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Совалката се спускаше стремително към Урби 

Макс, който растеше пред погледите ни. Освен 
небостъргачи, нищо друго не се забелязваше до хоризонта.

Когато се снижихме достатъчно, за да се забелязват 
по-големи подробности от града, видях, че сред 
небостъргачите има доста паркове.

Насочихме се към централната част на Урби Макс, 
където се очертаваше нещо като оазис без небостъргачи, 
потънал в зеленина.

Кацнахме на обширна площадка пред голяма 
триетажна сграда, която имаше доста древен вид.

- Това е Съветът на Алтре Мунс – обясни ми Винко 
Станс, който усети, че се чудя.

Още преди да слезем от совалката, към нея се 
приближи група мъже и жени, облечени само с бели дрехи.

Физор Апс отвори вратата на совалката и спусна 
хидравличния мостик.

- Съветник! - извика Винко Станс, като слизаше от 
совалката. - Радвам се да ви видя!

- И аз, Винко – отвърна най-възрастният от групата. 
- И се надявам такива инциденти да няма в бъдеще.

- Чул ви Господ, Съветник – каза Винко Станс и 
погледна към небето.

- Винко – съветникът постави ръката си върху 
рамото на Винко Станс, - знаеш, че ние сме избрани от 
народа по Божията воля и че няма сила, която да се 
противопостави на силата Божия!

- Знам, съветник, знам – кимна Винко Станс. - А 
сега, разреши ми да ти представя нашите гости. Адон, шеф 
на полицията на Хронда. Полковник Донев, представител 
на българското правителство. Миро и Драгица ги 
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познаваш. А това е Ода Тайон, преводач.
- Господа! - каза тържествено съветникът. - Аз съм 

Ведо Тенс, в момента съм избран за главен съветник на 
Алтре Мунс. А това са членовете на Главния съвет на 
Алтре Мунс. Заповядайте, в заседателната зала на Съвета 
на Алтре Мунс ще проведем дългоочакваните преговори.

- Нямаше ли утре? - обади се полковникът и аз 
преведох.

Ведо Тенс изгледа полковника и каза:
- Решихме да не протакаме.
Полковникът кимна и погледна Драгица. Тя му се 

усмихна окуражително и мигна едновременно с двете си 
очи.

Полковникът се успокои и последва съветника.
Влязохме във фоайето на Съвета на Алтре Мунс. 

Архитектурата много напомняше древноримската.
Поведоха ни направо, към дъното, където широко 

бяха разтворени двете крила на голяма врата. Влязохме в 
заседателната зала, в средата на която имаше огромна 
кръгла маса с наредени около нея столове. Зад тези столове 
имаше няколко реда амфитеатрално разположени седалки.

Разположихме се около масата, като съветниците 
на Алтре Мунс се оказаха срещу нас. Акустиката в залата 
беше отлична и се чуваше идеално. Не видях никаква 
озвучителна техника.

Ведо Тенс започна бавно и отчетливо:
- Уважаеми гости, уважаеми членове на Главния 

съвет, днес е исторически ден в отношенията на Алтре 
Мунс със Земята, с която от векове поддържаме търговски 
и културни отношения, но не сме имали официални 
отношения на високо политическо ниво. За съжаление, 
един сериозен инцидент беше причина да се състои тази 
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среща, чакана поне хиляда години. Най-големият боен 
кораб на Алтре Мунс беше принуден да се приземи близо 
до Варна, която е тясно свързана с нашите отдавнашни 
приятели от Хронда. Радвам се, че тук присъства 
високопоставен служител от Хронда, което е необходима 
гаранция, за да пристъпим към преговори с една планета, с 
която досега не сме имали политически отношения. В 
Традицията на Хронда, както добре сме информирани, 
Варна се ползва с особен статут и всички пришълци от 
Варна в Хронда имат правата на гражданите на Хронда и 
са защитени от Традицията. За нас това е знак, че Хронда 
гарантира за страната, с която предстои да сключим 
договор. А сега, предлагам на вниманието на полковник 
Донев проект за общ договор между Алтре Мунс и 
България като представител на няколко организации, 
съществуващи на Земята.

Един от членовете на Главния съвет ни донесе 
няколко екземпляра от договора, написан на 
старохърватски.

- Предлагам да проучите договора – каза Ведо 
Тенс. - След един час ще се върнем. Ако имате 
предложения за изменения, които са обосновани, или 
въпроси и забележки, моля представете ни ги в писмен 
вид, за да можем да се ориентираме веднага.

При това съветниците на Алтре Мунс напуснаха 
залата.

Аз започнах да чета договора. Той беше от няколко 
страници, езикът беше доста архаичен, но и разбираем, 
защото почти нямаше чужди заемки.

Миро също взе един екземпляр и се зачете. После 
каза:

- Мисля, че ще мога да го преведа на хърватски. 
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Ако искаш, да работим заедно, така ще е най-бързо. Тук са 
според мен три страници и един час е малко, но ще се 
опитам.

Договорът съдържаше първо една страница общи 
приказки като уводна част. Общо взето повтаряше 
уводните думи на Главния съветник.

Следваше уточнение на термините, които се 
използват, като например „страни по договора“, 
„упълномощени представители на страните“, „отношения 
между страните“ и много други, което заемаше още една 
страница и това помогна бързо да се справим с две трети от 
текста.

Последната част обаче беше повече от странна. Там 
се казваше, че страните по договора се съгласявали да 
спазват всички междупланетни клаузи, които засягали 
отношения в областта на търговията, културата, науката, 
образованието, здравеопазването и безопасността и още 
други области, без да се споменава изрично военната и 
политическата.

Накрая имаше преходна и заключителна 
разпоредба, в която се казваше, че представителят на 
Земята поема задължението незабавно да освободи 
задържания екипаж на кораба-майка, за да можел корабът 
безпрепятствено да напусне Земята, а Алтре Мунс поема 
задължението да компенсира загубите, нанесени при 
кацането на кораба-майка.

Малко преди да се върнат съветниците, вече 
дописвах превода. Подадох таблета на полковника и той се 
зачете. Не казваше нищо, само потропваше нервно по 
масата.

Най-накрая извика:
- Каква е тази глупост! Не мога да поема такова 
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задължение, преди да получа гаранции, че няма да 
нападнат Варна!

- Спокойно – каза му Драгица. - Ще запишем 
забележките ти.

Миро бързо започна да въвежда в таблета си 
забележката на полковника. Видях, че пише на глаголица.

- Как го правиш? - попитах аз.
- Някак си ми се инсталира тяхната система – 

обясни Миро. - Не разбрах как. Но сега е добре, защото 
мога спокойно да пиша и на старохърватски.

- А – сети се полковника, - запиши и за 
компетентния съд на Мундо Майс.

- Добре – кимна Миро. - Значи, при възникване на 
спор между договорните страни компетентен да бъде съдът 
на Мундо Майс.

- Умно измислено – каза Блавор. - Това ще бъде 
част от гаранциите.

В този момент в заседателната зала влязоха 
съветниците. Ведо Тенс делово попита:

- Готови ли сте със забележките си?
- Да – потвърди полковникът. - Имам две 

предложения.
- Ще ви ги изпратя – каза Миро. - Адресът ви е?
- Ведо Тенс при консилиалтремуни.
- Изпращам – потвърди Миро.
Ведо Тенс прочете забележките на полковника и 

известно време мълча. После подаде таблета си на 
съветника отдясно. Той също прочете въпросите и предаде 
таблета на следващия. Изредиха се всички отдясно, след 
това прехвърлиха таблета на тези отляво. И те прочетоха 
забележките на полковника, без да реагират по какъвто и 
да било начин.
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Накрая Ведо Тенс погледна надясно, после наляво, 
замисли се с наведена глава и след това изправи глава и 
каза:

- Гаранциите могат да бъдат следните. Предлагам 
да предадете Ерис Ликт и офицерите му на Блавор. 
Надявам се, че той ще се съгласи да посредничи.

Блавор помисли известно време, след което бавно 
изрече:

- Ако пред нас има избор, трябва да видим най-
добрия. За да видим най-добрия, трябва да имаме добро 
око. За да имаме добро око, трябва да имаме добра душа. А 
за да имаме добра душа, не трябва да сме имали лош 
избор.

- Имал ли си лош избор? - попита Ведо Тенс.
- Не ме карай да бъда черноглед – засмя се Блавор. 

- Цитирах ти вашата Свещена книга.
- Блавор – поклати глава Ведо Тенс, - винаги си 

имал много човешко чувство за хумор, но и винаги си ме 
изненадвал. Значи, приемаш?

- Да – кимна Блавор.
- Добре – каза Ведо Тенс, - ще впишем корекция в 

окончателния вариант на договора. Предаването на Ерис 
Ликт и офицерите му става по уточнения начин. 
Служители на Блавор ще ги поемат и след излитане на 
кораба-майка ще ги предадат на Съвета на Алтре Мунс.

Полковникът кимна в съгласие, след като му 
преведох думите на Ведо Тенс.

- Що се отнася до компетентния съд – продължи 
Ведо Тенс, - виждам, че са ви посъветвали да настоявате за 
независим съд по споровете. Това не е в противоречие със 
законите на Алтре Мунс и няма да има пречка или 
оспорване от страна на Съвета при разглеждане на 
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договора. Следователно, приемам и тази корекция.
Един от съветниците нанесе поправките в договора 

и го разпечата на един принтер, който беше близо до нас. 
Драгица стана и донесе отпечатаните екземпляри.

- Направили сме го в четири екземпляра – каза 
Ведо Тенс. - След като го разгледате внимателно в този вид 
и ако нямате никакви забележки повече, можете да го 
подпишете. След това ще подпиша и аз. Два екземпляра 
остават за нас, а два за вас.

Ние с Миро бързо сравнихме стария и новия текст 
и допреведохме добавените клаузи за предоставяне на 
гаранция за ненападение и за независимия компетентен съд 
по споровете.

Накрая разпечатахме превода на договора на 
български и аз се подписах за верността му, а Миро и 
Драгица потвърдиха с подписите си моя подпис.

Полковникът поиска превода да се скрепи с един 
екземпляр от неподписания договор и Ведо Тенс го 
отпечата още веднъж.

След като полковникът получи така оформения 
превод, подписа договора. Аз, Миро и Драгица 
изръкопляскахме по земен обичай при такива важни 
събития. След това договорът беше подписан от Ведо Тенс. 
Цялата сцена по подписването беше заснета от Адон.

- Днес наистина е голям ден в живота ми – каза 
накрая полковникът. - Но не защото беше подписан един 
дългоочакван договор, а защото разбрах, че ние, като 
жители на Земята, винаги сме били в семейството на 
цивилизованите народи във Вселената, независимо от това 
кой ни е управлявал и колко труден е бил пътят ни дотук. 
Надявам се Бог да ни даде разум и сили, за да устоим на 
изкушенията и алчността и да се радваме на развиващите 
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се междупланетни отношения. Ще съм щастлив наистина, 
ако този голям ден тук, на Алтре Мунс, бъде голям ден и на 
Земята.

При тези думи полковникът стана и отиде при Ведо 
Тенс и му стисна ръката. Ведо Тенс прегърна полковникът 
и каза:

- Братя сме от древни времена и нека останем 
такива во веки веков!

Варна, 13.06.2012 – 30.07.2012 г.

526


