам на 
много хора. Никой не може да ме кара да му се извинявам, 
ако смятам, че съм прав. Нека този ваш учен ми докаже, че 
житното питие е безопасно, като погълне един кърчаг от 
него!

- Как ще погълне един кърчаг от житното питие?! - 
извика Винко Станс. - Това ще го убие!

- Как ще го убие, ако житното питие не е отровно? - 
попита спокойно жупанът. - Искам пред мен да погълне 
един кърчаг от новото житно питие.

- Това няма да стане – отговори задъхан Винко 
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Станс.
- Договорът с Блавор подписах аз – каза тогава 

жупанът. - Нареждам той да се спазва!
- За първото количество не може нищо да се 

промени – каза Винко Станс. - Ако можеш да накараш 
Валис Кунк да спре да произвежда житно питие по новите 
правила, направи го, пожелавам ти успех!

След тези думи на Винко Станс светещата му плоча 
угасна и жупанът не можеше да продължи разговора си с 
него. Но жупанът се обади на Инко Нитс и му каза, че 
Валис Кунк произвежда отровно питие и трябва да се спре. 
Инко Нитс се съгласи да доведе Валис Кунк при жупана.

След малко няколко войника доведоха пред жупана 
Валис Кунк. Той беше спокоен и самоуверен, не 
признаваше, че прави отровно питие. Тогава жупанът 
нареди да донесат един кърчаг от новото житно питие. 
После каза на войниците да го налеят в устата на Валис 
Кунк.

Валис Кунк беше принуден да изпие един кърчаг от 
житното питие, което беше направил с новото построение. 
Отначало се дърпаше и плюеше, но след като войниците 
му стиснаха носа, той започна да гълта и да се дави. 
Накрая изпи житното питие от кърчага. Малко след това 
падна на пода и започна да се гърчи.

Инко Нитс извика лечител, който постави някакви 
черва върху ръцете на Валис Кунк и преточи цялата му 
кръв. След това Валис Кунк стана и си отиде. Лечителят 
каза, че ако малко се бил забавил, Валис Кунк нямало да 
оживее.

- Значи житното питие е отровно? - попита 
жупанът.

- Да – отговори лечителят.
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Осемдесет и седма глава

Монти Кол, Драгица, Миро и Физор Апс 
наближават клуба, в който смятат да се позабавляват. 
Монти Кол спира пред входа. Идва младеж, който му 
предлага да паркира вместо него. Монти Кол се съгласява 
и му отстъпва мястото си, след като всички са слезли от 
колата. Младежът дава жетон на Монти Кол, с който да 
потърси колата си. Монти Кол му плаща и четиримата се 
отправят към клуба.

На входа на клуба ги спира мъж на около трийсет и 
пет години.

- Клубните карти, моля.
Драгица и Миро изваждат клубните си карти.
- Двамата са с нас – казва Миро.
Мъжът кима, но в последния момент казва:
- Не се ли познаваме от някъде?
- Не – отговаря Драгица, като го гледа право в 

очите.
- Приятно прекарване – пожелава мъжът.
- Много сте известни – смее се Монти Кол.
- Не без твоя помощ – казва Миро. - Дано няма 

много познати, защото всички ще питат какво става.
- Казвай им, че си бил в командировка в Щатите – 

предлага Монти Кол.
- Това казвам – съгласява се Миро. - Пък то си е и 

самата истина.
- Хубава командировка! – Драгица прави кисела 

физиономия.
Влизат в клуба, вътре свири на живо някаква група, 

шумът е невъобразим, задимено е, а между масите сноват 
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келнерки с много къси полички и оголени кръстове. Не 
всички посетители са дегизирани, но се вижда, че има 
маскарад.

Миро се отправя към една свободна маса и в този 
момент пред него застава жена на около четирийсет и пет 
години, силно изрусена, правеща се на девойка, и вика 
радостно:

- Миро! Къде се губиш? Много ми трябваш!
- В командировка – обяснява Миро.
- Имам един договор за превод – казва жената. - 

Няма ли да ме запознаеш с компанията си?
- Компания – казва Миро. – Запознайте се с Нехат 

Голюфич, адвокат по авторско право.
- Европейски адвокат – натъртва Нехат.
- Баш ми е драго – казва Монти Кол – Монти.
- Драгица.
- Физор Апс.
- О, нещо екзотично! - възкликва Нехат Голюфич, 

когато се здрависва с Физор Апс.
- Та, какъв договор? - пита Миро.
- За една търговска марка – отговаря Нехат 

Голюфич. - Знаеш, че с такива неща се занимавам.
- Да, да – клати глава Миро. - И на кой език?
- На български – обяснява Нехат Голюфич. - на 

„ФАСТЪР Бъкс енд Тръкс“ – граф, две звездички.
- О, това е фирмата на Додранс! - възкликва Монти 

Кол.
- Познаваш ли го? - пита Нехат Голюфич.
- Работя за него – отговаря Монти Кол.
- „ФАСТЪР Бъгз енд Дръгз“ ли? - подскача 

Драгица.
- Не, това е фирмата на Винко Станс – обяснява 

Монти Кол.

478



- Значи Винко Станс пробутва бъгз енд дръгз? - 
пита Драгица.

- Явно – потвърждава Монти Кол.
През това време Нехат Голюфич е извадила нетбука 

си и обяснява на Миро:
- Ето, това наименование няма да го буташ, остава 

си така.
- Ами това „граф, две звездички“ не е от 

наименованието. Как е на български? Можеш ли да питаш 
някого? - пита Миро.

- Ами защо трябва да питам? - чуди се Нехат 
Голюфич. - Нали си преводач, не знаеш ли?

- Няма как да знам – колебае се Миро. - Това е 
специфично. Нямаш ли регистрацията на български?

- Търговска тайна – казва Нехат Голюфич. И на мен 
не ми я дават.

- Сигурна ли си, че е търговска тайна? - пита Миро. 
- Аз като съм си регистрирал фирма, всички могат да видят 
цялата информация за нея, какво по-различно е 
търговската марка?

- Не може да се види – упорства Нехат Голюфич.
- ОК – казва Миро, - ще видя какво мога да направя.
- Ще ми трябва за другата седмица – обяснява 

Нехат Голюфич.
Миро поглежда Монти Кол и го пита:
- Ще свършим ли за една седмица?
- Ако не свършим работата за един ден, изобщо 

няма да я свършим – казва Монти Кол.
- Не ми трябва толкова бързо – обажда се Нехат 

Голюфич.
- Не е за твоята работа – обяснява Миро. - За нашата 

е. Значи, ако не се върна до два дена и не ти се обадя, 
значи няма да стане.
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- Добре – съгласява се Нехат Голюфич.
- И, още нещо – сеща се Миро, - дали не мога да си 

регистрирам марка „ФАСТЪР Фъкс енд Съкс“ - граф, пет 
звездички?

- А, не трябва да има такива думи – връзва се Нехат 
Голюфич.

- Тогава ще се откажа – клати глава Миро.
Нехат Голюфич става от масата им и се отдалечава.
- Каква е тази? - пита Физор Апс.
- Трудно мога да ти обясня – двоуми се Миро. - 

Казва, че е адвокат, а не е, уж защитава авторските права, а 
защитава своите.

- Не разбрах – гледа го Физор Апс.
- Не ти и трябва – махва с ръка Миро.
- А защо името й е по-различно от вашите? - чуди се 

Физор Апс.
- Сигурно е от Босна – казва Миро. - Питай Монти 

Кол, той е спец.
- От Босна е – кима Монти Кол. - Само че 

фамилията й е словенска.
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Осемдесет и осма глава

На следващия ден, който беше двайсет и шестия от 
идването ни в Ранкодом, Винко Станс дойде при мен и 
смирено започна да се разкайва за гнева си и за 
допуснатата грешка. Аз го успокоих, като му казах, че 
жупанът ми се обади и ми каза, че е спрял товаренето на 
житното питие и че Янко Ковач е започнал да преработва 
готовото житно питие и да го прави добро. Освен това, 
жупанът не се гневи на Винко Станс и е готов да му прости 
допуснатите грешки в името на приятелството и помощта, 
която ни оказа.

Тогава Винко Станс поклати глава и каза:
- Допуснах голяма грешка, като се опитах да 

променям чертите на времето. Сега виждам, че всичко съм 
объркал и не мога да го оправя лесно. Ще се наложи обаче 
да опитам пак. Утре вечер ще дойда при теб да ми дадеш 
книгата с новите допълнения, затворена с новия ти таен 
израз, защото стария си го написал в книгата и го 
прочетох. Това, което стана с житното питие, е по моя 
вина. Жупанът разбра за нещо, което всъщност е станало 
след като съм направил промяната в миналото, а не бих 
направил преди това. Тази промяна е променила и мен, 
макар че си мисля, че не е. По-скоро ми се иска да не е.

- Защо не можеш да върнеш нещата по старому? - 
попитах аз.

- Няма как да ги върна – обясни ми Винко Станс. - 
Не съм запазил препис от нарежданията в тялото на онова 
страшно същество или гущер, както ги наричате сега. Това 
е основната ми грешка. Ако си бях запазил препис от тези 
нареждания сега просто щях да се върна във времето и да 
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възстановя нарежданията в тялото му. Не знам, дали ако се 
върна съвсем малко по-рано във времето и успея да 
направя препис на тези нареждания точно в мига, преди да 
направя промените, няма да мога да възстановя нещата. 
Може и да успея и се надявам да стане така. Затова утре 
вечер отново смятам да използвам построението за 
пътуване във времето, да се върна в мига преди да направя 
промените, да направя препис от нарежданията в тялото на 
страшното същество, а след това да възстановя 
нарежданията, след като съм направил промените. Ще ми е 
необходимо да се върна два пъти, за да не се сблъскам с 
другия мене. Но всичко това трябва да се извърши много 
точно и ако сбъркам дори и малко, може да стане още по-
зле. За да не допусна грешка, ще ми трябва човек, който 
пише нареждания за светещи плочи и то такъв, който не 
допуска грешки, за да мога да наредя на построението, с 
което се връщам в миналото, да ме отведе точно в мига 
преди да се появя и направя промените, но да имам 
достатъчно време, за да направя препис от нарежданията в 
тялото на страшното същество. После трябва да се върна 
точно в мига след като си заминавам след промените. 
Тогава ще възстановя нарежданията в тялото на страшното 
същество. Когато се върна, всичко трябва да е по старому 
и спомените ти да са онези от книгата.

- Значи този мен няма да го има, така ли? - попитах 
аз.

- Не, нищо не изчезва – каза Винко Станс. - Този 
теб ще съществува, но ще има други спомени. Това ще 
означава, че животът му е протекъл по друга черта на 
времето. Част от неговите спомени ще останат записани в 
тази книга. Затова запиши всичко, което се случи през тези 
дни. Трябва да се знае, че промените на чертите на времето 
не трябва да се правят, без да има препис от нарежданията, 
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които ще се променят, за да доведат до промяна на някоя 
черта на времето. Ако стане грешка, трябва да се 
възстанови старото състояние.

При тези думи Винко Станс се замисли и стоя 
мълчалив известно време. Накрая каза:

- Сега ще отида при жупана и ще му се извиня. В 
никакъв случай не искам да остане огорчен от обидите, 
които изрекох срещу него. Искам да призная грешката си 
пред него, за да не го чуе от друг.

Винко Станс излезе и аз останах в стаята си пред 
светещата плоча, на която беше отворена книгата със 
странните спомени, напомнящи на моите, но различни от 
тях.

Малко след като си замина Винко Станс, при мен 
дойдоха Миро и Драгица. Те отдавна бяха неразделни и 
дори бяха решили да вдигнат сватба. Сестра ми Вишня, 
която беше отгледала Миро след смъртта на жена ми, 
много обичаше Драгица и постоянно ми я хвалеше, сякаш 
аз не можех да оценя добрите й качества. Разбира се, че и 
аз обичах Драгица като своя дъщеря и тя радваше очите 
ми, когато я видех.

Сега, когато при мен влязоха Миро и Драгица, 
разбрах, че нещо се е случило. И двамата не се усмихваха 
като обикновено и изглеждаха по-възрастни, отколкото 
бяха.

- Тате, какво е станало с Винко Станс? - тревожно 
ме попита Миро. - Всички от нашите хора говорят, че се 
скарал с жупана. Хората от Ранкодом не са много 
приказливи, но онези, с които мога да разговарям, смятат 
че не е същият, а друг Винко Станс.

- Винко Станс отиде преди малко при жупана – 
отвърнах аз. - Той смята да признае грешките си лично 
пред жупана и да му се извини за обидите, които му е 
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нанесъл.
- Така ли ти каза? - учуди се Миро. - Всички хора 

говорят друго. Казват, че искал да ни прогони от 
Ранкодом, за да се върнем в стария си свят.

- Преди да тръгне към жупана, Винко Станс беше 
тук и лично ми каза за намерението си да се извини на 
жупана – казах аз. - Не ми е споменавал, че иска да се 
върнем в стария си свят. Ако го иска, защо да не ми го 
каже?

- От няколко дена всички хора твърдят, че Винко 
Станс много се променил – обясни Миро. - Всички, които 
мислят, че добре го познават, са смаяни от държанието му, 
от думите му и от делата му. Дори Блавор, който му е най-
близък от всички тук, който му е роден дядо, не може да го 
познае.

- Последният ни разговор беше като някогашните – 
заявих аз. - Не виждам никаква разлика между сегашния и 
някогашния Винко Станс.

- Той или умело се преструва – каза Драгица, - или 
наистина се е разкаял.

- Вярвам, че искрено се е разкаял за думите и делата 
си – казах аз. - Утре вечер отново ще се върне във времето 
и ще се опита да оправи нещата.

- Ще се връща пак във времето?! - възкликнаха 
Миро и Драгица.

- Да – отговорих аз, - и затова трябва да подготвя 
допълнението към странната книга. Ще опиша всичко, 
което се случи през тези няколко дни.

- Не мога да разбера какъв е смисълът на тази книга 
– каза ми Миро. - И защо в нея ние с Драгица не 
съществуваме, а Винко Станс ти говори, че след някакви 
промени в миналото ние ще се появим? Не е ли това 
някаква измама?
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- Наистина, и аз не знам какво означава тази книга – 
отвърнах аз, - но не мога да кажа, че е измама. Ако е 
измама, кой ще има полза от нея?

- Винко Станс – отговаря Миро.
- Ако е Винко Станс, каква полза ще има той от тази 

измама? - попитах аз.
- Трябва да разберем – заяви Миро. - Ако Винко 

Станс е намислил нещо, от което нашият народ може да 
страда, то трябва да го спрем.

- И как ще разберем? - отново попитах аз.
- Първо ще разговарям с него – каза Миро. - Той 

няма да си признае, ако е намислил нещо, от което да 
страдаме ние, но все нещо мога да разбера. А Драгица ще е 
с мен. Напоследък забелязахме, че много лесно разговаря с 
жителите на Ранкодом, без да използва думи. Може би тя 
ще научи нещо от Винко Станс, което той не изрича с 
думи.

Тогава си спомних, как много пъти Винко Станс ми 
предаваше думите на жители на Ранкодом, които говореха, 
а аз чувах и не разбирах. Винко Станс не отваряше уста, но 
с негова помощ аз сякаш чувах думите на своя език. Казах 
това на Миро и Драгица, но Миро ми обясни:

- Не хората от Ранкодом, а Драгица ми предава 
смисъла на думите, които изричат. Тя също има тази 
способност, която си забелязал, че има Винко Станс.
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Осемдесет и девета глава

В клуба продължава да свири на живо групата. 
Физор Апс е много доволна и пита Миро:

- Когато всичко мине благополучно, ще ме доведеш 
ли пак тук?

- Ако се върнем живи и здрави, да – отговаря Миро. 
- Само че не знам дали ще се справим без Драгица.

- Защо? - пита Физор Апс.
- А защо мислиш, че никой не те забелязва? - гледа 

я Миро в очите, покрити с тъмни очила. - Мислиш ли, че 
тъмните очила и козирката на шапката ще те скрият?

- Не – признава Физор Апс, - просто ми се иска да 
съм пак тук, но само с теб.

- За съжаление, аз нямам способностите на Драгица 
– клати глава Миро.

- Кой знае, дали някога ще мога така спокойно да се 
разхождам сред хора на Земята, без те да се плашат от мен 
– тъжно свежда глава Физор Апс. - Тук съм извънземна, 
чудовище, влечуго, предизвиквам отвращение, освен 
страх.

- Не говори така – успокоява я Миро, като я гали по 
ръката. - Възползвай се от този момент, защитена си, с 
приятели си, радвай се.

В този момент групата започва прочувствен блус и 
Миро поканва Физор Апс на дансинга, Монти Кол и 
Драгица ги последват.

Физор Апс прегръща Миро здраво и му шепне:
- Това е един от най-щастливите ми мигове. Не знам 

дали ще се повтори, но само този да ми остане, ми стига.
- Не знаех, че си толкова сантиментална – казва 
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Миро.
- Живях с човек и станах сантиментална – отговаря 

Физор Апс.
- Дали е така? - пита Миро.
- Сам прецени – притиска се към него още по-силно 

Физор Апс.
- Значи не сте толкова студени – смее се Миро.
- Най-различни митове и дезинформация се 

разпространяват за нас – казва Физор Апс. - Някои от 
влечугите наистина са много хладни, но сред хората няма 
ли такива?

- Сред хората има най-различни – обяснява Миро, - 
но повечето са емоционални, влюбват се, мразят, радват се, 
страдат. Онези, които са студени и не страдат от емоции, 
те са малко, но пък често успяват да се издигнат и да 
изместят емоционалните от високи постове.

- Наистина, сред нас е разпространено мнението, че 
хората са много примитивни – казва Физор Апс, - но след 
като живях толкова години на Земята, се убедих, че това не 
е така. Всъщност, онези, които твърдят това, смятат и нас 
за примитивни. Това са тъй наречените висши същества, 
които могат да минават от измерение в измерение, да 
наблюдават едновременно минало, настояще и бъдеще и да 
се материализират когато пожелаят.

- Наистина ли има такива? - чуди се Миро.
- Да – потвърждава Физор Апс. - Аз лично съм се 

срещала с такива същества. Всъщност, те управляват 
съвета на велможите, Мундо Майс и много други планети, 
населени с нашата раса.

- Не знаех, че имат нужда от това да упражняват 
власт – казва Миро. - Ако са висши същества и не са 
материални, за какво им е материална власт?

- Техните намерения не са ни известни – поклаща 
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глава Физор Апс. - Те държат да им се подчиняваме. Защо 
им е необходимо, нямам представа.

Блусът свършва и танцуващите ръкопляскат. 
Групата се оттегля в почивка и от уредбата пускат 
записана музика. В този момент към Миро и Физор Апс се 
приближава група от няколко младежи и момичета и 
започват да ги сочат, викат и да се смеят.

- О-о! Миро – вика един от младежите, - хубав 
костюм има твоето маце!

- Ами въпрос на дизайн – казва Миро.
- Абе, ти не беше ли изчезнал? - продължава да вика 

младежът, за да се чуе от силната музика.
- Командировка – отговаря му Миро, също 

надвиквайки музиката.
Компанията играе на дансинга и всички се скупчват 

около Миро и Физор Апс. Един прожектор ги осветява и 
диджеят крещи по микрофона:

- С това парче поздравявам мацето със змийския 
костюм! Тази вечер тя е върхът!

Всички ръкопляскат и поздравяват Миро и Физор 
Апс.

Когато песента завършва, Миро забелязва до себе 
си Драгица и Монти Кол.

- Не се отделяйте от мен – казва му Драгица. - 
Много се набивате на очи.

- Няма страшно! - махва с ръка Миро. - Не виждаш 
ли, мислят си, че е костюм!

- Ако не бях аз, нямаше да си мислят, ами направо 
щяха да се разкрещят и някой можеше да се обади в 
полицията – обяснява Драгица.

Четиримата сядат на масата и си поръчват още за 
пиене. Физор Апс изрежда няколко вида питиета. След 
малко сервитьорката ги донася.
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Физор Апс веднага изпразва на един дъх няколко 
чаши. Миро не успява да я спре, а Монти Кол и Драгица 
остават със зинали от изненада уста.

- О, това е нищо – казва Физор Апс. - На Мундо 
Майс чашите са много по-големи, тези тук са детски.

- Не разбирам защо трябва да пиеш на екс? - чуди се 
Миро.

- Традиция – обяснява Физор Апс.
- И ние си имаме традиции, ама това не значи, че са 

много добри – клати глава Миро.
- Е, тази традиция си е добра – смее се Физор Апс. - 

Ние всички я одобряваме.
- Не думай! - възкликва Драгица. - Това не ви ли 

убива?
- Не – заявява Физор Апс, - това ни прави по-силни!
- Много силни! - клати глава Миро.
- Ами поне за някои неща – обяснява Физор Апс.
- За кои по-точно? - пита Миро.
- Като си тръгнем оттук, ще ти покажа – шепне на 

ухото му Физор Апс.
В този момент звъни джиесемът на Монти Кол. Той 

поглежда дисплея и казва:
- Дами и господа, смяна на плана! Трябва да 

изчезваме!
- Защо? - недоумява Физор Апс.
- Защото клубът е обкръжен от полиция! - казва 

Монти Кол.
- А как ще се измъкнем? - пита Миро.
- Разчитайте на мен! - заявява Монти Кол. - Станете 

и се хванете за мен. Здраво!
В този момент в клуба нахлува полиция. Всички се 

разпищяват. Някой спира музиката. По микрофона груб 
глас приканва извънземните да се предадат.
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- Май пих повече, отколкото трябва – казва 
Драгица.

- Дръжте се – вика Монти Кол и натиска един 
клавиш на джиесема си.

- Къде сме? - пита Миро и се оглежда.
- Телепортирахме се в хангара при совалката – 

обяснява Монти Кол. - Ще се наложи да се върнем в 
базата.

- А Иво Жупан? - пита Драгица.
- Няма страшно, в совалката е, вече го прибрах – 

казва Монти Кол и отваря совалката.
На пода лежи и подхърква Иво Жупан.
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Деветдесета глава

Одобрих Миро и Драгица да разговарят с Винко 
Станс, за да могат да разберат има ли нещо, което той не 
ми казва. Обадих му се чрез светещата плоча и той ми каза, 
че току-що се върнал от жупана, който спокойно приел 
обясненията и извиненията му. Освен това, жупанът 
потвърдил тяхното приятелство и казал, че няма грешка, 
която да не може да се поправи. Като казал това, жупанът 
имал предвид, че може да се поправи грешката с лошото 
житно питие или кавгата между него и Винко Станс. Едва 
ли жупанът е можел да знае, че грешката, която Винко 
Станс допуснал при промяната на чертите на времето, 
трудно може да се поправи.

Винко Станс се съгласи да приеме Миро и Драгица 
в стаята си в сградата на съвета на Ранкодом. Каза ми, че 
много ще се радва да разговаря с младежите, защото му 
напомняли на него, когато бил млад.

Миро и Драгица се подсмихваха отстрани, до 
масата, на която беше светещата ми плоча, докато слушаха 
думите на Винко Станс. Те явно не му вярваха. 
Недоверието, което изпитваха към него, може би се 
дължеше на младостта им и на прибързаните изводи, които 
си правеха от случайните грешки на човека. Въпреки това, 
аз не бях напълно убеден, че те грешат. Затова исках те да 
съберат повече сведения като говорят лично с Винко 
Станс, а не като събират слухове за него.

Когато Миро и Драгица излязоха, за да отидат при 
Винко Станс, на светещата ми плоча се появи жупанът и 
поиска да поразговаряме. Приех с готовност и той започна:

- Гвардияне, от дълги години се познаваме и не е 
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имало събитие в нашите села, в което да не сме участвали 
заедно. Затова ти заслужаваш доверието ми и мога да 
споделя с теб. От вчера забелязах голяма промяна в 
държанието на Винко Станс. Не мога да кажа на какво се 
дължи, а и неговите обяснения са много неясни за мен. Ти 
си по-учен човек, да не кажа най-ученият от всички, които 
дойдохме в Ранкодом, така че единствено от теб мога да 
потърся съвет. Смяташ ли, че Винко Станс наистина е 
променил чертите на времето, както той твърди?

- Жупане – отговорих му аз, - науката на жителите 
на Ранкодом е създавана столетия наред, знанията им са 
трупани поколение след поколение, библиотеката им е 
препълнена с много книги, които не могат да се прочетат 
за един човешки живот. Моите знания са толкова малко, че 
те са една капчица в това огромно море от знания, една 
почти невидима песъчинка на брега на това море. Затова, 
единственото, което мога да ти кажа, е, че моите знания не 
стигат, за да разбера истината за чертите на времето. Но от 
това, което прочетох в странната книга, дадена ми от 
Винко Станс и от промяната на неговото държание, мога 
да съдя, че наистина се е случило нещо, което е довело до 
някаква промяна. До скоро Винко Станс беше толкова 
добър и сърдечен човек, готов да помогне на всички, 
благодарение на него сме тук, изграждаме свой нов град, 
Ноумист, сключихме търговски договори, които да ни 
помогнат да живеем добре. Сега го видяхме в различна 
светлина – гневен, зъл, готов да убие много същества. 
Макар че се разкая, промяната в държанието му се забеляза 
от мнозина. Той не е същият Винко Станс, а променен 
Винко Станс. Дали всичко това може да се поправи, не 
знам. Самият Винко Станс не е много сигурен, а каза, че 
ще се опита да поправи грешката си, която допуснал, като 
направил промяна на нарежданията в тялото на един гущер 
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от миналото. Но аз няма как да докажа пред теб, че думите 
на Винко Станс са истина.

- Гвардияне – каза жупанът, - наистина, науката, 
която използват жителите на Ранкодом, е плод на техните 
знания, трупани столетия наред, но науката, която ти е 
дадена, е от Бога, единствената истинска наука, затова те 
помолих за съвет.

Разбрах какво искаше да каже жупанът. Той се 
уповаваше на Бога и искаше да чуе отговор, даден от 
Божията наука. Но след като дойдох в Ранкодом аз загубих 
дара си слово, който имах преди това, всички чудеса на 
Ранкодом замъглиха погледа и объркаха мислите ми. Не 
можех да достигна до просветлението, до което често 
стигах преди. Сякаш и с мен беше настъпила някаква 
промяна, както и с Винко Станс. Затова попитах жупана:

- Жупане, преди да съдим Винко Станс, нека 
погледнем към себе си. Ти същият човек ли си? С теб не са 
ли станали някакви промени? Вярата ти в Бога същата ли 
е, както преди?

- Не – поклати глава жупанът, - нищо не е както 
преди. Прав си, че след идването ни в Ранкодом настъпиха 
промени. Те се отразиха и на мен. Наистина, не съм 
същият човек, но силно ми се иска да съм същият, да имам 
толкова силна вяра в Бога, както преди. Но в едно съм 
уверен, Бог е всемогъщ и милостив и се надявам да ни 
помогне да върнем силната си вяра в него.

- Ако вярваме силно – казах аз, - ще преодолеем 
гнева в човешките си сърца. Както е казал апостол Павел, 
„Вярата е твърдата увереност в неща, за които се надяваме, 
убеденост в неща, които не виждаме.“

- Гвардияне – извика жупанът, като чу това, - ето, че 
Бог даде точните думи в устата ти! Видя ли? Това е 
истинската наука, която е над всички други. Уважавам 
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хората от Ранкодом и обичам Винко Станс като собствен 
син, но виждам, че неговата наука го е въвела в заблуда.

Не можах да разбера какво искаше да каже 
жупанът, но той беше толкова радостен, че не можа вече да 
чуе какво го питам. Разговорът ни беше завършил. 
Жупанът изчезна от светещата ми плоча и ме остави да 
размишлявам до какво прозрение беше достигнал.

Малко след като завърши разговорът ми с жупана, 
на светещата плоча се появи един от моите ученици и ме 
помоли да отида в училището, за да проведа изпит на 
десетте най-добри ученици, които готвехме за учители в 
новото училище, което се строеше в Ноумист.

Отидох в училището и влязох в стаята, където щеше 
да се проведе изпитът. Всички се бяха събрали – и десетте 
ученика, които щяха да се подложат на изпит, и най-
старите ми ученици, които след мен, бяха най-учените 
сред хората, които пристигнаха в Ранкодом от нашия стар 
свят.

Подготвих за всеки от десетте ученика по едно 
четиво, което те трябваше да прочетат на светещата плоча 
няколко пъти, а след това да го преразкажат, без да го 
гледат. Четивата не бяха дълги и сложни, но за новите 
ученици представляваха трудност, защото те нямаха опит 
и не четяха и пишеха с лекотата, с която правеха това 
старите ми ученици.

Все пак, видях, че и десетте нови ученика усърдно 
се заловиха да четат на светещите плочи пред тях четивата, 
които им бях дал. Когато изтече определеното за четене 
време, четивата изчезнаха от светещите им плочи и те 
трябваше да се заемат с преразказването им. Нито един от 
учениците не се отчая и не се отказа. Всеки от тях започна 
да пише на светещата си плоча. Виждах как пишеха и 
заличаваха букви, думи и редове и пак пишеха. Някои 
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разместваха написаното и го подреждаха по друг начин. 
Разбрах, че и десетимата можеха да мислят и да 
преценяват какво са написали. Знаех, че дори да не са 
постигнали голям успех сега, по-късно ще могат да се 
представят все по-добре.

Накрая, когато времето за изпита завърши, 
запаметих написаните преразкази върху свитъка на своята 
светеща плоча и освободих учениците си. Започнах да чета 
преразказите и видях, че всички бяха написани много 
добре, много по-добре, отколкото бях очаквал. Това ме 
изненада приятно и си помислих, че не всичко се е 
променило на по-лошо. Тези ученици до вчера не можеха 
да правят толкова добри преразкази, а днес се представиха 
отлично.
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Деветдесет и първа глава

Монти Кол, след като настанява Иво Жупан на една 
седалка и го стяга с предпазните колани, заема пилотското 
място и подканва останалите да се настанят.

Драгица пита:
- И сега накъде?
- Връщаме се в базата на влечугите. В хотел няма да 

е по-безопасно.
Миро се плесва по челото:
- Нетбука ми остана в офиса.
- Няма проблем – казва Монти Кол. - Ще минем да 

го вземем.
- Ако не е пълно с полиция – клати глава Миро.
- Ще проверя първо – Монти Кол докосва екрана 

пред себе си. - Чисто е. Полицаите са наоколо, но вътре 
няма жива душа.

- Нали трябва да минем покрай тях? - пита Миро.
- В клуба минахме ли покрай полицаи? - смее се 

Монти Кол.
- Добре, изпрати ме там, за да си взема нещата – 

ободрява се Миро.
- Ще се приближа и тогава, защото няма с какво да 

се прицеля – обяснява Монти Кол. - Нетбука ти е изключен 
и не мога да получа точните координати.

- Джиесемът ми е включен – сеща се Миро.
- Това е друга работа – кимва Монти Кол и докосва 

екрана пред себе си. - Добре, откривам го. Приготви се.
Миро се озовава в офиса си. Наоколо хаосът е още 

по-голям от преди. Няма стол или маса на краката си, 
всичко е съборено. Под купища листи, речници и други 

499



книги и папки Миро успява да открие нетбука си. След 
малко намира и джиесема си. В момента, когато си мисли 
как да каже на Монти Кол, че е готов, се озовава на борда 
на совалката.

- Много си бърз! - възкликва Миро.
- Вече влизаха, нямаше време да чакам – казва 

Монти Кол.
- Взех каквото трябва – Миро показва нетбука и 

джиесема. - Някой беше ровил отново, но чудно, че не са 
ги взели.

- Това показва колко са били интелигентни – махва 
с ръка Монти Кол.

- А може да не им трябват тези работи – обажда се 
Физор Апс. - Търсели са нещо друго.

- Оръжие, пари, дрога – изрежда Драгица. - Едва 
ли...

- Не – категоричен е Монти Кол, - търсели са 
извънземни технологии. Трябвало е да отворят нетбука.

- Откъде знаеш, че извънземни технологии са 
търсели – гледа го с недоумение Миро.

- Улових разговорите им преди малко – обяснява 
Монти Кол. - А моите хора в полицията ми съобщиха 
същото.

- Твоите хора? - не разбира Миро.
- Ами да – потвърждава Монти Кол, - нали знаеш, 

бойни другари.
- И ти си им казал, че си извънземен? - пита 

Драгица.
- Нямах избор – вдига рамене Монти Кол. - Наложи 

се да играя с открити карти.
- И не те пратиха в лудницата? - пак пита Драгица.
- Намериха доста устройства в апартамента ми и 

направихме сделка – подарих им ги, а те си мълчат – 
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обяснява Монти Кол.
- Какви устройства – пита Миро.
- Според тукашната класификация – извънземни, а 

според тази на Мундо Майс – за осъществяване на контрол 
– продължи да обяснява Монти Кол.

- На какъв контрол? - чуди се Миро.
- Следене, подслушване, видеонаблюдение, 

майндконтрол – изрежда Монти Кол.
- Майндконтрол? - пита Драгица. - Това не е ли 

забранено и на Мундо Майс?
- Не е – отговаря Монти Кол, - питай Физор Апс.
- Забранен е – казва Физор Апс, - но никой не го 

спира. Всеки може да се сдобие с такава технология. Ако 
те хванат, че притежаваш устройство за майндконтрол, ще 
ти го конфискуват и най-много да те глобят. Никой досега 
не е наказан, както е предвидено от закона.

- И какво е предвидено – пита Миро.
- Затвор от десет до двайсет години – отговаря 

Физор Апс, - с каторжен труд, обикновено в мините със 
силна руда.

- Това уран ли е? - чуди се Миро.
- Не – обяснява Монти Кол, - друга руда, която е 

далеч по-страшна от урана.
- Нима има такава? - недоумява Миро.
- В някои светове я има – казва Физор Апс. - Но на 

повечето места не се намира и затова е много скъпа. 
Урановата руда понякога върши работа, но не е толкова 
ефективна.

- Значи притежаването на устройство за 
майндконтрол по законите на Мундо Майс се наказва 
толкова тежко, а на практика се толерира? - чуди се 
Драгица.

- Да – потвърждава Монти Кол. - Дори не се пречи 
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на износа на такива устройства. На Земята вече е пълно с 
такива.

- А ти защо имаше? - пита Драгица.
- Дълга история – махва с ръка Монти Кол.
- Поскъси я малко – подканва го Драгица.
- Работех за една фирма – започва Монти Кол. - Не 

тази на Додранс, а на едни други влечуги. Те ми плащаха 
добре. След войната трудно можех да си намеря работа, а 
не ми се връщаше на Мундо Майс. На Алтре Мунс пък 
беше невъзможно да се върна. Чрез тази фирма се снабдих 
с легални документи и това беше основната причина да 
работя за тях. Никоя друга фирма на влечуги не 
осигуряваше такива документи и трябваше постоянно да се 
крия като нелегален. Та от тази фирма ми възложиха да се 
позанимая с някои известни личности и да ги моделирам.

- Да ги моделираш? - не разбира Драгица.
- Да ги препрограмирам – обяснява Монти Кол, - за 

да действат под диктат. Каквото им наредят господарите, 
това да вършат.

- И ти го правеше? - пита Драгица.
- Ами да, нали ми плащаха – отговаря Монти Кол. - 

И освен това, бяха гадняри, малко препрограмиране 
изобщо не им се отрази, останаха си същите, така че не съм 
им навредил.

- Защо „бяха“? - пита пак Драгица.
- Защото вече ги няма – казва Монти Кол. - Не 

успяха да изпълнят задачите си.
- Затова, че не изпълниха задачите си ли ги убиха 

или защото ги убиха не изпълниха задачите си? - чуди се 
Драгица.

- Не знам – вдига рамене Монти Кол. - Просто 
всички вече се мъртви.

- И ти носиш ли отговорност за това? - пита 
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Драгица.
- Не – отговаря Монти Кол, - много след като 

напуснах тази фирма им се случиха тези неща.
- А техниката защо беше у теб, нали си бил 

напуснал? - не разбира Драгица.
- Изобщо не водеха отчетност за тези устройства – 

обяснява Монти Кол. - Никой не си ги поиска обратно и аз 
си ги задържах.

- Това ми звучи много земно – казва Миро.
- Да-а – кима Монти Кол. - Светлинни години ни 

делят и събират...
- Ти си бил поет! - възкликва Драгица.
- Не – клати глава Монти Кол, - това го пише в 

нашата свещена книга.
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Деветдесет и втора глава

След изпита се прибрах в стаята си. Миро и 
Драгица се върнаха, след като бяха разговаряли с Винко 
Станс. Лицата им не изразяваха задоволство или радост, но 
не бяха и помръкнали. Когато влязоха при мен, Миро каза:

- Винко Станс си говори едни и същи неща. Нищо 
не можем да разберем. Твърди, че когато се върнал в 
миналото и променил нарежданията на един гущер, който 
той нарича страшно същество, допуснал някаква грешка, 
която трудно може да поправи.

А Драгица добави:
- От него не мога да усетя нито дума, все едно 

мълчи. Навярно има по-силни от моите способности и не 
ми позволява да чета думите от главата му.

В момента, когато Миро и Драгица си тръгнаха, на 
светещата ми плоча отново се появи жупанът. Той ми каза:

- Реших да придружа Винко Станс в пътуването му 
през времето. Това е единственият начин да се уверя, че не 
ме лъже. Говорих с него и той се съгласи. Това е добър 
знак. Вярно, че малко се колебаеше. Според него 
пътуването през времето е опасно, затова не му се искало 
да ме вземе със себе си, но щом настоявам, ще ме вземе.

- Нали Блавор, Физор Апс, Инко Нитс и брат му 
Монти Кол също пътуват във времето? - казах аз. - Защо да 
е опасно, ако мнозина го правят?

- И аз казах същото – кимна жупанът. - Винко Станс 
ми отговори, че те знаят за опасностите и ги приемат. Аз 
също приемам опасностите, гледам ги право в очите и 
затова съм оживял досега. Искам лично да се уверя, че 
може да се пътува във времето.
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- И как ще се увериш? - попитах го аз.
- Има признаци, по които мога да разпозная 

сегашното време, дори и в друг свят – отвърна ми жупанът.
- Кои са те? - попитах отново аз.
- Усещам ги вътрешно – обясни жупанът, - трудно е 

да ти кажа как. Когато придружа Винко Станс, ще разбера, 
дали съм прав.

- Жупане – казах тогава аз, - знам, че си най-
смелият човек от всички мъже, които дойдоха с нас от 
стария ни свят. Но ти си единственият, който може да ни 
води. Ако се случи нещо с теб, ще останем без водач.

- Ако се случи нещо с мен – отговори жупанът, - 
синът ти Миро ще заеме моето място. Единственото 
условие е да се ожени за Драгица, а ти знаеш, че те вече са 
го решили.

- Миро няма твоите способности – опитах се да го 
разколебая, - той е много млад и никога не е предвождал 
дори и най-малка чета. Не е войнствен и не умее да борави 
с оръжия. Никога не е показвал да има увлечение по 
военни дела нито желание да управлява. Когато дойдохме 
в Ранкодом, се запали по светещите плочи и постоянно 
разчита списъците с нареждания и се опитва да прави и 
сам такива. Започна да учи езиците на жителите на 
Ранкодом и на гущерите. Той може да стане учен, но не и 
жупан.

- Гвардияне – твърдо каза жупанът, - той ти е син, а 
не можеш да видиш качествата, които го правят най-
подходящ за жупан.

- И кои са те? - неуверено попитах аз.
- Най-главното е, че всеки ден е сред хората – 

отвърна жупанът, - няма човек от нашите, който да не го 
познава и уважава. Всички го слушат със зинали уста и са 
готови да направят всичко за него. Той е още млад, но щом 
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отсега е спечелил сърцата на хората, значи е достоен да 
бъде жупан. Ако се случи нещо с мен, той ще заеме 
мястото ми, пак ти го казвам.

Разбрах, че жупанът твърдо е решил да придружи 
Винко Станс в опасното му пътуване във времето. 
Наистина, от всички наши хора само жупанът би се 
осмелил да поеме на такова пътешествие, без да знае, дали 
ще се върне някога. Аз не можех да разбера нищо от 
сложните науки на Ранкодом и обясненията за чертите на 
времето и промените им само ме плашеха, а не ме караха 
да изпитвам желание да ги опозная по-добре.

Направих последен опит да спра жупана да не 
придружава Винко Станс, като го попитах:

- А Драгица съгласна ли е да заминеш с Винко 
Станс?

- Тя няма и да разбере – отвърна жупанът. - Ще се 
върнем бързо.

- Така ли ти каза Винко Станс – учудих се аз. - Няма 
ли пътуването да отнеме много време?

- Ще отнеме само миг – каза жупанът – или цяла 
вечност. Ако не се върна, значи всичко се е променило 
коренно и аз или не съществувам или съм другаде. Винко 
ми призна това, макар че отначало не искаше.

- Значи наистина може и да не се върнеш? - извиках 
изненадан аз.

- Може – отвърна жупанът спокойно, - но спомни си 
какво ми каза за вярата. Аз съм убеден, че ще се върна, а 
заминавам, защото се надявам, че го правя за доброто на 
хората си.

Не можах да разубедя жупана, но не смеех да кажа 
на Драгица за решението на баща й, защото това щеше да 
бъде проява на слабост, а не исках жупанът да остане с 
такива спомени за мен.
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Опитах обаче да разубедя Винко Станс да не взема 
със себе си жупана. Винко Станс ми каза:

- Обещах на жупана и не мога да се отметна. 
Веднъж постъпих зле с жупана, държах се непочтително, 
насмалко щях да проваля договора му с Блавор, като 
накарах Валис Кунк да прави отровно житно питие. Не 
искам повече да се държа по този начин. Искам да покажа 
уважението си към жупана. Щом такова е желанието му, 
ще го изпълня. Но искам да те уверя, че ще направя и 
всичко възможно пътешествието да премине без 
усложнения.

Нямах представа какви усложнения можеше да 
възникнат при това пътешествие и затова попитах Винко 
Станс какво има пред вид, като казва „усложнения“.

- Това са непредвидени трудности – обясни ми 
Винко Станс, - които могат да ми попречат да изпълня 
задачата си и да се върна, а по този начин и жупанът да не 
успее да се върне. Но има и други вероятности. Една от тях 
е нещо да се случи на жупана и да се върна само аз. Това е 
най-лошото, което може да се случи, но аз ще се помъча да 
не се случва.

- Това ще е ужасно – казах аз. - Ако изгубим 
жупана, оставаме без водач.

- Обещавам да не изгубите жупана – заяви Винко 
Станс. - Той е смел човек, има опит от много битки. Там, 
където отиваме, е много по-опасно за мен, а не за него. 
Времето, в което ще попаднем, е сурово и съществата, 
които сега наричате просто „гущери“, са наистина страшни 
същества. Те са изключително силни, в сърцата им няма 
милост, и ако някой се изпречи на пътя им, няма да се 
поколебаят да го отстранят, за да не им пречи. Ти знаеш, че 
разбойниците, от които се спасихте, са същите и че 
жупанът се е справял много пъти с тях.
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Деветдесет и трета глава

Совалката, управлявана от Монти Кол, каца в базата 
на влечугоподобните и се прибира в огромен хангар, 
където има безброй такива совалки и други летателни 
апарати и космически кораби с най-различни размери.

Иво Жупан вече се е пооправил след погълнатото 
количество алкохол и успява да излезе от совалката. 
Монти Кол го завежда до една свободна стая за гости и го 
оставя да си доспи. После Монти Кол се връща при Миро, 
Драгица и Физор Апс.

- Ако не ви се спи – предлага Монти Кол, - можем 
да продължим в местния клуб.

- Друго не ни остава – съгласява се Миро.
Драгица и Физор Апс кимат утвърдително.
В клуба на базата е доста оживено. Има посетители 

от най-различни раси. От тонколоните продължава да 
звучи земна музика.

- Тук пускат само земна музика – забелязва Миро.
- Барманът е човек – обяснява Монти Кол, - той 

пуска и музиката. Досега никой не се е възмутил. Мисля, 
че на всички им харесва.

Четиримата заемат една маса и Миро пита:
- Как се плаща тук?
- Няма как да платиш – казва Монти Кол. - Нямаш 

жетони от Мундо Майс.
Монти Кол изважда един жетон и го показва.
- Наистина, нямам такива – клати глава Миро.
- Значи сега аз черпя – казва Монти Кол. - Какво ще 

пиете?
- Житно питие, естествено – бърза Физор Апс.
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- За теб знам – смее се Монти Кол.
- Ще дойда с теб до бара – казва Миро, - там ще си 

избера.
- Добре – съгласява се Монти Кол. - А Драгица?
- Каквото ми избере Миро – махва с ръка Драгица. - 

Той знае.
След малко Миро и Монти Кол се връщат с 

питиетата. За Физор Апс предвидливо са поръчали 
няколко чаши.

- О-о! - радва се Физор Апс – Това нали е за мен?
- За теб, за теб – потвърждава Миро.
Тя бързо изпразва една от чашите и мляска от 

удоволствие.
- Миро, седни по-близо до мен – дърпа го Физор 

Апс.
- Нали съм тук? - казва Миро. - Няма да избягам.
Физор Апс бързо изпразва и втората чаша.
- По-полека! - вика Миро.
Физор Апс го придърпва до себе си и надига трета 

чаша.
- Добре, де – вдига рамене Миро. - Щом си решила.
Физор Апс го прегръща здраво и му шепне:
- С теб... С теб...
- Добре, с мен... Какво с мен? - дърпа се Миро.
- С теб... - продължава Физор Апс.
Монти Кол подава една чип карта на Миро и казва:
- Заведи я в стаята зад ъгъла, вече трябва да си 

легне.
Миро успява да завлече до стаята Физор Апс и да я 

просне на широкото легло в средата. След това се надига, 
за да си тръгне, но не успява да направи и крачка – Физор 
Апс го стиска здраво с краката си и го придърпва към себе 
си. Миро се опитва да се съпротивлява, но безуспешно.

510



- Не се напивам толкова лесно – смее се Физор Апс. 
- Монти Кол не знае колко съм издръжлива. Отдавна чакам 
този момент.

Миро продължава да се опитва да се измъкне, но 
най-накрая се предава. Физор Апс е върху него и сваля 
дрехите му.

- Знаеш, че ние сме доста силни – шепне му Физор 
Апс.

- Знам, знам – задъхва се Миро.
В този момент влиза Драгица и казва:
- Миро, няма ли да се връщаш?
- Миро е малко зает – смее се Физор Апс. - Ако 

искаш, присъедини се към нас.
- О-о, благодаря – отговаря Драгица, - мисля да се 

въздържа.
Вратата се затваря, а Миро вика:
- Драгица, Драгица!
- Няма да те чуе – казва му Физор Апс. - Вече си 

само мой!
Призори Миро успява да се измъкне изпод Физор 

Апс.
- Е-е, не си чак толкова издръжлива! - казва Миро и 

се облича бързо.
Физор Апс се усмихва насън.
Миро излиза от стаята и отива пак в клуба. Монти 

Кол и Драгица са все още там.
- Много се забави с приспиването – казва Драгица.
- Монти, защо не ми каза, че е толкова издръжлива? 

- малко ядосано пита Миро.
- Честно, не знаех – оправдава се Монти Кол.
- И тя каза така – казва Миро. - Ама знам ли?
- Не сме се наговаряли – продължава да се 

оправдава Монти Кол.
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Драгица се смее:
- Няма да ти го броя, нали не е човешка жена?
- Много си ларш – поглежда я Миро.
- Добре, де – продължава да се смее Драгица, - да не 

би да си недоволен?
- Няма да ти отговоря – казва Миро и сяда на 

мястото си.
В този момент в клуба влизат Винко Станс и 

Блавор.
- Миро и Драгица! - вика Винко Станс. - Нали бяхте 

в Загреб?
- Наложи се спешно да променим плана – отговаря 

Миро.
- Какво стана? - пита Блавор.
- Житно питие – обяснява Монти Кол. - Драгица си 

изгуби способностите и някой извикал полиция.
- Не ми казвайте, че Физор Апс е била с вас! - вика 

Винко Станс.
- Беше – спокойно казва Миро.
- И сега къде е? - оглежда се Винко Станс.
- Спи след бурна нощ – смее се Драгица.
- Тя е непоправима – ядосва се Винко Станс. - 

Винаги прави така.
- Ти да не ревнуваш? - пита Драгица.
- Глупости! - не се съгласява Винко Станс. - Миро 

ще си бие главата с нея. Няма отърване!
- Дано не си бия главата – казва Миро.
- Нещо случило ли се е? - пита Монти Кол.
- Да – кимва Блавор. - Обадиха се по-рано. Винко 

направи сделка с тях. Ще се предаде, а те ще освободят 
Тера Анк и жупана. Търсехме Инко Нитс да ни закара.

- Къде да ви закара? - чуди се Монти Кол.
- До кораба майка – обяснява Винко Станс.
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- До кораба майка?! - вика Монти Кол. - Вие да не 
сте прекалили с житното питие?

- Доколкото разбирам – казва Винко Станс, - не ние 
сме прекалили.

- Добре – става Монти Кол, - аз ще ви закарам. Но 
искам да знам плана.

- Няма план – казва Блавор.
- Няма план ли? - скача Миро. - Как така няма план? 

Ние защо сключихме споразумението с вас?
- Ти да не искаш да помагаш? - пита Блавор.
- Ами щом ще превземаме Майкрософт, защо да не 

помогнем? - казва Драгица. - Не съм пила алкохол от 
няколко часа, а Миро го изпари с помощта на Физор Апс.

- Стига с тази Физор Апс! - вика Винко Станс.
- Стига ли? - обажда се зад гърба му Физор Апс. - 

Скъпи, толкова ли ме мразиш?
- Не те мразя – оправдава се Винко Станс, - но защо 

трябваше да мамиш и Миро?
- Миро – вика Физор Апс, - измамих ли те?
- Ами... - не знае какво да каже Миро.
- Хайде да не се разправяме повече – казва Блавор. - 

Трябва да тръгваме.
- Къде ще тръгвате? - пита Физор Апс.
- Да вземем Тера Анк – отговаря Блавор.
- Идвам и аз! - подскача Физор Апс.
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Деветдесет и четвърта глава

Вечерта на двайсет и седмия ден от пристигането 
ни в Ранкодом ми се обади Винко Станс чрез светещата 
плоча и ме помоли да отида при жупана, където да 
проведем много важен разговор.

Още не се беше стъмнило и аз, без да бързам, се 
запътих към къщата, в която беше отседнал жупанът. До 
нея се стигаше през едно място, в което бяха насадени 
много дървета, имаше езерца и зелени поляни. Тук в 
почивни дни излизаха на разходка всички жители на 
Ранкодом, а през другите дни се разхождаха майки с малки 
деца или възрастни хора, които вече не ходеха да работят.

Когато стигнах пред вратата на къщата, видях 
самоходната талига на Винко Станс. Той беше пристигнал 
преди мен. Качих се на втория кат, където беше стаята на 
жупана и почуках. Жупанът отвори вратата и бързо я 
затвори след мен.

- Гвардияне – каза жупанът, - Винко Станс цял ден 
се опитва да отвори една книга, която твърди че си писал 
ти и че само ти можеш да я отвориш. Аз не се съгласих с 
него и му наредих да я отвори без твоя помощ. Той обаче 
не можа, макар че му помагаха и много хора, които пишат 
списъци с нареждания за светещи плочи. Те казаха, че 
тайният израз е много дълъг и ще отнеме столетия, докато 
го разгадаят.

- Не знам за какъв таен израз става дума – вдигнах 
рамене аз – и за каква книга. Не съм писал никаква книга.

- Така си и знаех – каза жупанът. - Винко Станс 
твърдеше, че ще кажеш тези думи, но не е трудно да се 
досети човек, ако знае, че не си писал никаква книга и че 
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нямаш таен израз, с който да я затвориш. Все пак, остана 
нещо, което ме кара да любопитствам.

- И какво е то? - попитах аз.
- В тази книга трябва да пише, че ще пътувам през 

времето – засмя се жупанът. - Ти чувал ли си нещо такова 
за мен?

- Жупане – казах тогава аз, - ако има такава книга и 
пише това в нея, то тази книга не казва истината. Не 
вярвам да напиша книга, която не казва истината, а още 
повече да забравя, че съм я написал.

Винко Станс тогава се обади:
- Гвардияне, тази книга наистина можеш да 

отвориш само ти. Аз не съм я чел цялата, а само част от 
нея. Онази част, в която може да пише, че жупанът ще 
пътува през времето, не съм чел и не знам, дали такова 
нещо е писано в нея, защото не аз съм я писал, а ти, но 
тогава времето е текло по друга черта и затова не си 
спомняш.

- А ти как си спомняш? - попитах го аз – Как може 
ти да си спомняш, а аз – не?

- Построението, с което пътувам във времето ме 
предпазва от промените на чертите на времето и моите 
спомени се запазват – обясни Винко Станс. - То предпазва 
и свитъка на моята светеща плоча и книгата, която ми даде 
преди да направя промените в миналото, също е останала 
непроменена.

- Обясненията ти са ми неясни – каза жупанът. - 
Защо не ни обясниш с по-прости думи какво се е случило?

Винко Станс кимна и започна да разказва:
- Гвардиянът написа тази книга, защото го помолих 

да записва всички важни събития, а и не толкова важните, 
които ставаха в живота на вашата общност. След това го 
помолих да затвори книгата с таен израз, който знае само 
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той, за да може, когато настъпят промени в чертите на 
времето, да я отвори само той. Ще се сблъска с много 
трудности, но накрая ще успее да я отвори.

- Защо твърдиш, че аз съм писал тази книга и че аз 
съм я затворил с таен израз? - попитах аз.

- Аз не твърдя това – отвърна Винко Станс. - Това е 
самата истина. Ще изпратя книгата до твоята светеща 
плоча и тя ще се запомни в свитъка на твоята светеща 
плоча. Тогава ще можеш спокойно да си помислиш за 
тайния израз, с който си я затворил.

- Винко – казах тогава аз, - наистина, остарявам, но 
паметта ми не е толкова отслабнала. Нямам никакъв 
спомен да съм писал книга. През живота си съм преписал 
много книги, но не съм написал сам нито една. Не знам 
защо си измислил това нещо. Ако знаеш тайния израз, с 
който е затворена книгата, просто го кажи, за да я отворим 
и да видим какво пише в нея.

- Не е толкова лесно да ти обясня, но ще трябва да 
се опитам – започна Винко Станс. - Времето има много 
черти, по които протича животът ни. Да приемем, че 
животът ни е протичал по една черта, но нещо се променя 
в миналото и изведнъж животът ни започва да тече по 
друга черта на времето. Тогава спомените ни се променят 
и не си спомняме какво се е случило, докато животът ни е 
протичал по друга черта на времето. Така се случи и с нас. 
Настъпи промяна в миналото и заради нея животът ни сега 
протича по друга черта на времето. Затова не си спомняш, 
че си писал книга, защото спомените ти от живота, който е 
протичал по първата черта на времето, вече са изчезнали, 
ние живеем по друга черта на времето.

- Винко – извиках аз, - това, което говориш е 
светотатство! Не можеш да променяш чертите на времето, 
защото те са в Божите ръце.
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- Те наистина са в Божите ръце – съгласи се Винко 
Станс, - но аз допуснах грешка и сега не мога да я поправя. 
Ако успееш да отвориш книгата, ще разбереш, че не те 
лъжа.

- Не мога да отворя книга, която не съм писал и не 
съм затварял с таен израз – продължих да упорствам аз.

Тогава жупанът каза:
- Ако Винко Станс няма вяра в Бога, поне ти 

покажи вярата си и отвори тази книга! Нека прочетем 
какво толкова пише в нея, който и да е написал тази книга!

- Защо намесваш вярата в Бога, жупане? - извиках 
аз. - „Вярата е твърдата увереност в неща, за които се 
надяваме, убеденост в неща, които не виждаме.“

В този миг сякаш някой ми каза да напиша този 
израз там, където светещата плоча очакваше да се напише 
тайният израз за отваряне на книгата.

И чудото стана: книгата се отвори пред очите ни и 
най-отпред видях своето име.

- Това е невероятно! - казах аз – Как може да съм 
писал книга?

- Ти сам каза какво е вярата – подсети ме Винко 
Станс. - Прочети книгата и сам прецени, дали си я писал 
ти.
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Деветдесет и пета глава

Монти Кол се оглежда и пита:
- Къде е Инко Нитс?
- Не можем да го открием – казва Блавор.
Монти Кол отваря нетбука си и докосва екрана. 

Вглежда се и казва:
- Виждам го. Лети към кораба майка.
- И защо? - вика Винко Станс.
- Ще се опитам да разбера – казва Монти Кол. - 

Инко, обади се...
- Какво става? - пита Инко Нитс.
- Аз питам – отговаря Монти Кол. - Какво си 

решил?
- Ще измъкна Тера Анк и жупана докато не са се 

усетили – спокойно обяснява Инко Нитс.
- Теб те търсят, как ще се промъкнеш? - пита Монти 

Кол.
- Глътнах ориентир – отговаря Инко Нитс, - 

прихващаш ли го?
Монти Кол докосва екрана на нетбука си и клати 

утвърдително глава:
- Виждам те, мога да те телепортирам.
- Мен само в краен случай – казва Инко Нитс. - 

Вземете с Блавор един бърз кораб и застанете на удобно 
разстояние. Вие сте добри пилоти и ще се справите 
двамата.

- Знам кой кораб да взема – казва Блавор. - Да 
тръгваме. Физор Апс, ще се наложи да участваш и ти.

- Нали съм тръгнала? - изразява готовност Физор 
Апс.
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- Не – клати глава Блавор. - С Миро и Драгица ще 
трябва да се доближите максимално до кораба майка. Нека 
Драгица почувства екипажа. Ако може да им въздейства, 
нека ги накара да приземят кораба.

- Да приземят кораба майка?! - вика Физор Апс. - 
Ще го разбият!

- Няма – спокойно казва Блавор. - Аз съм 
приземявал и по-голям веднъж. Наложи се спешен ремонт. 
Вярно, че беше в Невада и нямаше жива душа наоколо, но 
армията бързо ни обсади. Добре че имаше добри 
програмисти с мен, защото системата не е предвидена за 
приземяване и не може да издигне кораба. Накрая успяхме 
да излетим, без никаква авария. Е, започнаха да ни 
обстрелват, но това е все едно да замеряш с камъни 
бронирана кола.

- Тези няма да се приземят в Невада – все още 
възбудена вика Физор Апс.

- Няма страшно – успокоява я Монти Кол. - Тера 
Анк ще бъде с нас, когато те ще кацнат. Миро трябва да 
влезе в системата им и да си прибере базата данни.

- Каква система, каква база данни? - недоумява 
Миро.

- Ти си я правил – обяснява Монти Кол. - Папката е 
Миро, а базата носи същото име.

- И как ще ги намеря? - пита Миро.
- Аз ще те свържа – успокоява го Монти Кол. - 

Системата на нетбука ти е подобна.
- Системата ми е Убунту и няма нищо общо! - вика 

Миро.
- Ще говорим после – махва с ръка Монти Кол. - 

Няма страшно. Ще се убедиш колко си приличат.
Монти Кол и Блавор се отправят към хангара, след 

тях вървят Винко Станс, Физор Апс, Миро и Драгица.
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- Физор, ти можеш ли да управляваш совалка? - с 
недоверие пита Винко Станс.

- Ако те е страх, не се качвай – отрязва го Физор 
Апс. - Как мислиш? Че само мога да се разкрачвам ли?

- Не ме е страх – казва Винко Станс с треперещ 
глас, - просто не знаех.

- Да бе, не знаел! - презрително просъсква Физор 
Апс. - Но сега е момента да се отърва от теб.

Миро и Драгица се подсмихват, но Винко Станс не 
разбира от шега.

- Щом си решила – вдига рамене Винко Станс.
- Ама ти си наистина... - не довършва Физор Апс.
- Какво? - пита Винко Станс, вече окопитил се.
- Ти си знаеш – смее се Физор Апс и прегръща 

Миро. - Хайде, че нямаме време.
Монти Кол подава една карта на Физор Апс и 

посочва совалката, с която бяха летели. Физор Апс кимва и 
се приближава до совалката. После насочва картата към 
четеца вдясно от вратата и я отваря. Сяда на пилотското 
място и посочва на Миро мястото до себе си:

- Седни тук, за да си близо до мен.
- И сега ли? - пита Миро.
- Когато върша работа, не съм толкова нежна – 

усмихва му се Физор Апс. - Тук ще имаш поглед и върху 
бордовия компютър. Може да ти се наложи да го 
използваш.

- Аз моя не мога, ти – бордовия – вика Миро.
- Ще разбереш, че можеш – успокоява го Физор 

Апс.
Блавор и Монти Кол се качват в един голям кораб. 

На екрана пред Миро и Физор Апс се появяват Монти Кол 
и Блавор.

- Готова ли си? - пита Монти Кол.
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Физор Апс кима.
- Тогава да им пуснем малко музика! - казва Монти 

Кол и пуска „Hearts of Steel“. - С това парче поздравявам 
екипажа на кораба майка!

На екрана се появява безлична физиономия.
- Какво желаете? - пита човекът без лице.
- Не ти ли харесва музиката? - пита наивно Монти 

Кол.
- Ако искате да се предадете, направете го веднага – 

твърдо заявява човекът без лице.
- Долавям го – казва Драгица. - Мога да му вляза в 

мозъка.
- Значи, сега е момента – вика Монти Кол. - 

Накарай ги да кацнат.
На екрана се появява Инко Нитс:
- Вътре съм. Точно до клетките с жупана и Тера 

Анк.
- Те добре ли са? - пита Блавор.
- Да – потвърждава Инко Нитс. - Ето ги.
Камерата му улавя първо Тера Анк, а после жупана.
Физор Апс вика:
- Дръж се, Тера Анк!
- Мамо! - вика Тера Анк.
- Всичко ще е наред! - успокоява я Инко Нитс. - 

Монти, телепортирай ги.
В същия миг Тера Анк и жупанът се озовават в 

кораба на Блавор и Монти Кол. На кораба майка се чува 
сигнал за тревога. Веднага десетина мъже без лица 
обграждат Инко Нитс с насочени оръжия.

- Е, сега е моментът! - вика Инко Нитс и се изпарява 
пред очите на мъжете без лица.

Корабът майка излиза от орбита около Луната и се 
приближава до Земята с доста голяма скорост.
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- Ще се разбият! - вика Драгица.
- Пусни ги да поемат управлението – казва й Физор 

Апс.
- Добре, и сега какво? - пита Драгица.
- Нищо, ще могат да кацнат – успокоява я Физор 

Апс.
- Миро, сега си ти – обажда се от екрана Монти 

Кол. - Прехвърлям ти контрола върху система.
На екрана на Мировия нетбук се появява десктопът 

на системата на кораба майка. Миро интуитивно докосва 
екрана и попада на файл браузъра на системата. Успява да 
намери системните програми и сред тях програмата за 
търсене на файлове. Търси файл с име „Миро“ и го 
открива в папка със същото име.

- Копирай го на своя нетбук и го изтрий! - вика 
Монти Кол.

- ОК! - кима Миро. - Много ми е бавен нетбукът.
- Прехвърлям те тогава на бордовия компютър – 

казва Монти Кол.
Миро извършва същите операции и успява да 

копира файла. После задава команда да го изтрие, но 
системата му иска парола.

- Иска парола! - вика Миро.
- Въведи я, де! - подканва го Физор Апс.
- Не я знам! - отчаяно я гледа Миро.
- Знаеш я! - вика Физор Апс.
- Да, знаеш я! - обажда се и Драгица. - Бързо!
- Драгица! - въвежда Миро и файлът се изтрива.
- Виждаш ли, че си знаел? - смее се Физор Апс.
- Значи, все пак съм аз! - доволно казва Драгица.
- Признавам, че си ти! - поглежда я Физор Апс. - Но 

и ти трябва да ми признаеш заслугите.
Двете се смеят.
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- И какво стана сега? - чуди се Миро.
- Няма да могат да възстановят системата – казва 

Физор Апс. - Като кацнат ще им трябва доста време, за да 
възстановят работата на бордовия компютър и да излетят. 
През това време всички ще са на безопасно място.

В този момент от кораба майка започват да ги 
обстрелват.

- По дяволите! - вика Миро. - Какво става тук?
- Изчезваме – казва Физор Апс и насочва совалката 

към кораба на Блавор и Монти Кол.
Изведнъж се чува алармен сигнал и на екрана 

излиза съобщение за опасност.
- Уцелиха ни – казва Физор Апс. - Монти, 

телепортирай ни.
От совалката изчезва Винко Станс, но Миро, 

Драгица и Физор Апс остават вътре.
- Монти, какво става? - вика Физор Апс.
- Не мога да ви прихвана! - чува се гласът на Монти 

Кол, но образът му изчезва от екрана. - Губя ви...
- Добре, ще се оправим сами – заявява Физор Апс. - 

Ще се наложи да кацнем. За съжаление сме в същата 
траектория и ще се приземим на мястото, където и кораба 
майка. Само че те заемат голяма площ. Дано успея да се 
приземя встрани от тях.

- И къде ще кацнем? - пита Миро.
- Някъде в югоизточна Европа – Физор Апс гледа 

екрана. - По-точно, на Балканите.
- Да не е в Хърватска? - подскача от радост 

Драгица.
- Не, доста по-на изток – обяснява Физор Апс.
- В Сърбия? - пита Драгица.
- Не – отговаря Физор Апс, - мисля че там е друга 

държава, само че не знам как се казва.
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- Да не е България? - чуди се Миро.
- Може би – несигурно казва Физор Апс, - виж сам.
Миро поглежда екрана и вика:
- Ей, там вече е Черно море!
- Мисля, че няма да се приводним – успокоява го 

Физор Апс. - Ще кацнем ето тук. Край този град. Знаеш ли 
как се казва?

- Това е Варна – обяснява Миро. - Там имам един 
колега.

- Май ще се наложи да му погостуваме – казва 
Физор Апс, - преди да дойдат да ни измъкнат.

- Ще му се обадя – кима Миро, - дано има къде да 
ни скрие.

- Щом е местен, ще намери – казва Физор Апс.
Корабът майка губи височина и плавно се 

приземява на Франгенското плато. Електричеството във 
Варна и околните села спира за известно време. Корабът е 
толкова огромен, че от града се вижда като някаква 
планина. Жителите на Виница и Аксаково също виждат 
тази огромна планина. Над Каменар се спуска мрак, 
защото коремът на кораба майка е точно над селото. 
Десетки амортизиращи крака са се спуснали от кораба и на 
места са заели цели ниви.

Совалката с Физор Апс, Миро и Драгица успява да 
се приземи на една полянка в гората над Варна. Тримата 
излизат.

Физор Апс казва на Миро:
- Прибери файла от бордовия компютър и го 

изтрий.
Миро се свързва с бордовия компютър на совалката 

и копира файла в своя нетбук. После го изтрива от 
бордовия компютър.

- Сега да изчезваме – Физор Апс подканва Миро и 
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Драгица.
Влизат в гората и сядат на едно паднало дърво.
- Хайде, обади се на колегата си – казва Физор Апс.
Миро изважда джиесема си и търси в списъка с 

телефони. Най-накрая възкликва:
- Най-после, намерих го!
После звъни.
- Да?
- Хари, аз съм Миро от Загреб.
- О-о, Миро, как си. Какво става в Загреб?
- Не съм в Загреб, а в гората над Варна.
- Как така в гората над Варна? На Франгата?
- Ако така й казвате, да.
- На почивка ли си?
- Хубава почивка. Ще ми трябва обаче място за 

нощувка.
- Имам нещо пред вид. Как да те открия?
- Изпращам ти джипиес координати.
- Виждам ги. След половин час съм там.
Драгица и Физор Апс гледат Миро с очакване.
- Ще дойде след половин час.
- Е, и? - пита Физор Апс.
- Имал нещо пред вид – обяснява Миро.
- И какво? - пита Драгица.
- Като дойде, ще разберем – казва Миро.
След половин час колегата на Миро пристига. 

Здрависва се с всички и се вглежда във Физор Апс:
- Ти от кои си? - пита.
- Ами познай – казва Физор Апс.
- Не съм спец, но сигурно от влечугите.
- Как позна? - смее се Физор Апс.
- Сега ще се наложи да повървим половин час – 

казва колегата на Миро. - Имаме вила край Виница. Там 
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ще е напълно безопасно. Предполагам, че появата ви е 
свързана с това огромно нещо.

- Почти – казва Физор Апс. - Но не сме от него. 
Нашето е съвсем малко.

- А то къде е? - пита колегата на Миро.
- Зарязахме го – обяснява Миро. - Уцелиха ни. Вече 

за нищо не става.
Вървят по горските пътеки и Драгица казва:
- Различно е от Алтре Мунс.
- Да – съгласява се Физор Апс, - но на мен ми 

харесва.
- Все едно, че отиваме към вратата на рая! - казва 

Миро.
- Вратата на какво? - пита колегата на Миро.
- На рая – обяснява Миро. - Така казваме на входа 

към пространствения тунел.
- Не знаех, че има такова нещо – казва колегата на 

Миро.
- И ние доскоро не знаехме – обажда се Драгица. - 

Но защо ли ни трябваше да узнаваме?

Варна,
4 май 2010 – 11 юли 2010.
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