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Полковникът и Тона също бяха получили 

информацията от Драгица.
- Кои са те? - попита полковникът.
- От кораба-майка са – информира ни Драгица. - 

Кои са и какви са трудно мога да разбера. Имам чувството, 
че са командоси. Знаят къде да се насочат. Търсят Ерис 
Ликт и хората му.

- Това и на мен ми стана ясно – казах аз.
- Разполагат с нещо, което им помага да претърсват 

мисли – обясни Драгица.
- Дали да се прибираме или да се върнем в хангара? 

- поколебах се аз.
- Прибираме се – твърдо заяви полковникът. - Ако 

дойдат осмина, ние не можем да им се противопоставим, 
още повече без оръжие.

- Много добре са обучени – усетих мисълта на 
Драгица. - Трудно достигам по-дълбоко в съзнанието им. 
Освен това, още са далеч.

- И с какво разполагат? - поинтересува се 
полковникът.

- В джоба си имаш нещо, което трябва да 
изхвърлиш – нетърпеливо ми каза Драгица. - И 
полковникът също.

Огледах се и видях нещо като кошче за смет. 
Попитах Тона, дали това е кошче са смет и той потвърди. 
Тръгнах към него и полковникът дойде с мен.

- Не знаех, че онзи хитрец Сидо Йинкс ми е пъхнал 
това – каза полковникът.

Изхвърлихме устройствата в кошчето и след като 
капакът му се затвори, отвътре се чу тракане и свистене. 
Ако не беше успяло да ги смели, то поне ги беше 
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повредило достатъчно, пък и в канализацията вече няма да 
вършат работа. След нас Тона изхвърли ключовете от 
ограничителите за крайници и от вратата на помещението, 
в което бяха заключени Ерис Ликт и хората му.

- С оръжията си те ще разбият вратите, но 
ограничителите няма да могат, без да ги наранят сериозно 
– обясни Тона.

- Може би ще намерят начин да ги освободят – каза 
Драгица. - Но ако успеем да им попречим по някакъв 
начин, или поне да ги забавим, няма да е зле.

- Мисля, че ми хрумна нещо полезно – съобщи 
Тона. - Ще се обадя на Донехра. Сега той разхожда туристи 
в този район. Мога да го помоля да доведе групата да 
разгледа този остров, пистата и хангара. Това може да 
забави командосите.

- Лошо ще бъде да намесваме цивилни – не се 
съгласи полковникът. - Може да ги вземат за заложници и 
тогава ще стане много зле. По-добре да не им пречим и да 
ги оставим да действат безпрепятствено. Само че накрая да 
ги причакаме пред невидимата врата във Варна.

- Това е изпълнимо – каза Драгица. - Но ще трябва 
да се придвижим възможно по-бързо до невидимата врата.

- А след това какво ще ги правим? – попитах аз.
- Там ги поемат моите хора – отговори 

полковникът.
- Няма да е много лесно да ги измамим – каза 

Драгица. - Те притежават доста добра технология и могат 
да усетят, ако някой ги дебне пред вратата. Трябва да 
потърсим помощта на Сидо Йинкс. Тези устройства 
сигурно имат начин за блокиране или заглушаване.

В този момент смартфонът ми иззвъня. Беше Сидо 
Йинкс:
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- Кажи на Драгица да си изхвърли и тя 
устройството от джоба.

Тя бързо отиде до кошчето и изхвърли 
миниатюрното устройство.

- Добре – казах аз на Сидо Йинкс, - нямаме време. 
Кажи какво знаеш.

- Вие знаете всичко – отвърна Сидо Йинкс. - 
Изпратих ти по имейла информация за тези особи: имена, 
възраст, длъжности, преминато обучение, стаж и 
допълнителни подробности. Това са същите, които бяха 
отвлекли госпожа Хронхра. Сега са в немилост и ще бъдат 
безкомпромисни. Може и да убиват.

- Ти направо ме успокои – засмях се аз от нерви, 
защото усетих, че нещата стават опасни.

- Идеята на Драгица е добра – каза Сидо Йинкс. - 
Ще ви чакам пред невидимата врата и ще блокирам 
устройствата им за следене на мисли. Само че те ще 
поддържат телефонна връзка и ако се усъмнят, може и да 
не минат всички през вратата.

- Трябва всички да минат – намеси се Драгица, като 
издърпа смартфона от ръката ми. - Сидо, докарай всичките 
си хора. Ще трябва да ги атакуваме, когато и последният 
премине през вратата.

- И това е добра идея – съгласи се Сидо Йинкс. - 
Ние сме петима, вие сте трима, ще донеса още оръжие. 
Може и да успеем.

- Не МОЖЕ, а ЩЕ успеем – наблегна Драгица.
- Щом казваш – примири се Сидо Йинкс.
- Ако ме слушаш, ще успеем – каза наставнически 

Драгица.
Сидо Йинкс направо подсвирна.
- Ти наистина си опасна! - извика той.

419



- Ще стана, ако объркаш нещо – заплаши го 
Драгица.

- Добре – делово приключи Сидо Йинкс. - Ще 
поддържаме връзка.

В този момент пристигна мотрисата, която чакахме. 
Първо щяхме да отидем до Елма. Тона предложи да се 
присъедини към нас, но Драгица го разубеди. Обясни му, 
че ще е по-добре да не минава през невидимата врата и да 
привлича вниманието на властите. И без друго, доскоро е 
имал проблеми с госпожа Хронхра. Не се знае, дали няма 
някой таен неин привърженик, който да се възползва от 
нарушение на Тона и да му причини главоболия.

Когато влязохме в къщата на Елма, чухме весели 
гласове. Водеха се шумни разговори, а и децата си играеха 
не по-тихо на двора. Обясних на Леа, че ще трябва да се 
върна спешно до Варна. Драгица се опитваше да накара 
Миро да не се намесва и да остане тук. Полковникът каза 
просто на Елма:

- Дългът ме зове. Но смятам, че скоро ще се видим 
пак.

Елма го прегърна и не каза нищо.
Преди да излезем от къщата на Елма, на двора 

чухме гласът на Донехра.
Тона изскочи бързо и ги чух да разговарят. Когато 

излязохме, Донехра ми каза:
- Ще ви закарам бързо до брега, а след това Тона 

ще ви закара с колата си.
Погледнах Драгица и полковника. Те кимнаха 

едновременно.
Закрачихме бързо към кея, където беше корабчето 

на Донехра.
След пет минути вече бяхме на борда му.
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След десетина минути скочихме на един от 
кейовете на Хронда. Колата на Тона вече ни чакаше. Когато 
сядахме в нея Драгица извика:

- Откриха ги! Разбиват вратата!
- Толкова бързо? - учудих се аз.
- Нали разбра? - отвърна Драгица. - Притежават 

висока технология.
- Ами тогава да побързаме! - предложих аз.
Тона кимна и се понесохме по улиците на Хронда 

по посока към невидимата врата. Когато наближихме, Тона 
ми каза:

- Ще остана наблизо и ще следя. Когато се наканят 
да минат вратата, ще ти звънна кратко. Само трябва да си 
намалиш за всеки случай звука на сигнала.

- Благодаря ти, Тона – отвърнах аз и слязохме пред 
невидимата врата. Наоколо нямаше минувачи. Беше доста 
горещ следобед и хората предпочитаха да не ходят по 
улиците.

Тона ми посочи един бар на отсрещната страна на 
улицата.

- Ще бъда там – каза той. - Удобно е за наблюдение.
През невидимата врата първо мина Драгица, аз я 

последвах, а накрая мина и полковникът.
В гората около пътеката беше сенчесто и 

прохладно. Огледах района.
- Има къде да се заложим – каза полковникът.
Драгица кимна.
Смартфонът ми иззвъня. Беше Сидо Йинкс.
- Къде сте? - попита той.
- На позиция – отвърнах аз.
- Толкова бързо? - учуди се Сидо Йинкс.
- И те са бързи – казах аз.
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- Те са професионалисти – обясни той.
- И ние сме професионалисти – обади се 

полковникът.
- Радвам се да го чуя – засмя се Сидо Йинкс. - И 

ние сме наблизо. След няколко минути сме там.
И наистина, в далечината се чу двигател. След 

малко по пътеката се приближиха Сидо Йинкс и хората му. 
Дадоха ни от зашеметяващите оръжия. Полковникът 
поиска две. И Драгица вече имаше две.

- Така има по-малка вероятност да пропусна – каза 
полковникът. - Не съм използвал такова нещо досега.

Сидо Йинкс ни обясни къде се изключва 
предпазителят и как се натиска спусъкът. Дръжката беше 
изключително удобна и нямаше начин да сбъркаш.

Полковникът, Драгица и Сидо Йинкс се договориха 
за тактиката. Всички се разположихме от едната страна на 
пътеката, а Драгица настоя да отиде сама от другата и да 
действа в гръб, след като бъдат изненадани.

- Смятам, че имам сигурна ръка и бързи рефлекси – 
каза Драгица. - Освен това, искам да се концентрирам и да 
им въздействам на съзнанието. Ако не успея, ще действам.

Когато вече бяхме залегнали, смартфонът ми 
тихичко иззвъня.

- Идват – прошепнах аз.
Пръв премина Ерис Ликт. Беше въоръжен, явно не 

се смущаваха от властите на Хронда. Той се обади по 
телефона на останалите и следващият мина. Така се 
изредиха всички. Щом мина и дванайсетият, полковникът 
даде знак и ние се изправихме и дадохме залп. Хората на 
Ерис Ликт не очакваха засадата, но двама-трима успяха да 
побегнат към Драгица, която веднага ги зашемети.

Хората на Сидо Йинкс бързо оковаха ръцете и 
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краката на зашеметените и започнахме да ги мъкнем към 
горския път. Наредихме ги край пътя и полковникът се 
обади на един свой подчинен.

- Станев – извика полковникът. - Трябваш ми 
спешно с транспортния хеликоптер. Така ли? Много добре! 
Изпращам ти координати. Виждаш ли ме? Чакам.

Полковникът прибра смартфона си и каза:
- Бил във въздуха, ще дойде след пет минути.
И наистина, след малко чухме мощния рев на 

хеликоптера. Вече се виждаше и полковникът махна. 
Машината започна да се снижава и накрая кацна на едно 
по-оголено място на двайсетина метра от нас.

От хеликоптера изскочиха няколко тежко 
въоръжени войници. Те козируваха на полковника и той 
само им даде знак с глава към проснатите хора на Ерис 
Ликт. Войниците бързо ги натовариха и подчиненият на 
полковника дойде при нас.

- Трябва да са на сигурно, добре охранявани – 
нареди полковникът. - Имай пред вид, че са много добре 
обучени и опасни.

- И дръжте наблизо това – подаде му Сидо Йинкс 
някакъв уред. - В никакъв случай не го отдалечавайте от 
тях на повече от сто метра.

- Какво е това? - поинтересува се полковникът.
- Заглушител на мисли – обясни Сидо Йинкс, – ако 

може да се нарече така. Това ще попречи на хората им да ги 
идентифицират чрез техните технологии за следене на 
мисли.

- Добре – кимна полковникът. - Станев, действай!
- Слушам! - козирува Станев и изтича към 

хеликоптера.
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