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На Рени с обич.
Живеем в друго измерение...
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1
Тази сутрин решихме да отидем из Франгата на 

разходка, която да съчетаем с ежедневната си работа. 
Вместо в офиса, щяхме да се спрем някъде в гората и да 
поработим върху новия превод. Той не беше лесен – 
напоследък все по-често се случваше текстовете за превод 
да бъдат на недобър в граматическо и лексикално 
отношение език. Все по-често посредниците ползваха 
евтините ни услуги, за да превеждаме от чужд на чужд 
език и по този начин колегите ни в чужбина имаха все по-
малко работа. Освен евтините преводачи у нас, 
лавинообразно растеше използването на безплатния 
Интернет преводач, който предлагаше недодялани преводи.
Нерядко се случваше живите евтини преводачи да 
превеждат именно такива преводи на трети език.

И така, взех таблета си със соларното зарядно и 
смартфона си с gps система, благодарение на която щяхме 
да отидем на едно от любимите си места, пътя до което не 
можехме да запомним поради заплетения релеф.

Леа взе чантата си еднодневка, в която сложихме, 
освен техническите пособия, материала за превод, 
отпечатан на хартия, за да може единият от нас да диктува, 
а другият да пише на таблета. В другата преграда 
сложихме малко за хапване и две бутилки с вода. Времето 
беше доста топло и сигурно щеше да ни е необходима 
доста вода. Но близо до онова място имаше чешма, та 
нямаше да се обезводним.
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Излязохме доста рано – слънцето едва се беше 
показало. Утрото беше свежо, но ясното небе 
предвещаваше горещ ден. Ние все пак щяхме да работим 
на сянка под вековни дървета, така че нямаше да имаме 
нужда от климатик. Напоследък беше почти невъзможно да
се живее в големия град през лятото без климатик, понеже 
по няколко вентилатора в помещение не помагаха за 
разхлаждане. За съжаление, токът ставаше все по-скъп и 
сметките започнаха да стават трицифрени и през лятото. Та
и от тази гледна точка решихме да използваме природен 
климатик.

Макар и рано, по околовръстното имаше 
непрекъснат поток от коли. Затова отидохме до моста над 
околовръстното, край вятърната мелница, на пътя за 
Каменар. По него безпрепятствено минахме над 
неспирните колони от коли. Поехме по улица 
„Водопадите“, която не след дълго преминаваше в пътечка 
покрай отвесния бряг на Франга дере. По-нагоре, на едно 
място, където брегът ставаше полегат, пътечката 
пресичаше дерето и водеше до малко кварталче от панелни
блокове. След него се запътихме през лозята. Вървяхме без
да бързаме и дълбоко вдишвахме свежия утринен въздух. 
Зад нас оставаше градът, който току-що се беше събудил, и 
по чиито улици започваха да пъплят безброй димящи коли. 
На някои места се обръщахме и виждахме потъналия в 
смог град и все повече се убеждавахме, че решението ни 
беше повече от правилно. Далеч от смога, шума и 
вибрациите!

В един момент се наложи да извадя смартфона си и
да потърся маршрута до мястото, към което се бяхме 
запътили. Пътят ни отново трябваше да ни отведе към 
Франга дере, но вече в по-горната му част. Щяхме да го 
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пресечем от левия към десния бряг. Пътят, по който 
вървяхме, изведнъж свърши пред двора на някаква вила. 
Бяхме изненадани. Погледнах отново маршрута и разбрах, 
че сме пропуснали да завием надясно преди няколко метра.
Върнахме се и с мъка открихме една пътечка, почти 
незабележима от храстите край пътя.

Когато поехме по пътечката, се сетихме, че доста 
пъти бяхме минавали по нея в двете посоки, но през други 
сезони, когато не е имало толкова буйна растителност. 
Пътечката постепенно се спускаше по полегатия бряг на 
дерето. След известно време стигнахме до най-ниската му 
част и тръгнахме през обраслото с висока трева корито на 
рекичката. Тя се виеше и разливаше и затова пътеката 
криволичеше, за да се избегне тресавището. В един момент
се заблудихме и изгубихме пътеката. Отново погледнах gps
екрана и разбрах, че трябва да се върнем стотина метра. В 
тази част на Франга дере имаше много вековни дървета. За 
съжаление, вече някои от тях бяха сериозно пострадали. 
Гигантските им стволове се бяха прекършили като сламки 
в средата. Гледката беше печална, но от нея ни побиваха и 
тръпки на ужас. Побързахме да се махнем от това 
омагьосано място. Открихме пътеката, която ни трябваше, 
и се заизкачвахме по десния бряг на дерето. Почти в най-
горната част на брега, отляво на пътеката, беше повалено 
голямо дърво, покрай което трябваше да се промъкнем 
внимателно, защото клоните му почти стигаха до 
стволовете отдясно на пътеката. Хванахме се за ръце и аз 
бавно тръгнах към чистата част на пътеката. В краката ни 
се плетяха клонки от падналото дърво. Наближихме 
мястото, на което се беше пречупил най-големият клон, и с 
усилие започнахме да се провираме между клонака. Леа ме
стискаше здраво за ръката и ме следваше неотстъпно. 
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Оставаше още малко, за да се измъкнем от хаоса на 
поваленото дърво.

- Какво ли става с тези дървета? - възкликна Леа, 
когато пред очите ни се показа пречупеният ствол. - Сякаш 
някой го е прекършил. Виж, дървесината е здрава.

И наистина, погледнах към мястото, на което се 
беше пречупил стволът и видях, че нямаше и следа от 
наядено от червеи. Дървесината беше напълно здрава на 
вид.

- Може да е от буря – предположих аз.
- Скоро не е имало силни ветрове, а това дърво е 

било прекършено неотдавна – поклати глава Леа. - Виж 
колко свежи са листата му.

Вгледах се в мястото на пречупването. Там 
дървесината беше сочна и не показваше признаци на 
изсушаване. Значи, дървото наистина беше пречупено 
наскоро.

Бяхме почти излезли на чистата пътека, но Леа все 
още не пускаше ръката ми. Изведнъж усетих, че губя почва
под себе си, главата ми се завъртя. Леа извика и ме стисна 
още по-здраво за ръката. Стискането й беше направо 
болезнено, но и то не спря главоломното завъртане на 
всичко наоколо. За миг помислих, че си отивам. Гласът на 
Леа се проточи и изтъни до писък, който, макар и 
пронизителен, ми се стори някак си нереален и слаб. Това 
състояние продължи неопределено време, на мен ми се 
стори безкрайно, но нямаше как да е толкова 
продължително, защото силата на гласа на Леа не 
отслабваше, а дори ми се стори, че се засилва. В един миг 
всичко се промени. Въртенето спря и тогава усетих болка в
ръката си от силното стискане на Леа. Обърнах се към нея 
и видях ужасените й очи, пълни със сълзи и болка. 
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Понечих да я успокоя, но гледката, която изникна пред 
очите ми, ме лиши от тази способност. Бях като 
парализиран от шока в резултат на видяното.

Нямаше помен от Франга дере, от пътеката и 
пречупеното дърво. Зад гърба на Леа се издигаше бетонна 
стена на огромно здание. Погледнах в краката си и видях, 
че стоим не на горска пътека, а на тротоар, застлан с 
големи плочи, учудващо здрави и гладки.

Какво става? - проблесна в мисълта ми.
Леа не спираше да крещи от ужас. Аз успях да 

зърна с крайчеца на окото си някакви минувачи по 
широкия тротоар. Бяха забързани и не намаляваха хода си, 
когато минаваха край нас. Сякаш не ни обръщаха 
внимание.

Отново се опитах да успокоя Леа, но и самият аз 
навярно не изглеждах спокоен. В един миг тя спря да 
крещи, но сълзите неспирно бликаха от ужасените й очи.

Бях я прегърнал и тя конвулсивно се притискаше о 
мен. Дали тя трепереше или треперенето идваше от мен, не
можех да разбера. Ако можех да почувствам нещо, беше, че
едва се държах на крака. Сякаш краката ми се подкосяваха.

- Какво става? - Леа повтори на глас въпроса ми.
- Не знам – успях да промълвя.
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2
Механично извадих смартфона си и погледнах 

дисплея. Индикаторът на сигнала беше изчезнал. Беше 
изчезнало и името на оператора. Нямаше никакъв обхват!

Бях се посъвзел и започнах да се оглеждам. 
Намирахме се сред голям град с небостъргачи от двете 
страни на улица, която се изкачваше по някакво 
възвишение. Движението по улицата беше интензивно и по
шестте й платна.

Наблизо видях витрини на магазини, но надписите 
ме накараха да зина от изненада – писмеността ми беше 
напълно непозната! Леа явно също беше забелязала това и 
не сваляше вторачен поглед от най-близкия надпис.

- Не може да бъде! Не може да бъде! - повтаряше 
си тя.

Мозъкът ми не беше в състояние да мисли трезво. 
Не можех да схвана какво става със света около нас. 
Сънувах ли? Това кошмар ли беше?

Не се събуждах. Ощипах се на няколко места, но 
нямаше ефект. Всичко остана непроменено – непознат град
с реклами на непознат език.

Леа хлипаше:
- Какво стана? Какво стана?
- Не знам – не успях да измисля друг отговор аз.
Изведнъж ми проблесна мисъл. Започнах да 

снимам мястото, на което се бяхме озовали. Снимах 
сградата зад Леа, тротоара, на който стояхме и не се бяхме 
помръднали след шока.

- Какво правиш? - попита Леа.
- Не трябва да изгубим това място – отвърнах. - Ако

можем да се върнем в нашия свят, то вратата трябва да е 
някъде тук.
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- Каква врата? Каква врата? - извика Леа.
- Невидимата врата, която ни доведе тук – се 

изплъзна от устата ми. Дори самият аз не си повярвах на 
казаното.

- Невидима врата? - учудено ме гледаше Леа.
- Ами... да – смотолевих аз.
- Ние си вървяхме по пътеката... - заплака Леа. - 

Къде сме сега?
- Спокойно – окопитих се аз. - Ще се върнем.
- И как? - отчаяно попита Леа.
- Трябва първо да помисля – вдигнах рамене.
- Добре – съгласи се тя, - но аз не мога да мисля. 

Мозъкът ми блокира.
- Ще се отблокира – успокоих я аз. - Шокът ще 

отмине и ще си възстановиш мисълта.
- Сигурно – съгласи се тя. - Обаче трябва да хапна и

пийна нещо.
Извади един сандвич от еднодневката и ме попита:
- Искаш ли и ти?
Съгласих се и тя ми го подаде. После взе и за себе 

си. Започнахме да си хапваме мълчаливо. Докато ядях, 
продължих да правя снимки на всичко наоколо.

Когато си изядохме сандвичите и пийнахме вода, 
решихме да тръгнем надолу по улицата. Започнах да 
разглеждам витрините и да наблюдавам минувачите. 
Подредбата на витрините и облеклото на хората по улицата
бяха семпли и не биеха на очи. Много от стоките бяха 
странни и непознати. Преобладаващи нюанси бяха тези на 
синьото и сивото, но се срещаха и такива на зеленото, 
жълтото и червеното. Същото можеше да се каже и за 
облеклото на хората. Нюанси на топлите цветове се 
срещаха предимно в облеклото на жените, а мъжете бяха с 
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бели, синкави и сивкави дрехи. Пъстро облекло не 
видяхме.

След десетина минути стигнахме до кръстовище, 
където улицата, на която бяхме се озовали, пресичаше 
друга, много по-широка и с много по-интензивно 
движение.

- Да тръгнем наляво, можем да открием нашия 
квартал – предложи Леа.

- Не съм сигурен, че ще попаднем отново във 
Варна, ако вървим по която и да било от тези улици – 
колебливо казах аз.

- Все пак – настоя Леа.
Тръгнахме наляво. Загледах се в потока от коли. 

Нито един модел не ми беше познат. Формите им бяха 
доста различни от тези, с които бях свикнал. А шумът от 
двигателите също не беше познат. Беше по-тих и 
напомняше свистенето на тролей.

Все още не можех да се съвзема напълно и затова 
не можех да обхвана всичко с трезв поглед. Продължих да 
снимам и да се мъча да уловя по-характерните сгради.

Вървяхме вече половин час, но улицата не 
пресичаше друга. На няколко места забелязахме 
отклонения, но не се решихме да тръгнем по някое от тях.

На едно място забелязахме заведение на открито. 
Сред масите сновеше една жена, която подаваше подноса 
на клиентите и те бързо посочваха на различни места по 
него. След това тя бързо влизаше в бара и скоро излизаше с
пълен поднос. Когато подносът се изпразваше, тя отново 
минаваше покрай масите, където не бяха поръчали и 
подаваше празния поднос. Действията се повтаряха 
многократно. Ние с Леа стояхме край това заведение може 
би петнайсет или двайсет минути и наблюдавахме 
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сервитьорката. В един момент Леа ме стисна за ръката и 
каза:

- Ще се опитам да й поискам малко вода. Умирам 
от жажда, а нашата свърши. За да не я уплашим, моля те, 
стой тук.

- Окей.
Но Леа не беше направила и няколко крачки, когато

сервитьорката, докато сновеше с празния поднос между 
масите, се олюля и като подкосена падна на плочите. 
Никой от масите не се помръдна!

Леа с няколко скока стигна до падналата 
сервитьорка и се надвеси над нея. Аз не чаках повече. 
Изтичах след Леа и за няколко секунди бях до нея. Тя 
извика:

- Трябва да я пренесем вътре на по-хладно!
Хванах сервитьорката под мишниците, а Леа – за 

краката и бързо я внесохме в бара. Там беше мрачно и 
хладно. Барманът се изненада и започна бързо да говори на
неразбираемия си език. Ние с Леа само му посочихме 
безжизнено отпусналата се сервитьорка, която сега лежеше
на пода в бара. Човекът сякаш се беше паникьосал и не 
знаеше какво да прави. Леа му правеше мимики на 
обаждане по телефон. Човекът сякаш разбра и бързо 
извади от джоба си някакво устройство, което започна да 
свети, щом го доближи до ухото си. Бързият и задъхан 
говор на бармана показваше, че търси помощ. След малко 
той прибра уреда си, който сигурно беше телефон, и се 
надвеси над жената. Изражението му показваше, че тя му е 
близка.

След минута се чу приближаване на пронизителен 
шум и след няколко мига в бара нахлуха няколко души, 
които разпънаха една чанта на носилка, сложиха на нея 
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сервитьорката и бързо я изнесоха.
Тогава барманът ни погледна с отчаяние и започна 

да ни сочи подноса, който сега видях, че е и таблет! За моя 
изненада, Леа бързо грабна таблета и даде знак на бармана 
да го зареди. Той разбра и започна да слага чаши и купички
на всяко място, където беше излязло такова изображение. 
Леа понесе таблета и след малко се върна с празен. 
Барманът отново го зареди. Видях, че в единия край на 
бара се бяха натрупали множество употребявани чаши и 
други съдове. Направих знак на бармана и той бързо ми 
показа как се слагат в една миялна машина и как се пуска. 
Имаше още няколко такива миялни машини и аз бързо 
заредих останалите и ги пуснах да мият.

През това време Леа долиташе или с празен таблет, 
или с пълен с празни чаши. Купчината от празни съдове 
започна отново да расте. В един момент първата миялна 
машина издаде напевен звук и се отвори. Дадох знак на 
бармана и той ми показа къде да слагам чистите чаши. 
Бързо изпразних машините и ги заредих отново.

Така неусетно минаха няколко часа. В един миг се 
уплаших за Леа, да не би да се случи и с нея същото, 
каквото със сервитьорката. Погледнах към входа на бара. В
този момент тя влизаше с таблет, пълен с употребявани 
чаши. Когато дойде до мен я попитах как е.

- Супер. Май си намерихме работа в този свят...
Бързо свали празните чаши и отиде до бармана, 

който зареди таблета.
Докато Леа сновеше нагоре-надолу и аз 

презареждах машините за миене, на масите пред бара се 
изреждаха много клиенти. През малкото свободни минути 
успях да забележа през витрината, че отстрани чакаха хора,
които веднага заемаха освободените места. Не можех да 
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схвана откъде се вземаше толкова много народ. Наоколо не 
бях забелязал да има някакъв особен обект – автогара, гара,
мол или нещо подобно. И освен това, всички само пиеха, а 
не ядяха нищо или хапваха само по една-две подобни на 
големи бисквити плочки.

В един момент към мен се приближи барманът и 
ми подаде две от тези бисквити. Понеже вече умирах от 
глад, ги взех и кимнах в знак на благодарност. Той ми 
подаде и чаша с някаква напитка, която беше с мътно 
зеленикав цвят и приличаше на плодов сок. Опитах я 
внимателно и предположението ми се оправда. Сокът 
напомняше на нещо средно между пъпеш, киви и ананас. 
Може и да беше от различни плодове, не знам. След като 
изядох двете бисквити, които бяха много странни на вкус, 
но апетитни, се почувствах изключително заситен, сякаш 
бях изял поне две порции. Но положителното беше, че не 
усетих никаква тежест в стомаха си. Сокът утоли жаждата 
ми и аз бързо продължих работата си.

В късния следобед притокът на хора намаля и 
около пет часа според часовника на смартфона ми, от 
масите станаха последните клиенти.

Тогава барманът излезе и започна да помага на Леа 
да събира чашите и купите от масите. След като не остана 
нищо по масите, започна да натиска някакъв бутон в 
средата на всяка маса и тя се свиваше като чадър. Когато и 
последната маса беше сгъната по този начин, барманът 
започна да натиска бутони в облегалките на столовете и те 
също започнаха да се сгъват. През това време аз все още 
зареждах миялните машини. Бяха останали малко чаши за 
миене, може би за едно или две зареждания на машините, 
когато барманът влезе при мен и с мимики и знаци ме 
извика да му помогна за пренасяне на масите и столовете. 
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Тримата, аз, Леа и барманът, започнахме да изваждаме 
масите и столовете от постаментите, на които бяха 
поставени, и да ги пренасяме в едно странично помещение 
на бара. Там поставяхме сгънатите маси и столове на 
стелажи, наредени покрай стените. Когато прибрахме и 
последната маса и столовете около нея, влязохме в бара и 
заредихме за последен път миялните машини.

Погледнах часовника на смартфона. Беше шест 
часа и светлината беше започнала да се променя. Явно и в 
този свят идваше вечер.

Барманът ми показа нещо като ключодържател, на 
края на който висеше подобие на SD карта, не по-голямо от
палеца на ръката ми, и започна да прави знаци, които 
отначало не схванах. Леа обаче се досети в един миг и 
извика:

- Това сигурно е карта за плащане! Може би иска да
ни плати.

Аз вдигнах рамене и разперих ръце. Барманът 
сякаш разбра, защото кимна с разбиране и влезе в едно 
помещение зад бара. Не след дълго се върна и ни подаде 
два такива ключодържателя. Ние с Леа се спогледахме и не
знаехме какво да правим. Тогава барманът кимна и ни 
извика до бара. Там пъхна картата от единия 
ключодържател в малък слот на един таблет, на който се 
появиха странни знаци. Аз безпомощно разперих ръце, но 
барманът направи няколко успокоителни жеста, извърши 
същото действие и с другата карта и, след като я извади, ми
подаде двата ключодържателя.

Разбрах, че бяхме получили надницата си.
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3
Вече се бяхме снабдили с малко средства и 

трябваше да потърсим място за пренощуване. Леа започна 
да обяснява на бармана със знаци, че се нуждаем от душ и 
легло. После започна да му размахва ключодържателя, за 
да покаже, че искаме да си платим за тези удобства. В един 
момент барманът схвана и започна да кима. След това ни 
направи знак да го последваме. Тръгнахме по един тесен 
коридор зад бара, в който имаше няколко врати, и 
стигнахме до дъното му. Барманът отвори една врата и 
влязохме в някакво помещение, което изглеждаше напълно 
празно. Вдясно от входната врата имаше друга и барманът 
я отвори и ни показа едно по-малко помещение, което 
веднага разбрахме, че е баня с тоалет. После ни показа 
стаята, която нямаше никакъв прозорец. Явно беше във 
вътрешността на сградата и нямаше излаз към външна 
стена. На една от стените на стаята видяхме голям таблет. 
Барманът го докосна и той светна. Появи се някакво меню 
с надписи на странния им език. До всяка точка от менюто 
обаче имаше и иконка, от която веднага се ориентирах за 
какво служи. Имаше изобразена маса, стол, нещо като 
легло и някакви уреди, които не можах да разбера за какво 
служат.

Когато докоснах иконката с леглото, в центъра на 
стаята се материализира легло. Изобщо не разбрах как 
стана това. Не беше като масите и столовете пред бара. 
После барманът ми показа, че с повторно натискане на тази
иконка леглото можеше да изчезне, след като се натиснеше,
разбира се, един от двата допълнително показали се 
бутона, които явно бяха за потвърждение или отказ.

След това барманът с мимики ни обясни, че ще 
отиде да види сервитьорката, която вероятно беше жена му.
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Когато барманът тръгна, погледнах часовника на 
смартфона си. Беше седем часът. Дванайсет часа се бяха 
минали, откакто излязохме от къщи. Бяхме се изморили 
доста от този пълен с изключително силни емоции ден. Не 
знаехме, дали пак ще се върнем във Варна и в нашия свят. 
Все пак, това, че си намерихме работа и жилище още през 
първия ден от пребиваването ни в един съвсем чужд свят, 
ни вдъхваше надежда, че и в бъдеще ще имаме късмет.

След като се освежих в банята, след като цял ден се
бях обливал в пот, се почувствах и по-бодър. От таблета на 
стената избрах маса и столове, извадих своя таблет от 
чантата еднодневка на Леа и го включих. Системата се 
опита да намери връзка чрез модема, но не успя. След това 
започна да търси локална мрежа. Предложи ми 
внушителен списък от точки на достъп. Избрах тази с най-
добър сигнал и натиснах Enter. Системата ми се свърза без 
никакъв проблем! Обаче на браузъра ми се появиха 
неразбираеми смесици от букви, цифри и всякакви други 
знаци от кодовата таблица. Явно техният софтуер не беше 
съвместим с нашия. Все пак, упорито започнах да се 
опитвам да намеря нещо разбираемо или смислено. Леа 
седеше зад мен и клатеше глава.

- Май няма нищо, а? - каза тя в един момент. Като 
че ли беше изгубила търпение.

- Ще поровя още малко – отговорих аз. - Мисля да 
не се отказвам толкова бързо.

- А ще правим ли превода? - попита Леа, което ми 
прозвуча хем наивно, хем като шега.

- Да бе! Я се върнем, я не! - погледнах я бързо и 
продължих да се ровя в чуждата мрежа.

- Ами, добре – сви рамене тя и се захвана да 
подрежда чантата си, не че имаше много неща за 
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подреждане.
- Къде ли се изхвърля боклука? - попита ме Леа по 

едно време.
Станах и отидох до таблета. Потърсих нещо 

познато в менюто, но не намерих.
- Не знам как трябва да изглежда кошчето за 

боклук в този свят – казах аз. - Ела да си кажеш мнението.
Леа се приближи и започна да разглежда менюто. 

След малко, без да каже и дума, се пресегна и докосна една
от иконките. До нас се появи странно съоръжение, което 
далечно напомняше на кошче с подвижен капак, който 
потъва и изплува, след като хвърлиш някакъв отпадък. Леа 
изхвърли разни опаковки от сандвичи и други малки 
боклучета от дъното на чантата.

След това отново се вглъбих в търсенето на нещо 
разбираемо в чуждата мрежа. Отново никакъв успех.

- С твоя компютър едва ли ще можеш, но с този 
може и да успееш – Леа посочи таблета на стената.

Аз се плеснах по челото.
- Браво! - извиках – Направо си гениална!
Скочих от стола си и се втурнах към таблета на 

стената. Трескаво започнах да търся някоя точка в менюто, 
която да ми покаже пътя към чуждата мрежа. След няколко 
несполучливи опита успях да открия нещо като нашия 
браузър. В долната му част се оформи особена клавиатура, 
която беше неизползваема за мен, защото не знаех 
значението на нито един от знаците по нея. Въпреки това, 
наслуки натиснах няколко знака и в чуждия браузър се 
появиха двайсетина реда със странните знаци. Част от 
знаците в началото на редовете бяха с маслинено зелен 
цвят, а останалите – с черен или сив. Докоснах зелената 
част на първия ред и моментално се отвори прозорче в 
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централната част на таблета, в което се появиха много 
снимки и текст. Снимките показваха различни сгради и 
хора, но не можах да разбера за какво се отнася текстът, на 
който бях попаднал.

Механично докоснах бутон в горната лява част от 
виртуалната клавиатура и централното прозорче изчезна. 
Разбрах, че работата с тази клавиатура е доста интуитивна.

Разгледах още няколко прозорчета, които се 
показваха след докосване на зелените части от редовете. И 
там се виждаха сгради и групи хора. Сградите бяха 
внушителни, някои бяха като цели градове, издигащи се 
високо в небето. Спрямо тях небостъргачите в нашия свят 
бяха джуджета. Хората край сградите от снимките явно 
бяха свързани с построяването или поддържането на тези 
сгради. А може би бяха колективи на фирми, имащи офиси 
в тези сгради. Нямаше как да разбера. Непознатият език в 
света, в който попаднахме, ми беше напълно чужд и не ми 
напомняше на нито един познат език. Това заключение 
направих не след като видях непонятните текстове на 
таблета, а след като чух многократно говор от видео 
клиповете, отварящи се, след като докоснех някоя от 
снимките. Писмеността нямаше как да разчета, но речта, 
която чувах, ме довеждаше до безсилно отчаяние. Нямах 
никаква основа, за да започна да изучавам този език. Дори 
и да се намереше някой, който да ме научи как се изговарят
знаците от писмеността и да ми покаже думи за предмети 
или, евентуално, действия, как щях да си превеждам 
сложните абстрактни понятия? Липсата на какъвто и да 
било речник щеше да бъде сериозна пречка за изучаването 
на този език. Дори не бях сигурен, че в различните видео 
клипове се говореше на един и същ език. Като филолог не 
можех прибързано да преценя, без да имам достатъчно 
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основания, има ли в този свят различни езици или не.
В един момент забелязах, че в едно прозорче 

имаше един и същ видео клип, озвучен с различни гласове. 
Прослушах ги по няколко пъти и започнах да усещам 
разлика. Помолих и Леа да ги чуе. Тя, без колебание, каза:

- На различни езици са.
- Как реши, че са различни? - попитах аз.
- В първото изречение има само една и съща дума, 

която се повтаря – обясни Леа. - Останалите са различни. 
Освен това, изговорът на повтарящата се дума ми се струва
различен.

- Имаш доста добър слух – поклатих глава аз. - За 
съжаление, аз не мога да се похваля с такива способности.

- Как, не усети ли разликата? - възкликна Леа.
- Каква разлика – не разбрах аз.
- В изговора на повтарящата се дума – уточни Леа.
- Не – вдигнах рамене.
- Хайде, пусни ги пак само от началото – подкани 

ме Леа.
Изпълних желанието й, а когато тя ми повтори 

въпросната дума по различен начин, според изговора в 
отделните видео клипове, разбрах, че имаше право.

- Най-вероятно това е някакво име – предположи 
Леа. - Дали е на човек, град, държава или нещо друго, все 
още няма как да знаем. Може и да е името на небостъргача,
който дават в клипа.

Съгласих се с нея и подробно сравних надписите 
под снимките, от които се отваряха тези видео клипове. 
Тогава забелязах, че в част от надписите също се повтаря 
една и съща последователност от знаци, а в останалите 
забелязах, че са с различна писменост. Потърсих знаците 
от повтарящата се дума сред тези от виртуалната 
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клавиатура и успях да открия всеки от тях. Знаците бяха 
четири на брой, а повтарящата се дума, която чувахме в 
клиповете, беше с повече звукове. Чуваше се нещо като 
„гронда“, „хронда“ или „кронда“. Съобщих за откритието 
си на Леа, а тя каза:

- Да, четири са и звуковете, и знаците.
- Как така? - учудих се аз.
- Звукът пред „р“ - обясни Леа, - е някакво особено 

придихание, което ние чуваме различно, но то явно е 
съставна част от това „р“, според техните схващания, 
разбира се. Или това, което чуваме като „хр“, „гр“ или „кр“
е особено силно „х“, подобно на арабското. А гласната „о“ 
е носова.

- Може би си права – съгласих се аз. - Звучи 
логично.

- Да, но ако приемем, че за всеки звук има отделен 
знак – кимна Леа.

- А ако не е така? - попитах аз.
- Тогава можем да предположим, че има две срички

с по две съгласни – отговори Леа, - „хр“, „гр“ или „кр“ и 
„нд“.

- Значи, засега имаме две хипотези за тази 
писменост – заключих аз.

- Да, хипотези – съгласи се Леа, - а за да потвърдим
коя от тях е вярна, ще трябва да съберем още материал.

- Хайде да потърсим тази дума или име – 
предложих аз и бързо въведох в таблета на стената 
последователността от споменатите четири знака.

Появиха се доста редове, започващи по този начин. 
Още в първото прозорче, което се отвори, след като 
докоснах зелената част на реда, видях не само снимки на 
сгради и хора, а и изображения, които бяха без съмнение 
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географска карта или, по-точно, план на град.
- Това е Варна! - възкликна Леа.
- Къде виждаш Варна? - учудих се аз.
- Погледни! - развълнувано посочи Леа една карта, 

на която, след като се вгледах по-внимателно, разпознах 
очертанията на Варненския залив, канала и езерото, както 
и познатия ми релеф. Градът обаче обхващаше много по-
голяма площ от онази, която би трябвало да заема Варна. 
Под картата видяхме надпис, в който първата дума беше 
онази, която ни беше вече позната.

- Тази дума наистина е име – категорично каза Леа. 
- И то на града, който в този свят е на мястото на Варна от 
нашия свят.
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4
След изтощителния ден, през който животът ни 

коренно се промени, трябваше да си починем. В менюто на
таблета потърсих спално бельо и след малко лутане и 
налучкване успях да го открия. На широкото легло вече 
имахме всичко необходимо да се излегнем удобно.

Повече и не се колебахме и заехме местата си. 
Погледнах часовника на смартфона си. Показваше 11:30. 
Леа вече беше заспала, явно беше по-уморена от мен след 
онова сноване между масите и бара.

Не знаехме какво ни чака на другия ден. Затова 
трябваше да си починем добре. Опитах се да заспя бързо, 
но не ми се удаваше. Постоянно в главата ми се въртяха 
картините от днешния ден. И не само от този свят, а и от 
нашия. Изведнъж ми се прииска да съм си у дома, да съм 
си в своето легло, да не ме чака неизвестността на един 
чужд и непознат свят, в който попаднахме по неизвестен 
начин.

Това желание не ме напускаше и не можех да заспя.
Станах и започнах да разглеждам снимките, които 
направих непосредствено, след като се озовахме на улицата
в Хронда. Исках да открия нещо, което да ми помогне да 
разбера как се озовахме тук. Някакво изкривяване на 
пространството ли беше станало? Или бяхме попаднали в 
невидима врата между измеренията?

Снимките на сградата и тротоара зад Леа не 
показваха на пръв поглед нищо особено. Не се забелязваха 
оптични изкривявания, характерни светлосенки, 
замъгляване или липса на детайли. Изображенията на 
сградата зад Леа бяха толкова отчетливи и с такова добро 
качество, че нищо неестествено или особено нямаше да ми
убегне. Всички линии бяха идеални. Виждах релефа на 
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облицовката, предметите във витрината зад Леа бяха 
изключително ясни и при увеличение можеше да ги видя с 
подробности. Наистина, не знаех за какво служат, но явно 
бяха някакви уреди.

На тротоара зад Леа също нямаше нищо особено. 
Големите гладки плочи със съвсем малки фуги помежду си 
изглеждаха в идеално състояние, нямаше никакви 
нарушения на повърхността им, сякаш снимките ми бяха 
обработени с Фотошоп. Обаче знаех, че не са.

Прегледах всички снимки няколко пъти, но все не 
забелязвах нищо особено.

„Трябва да има... Трябва да има нещо“ - мислех си 
аз.

Цветът на сградата и на плочите зад Леа беше 
деликатен сивосинкав, по-различен от нашия най-
качествен бетон. Нюансите на облицовката на сградата и 
на плочите, разбира се, бяха различни, но аз забелязах това 
едва на петия път. Тогава подскочих от радост. Значи, все 
пак има надежда да открия нещо особено, след като 
забелязах някаква разлика след толкова гледания на 
снимките. Започнах да увеличавам изображението и да 
гледам по-внимателно за някакво нарушение на контраста, 
различия в нюансите. Вляво от витрината зад Леа стената 
на сградата беше плътна, само с облицовка, без никакви 
отвори – врати, прозорци или ниши. Проследих 
внимателно еднаквостта на нюанса, като с инструмента за 
вземане на цвят вземах проби от различни участъци и ги 
сравнявах. Отначало нямаше особена разлика, а само 
нормалната разлика между отделните пиксели. В един 
момент обаче попаднах на участък от стената близо до 
тротоара, където нюансът доста се различаваше от 
околния. Но това на практика не се откриваше с 
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невъоръжено око. След като взех доста проби, започнах да 
се ориентирам за очертанията на този участък. По форма 
беше кръгъл или овален, с диаметър, по груба преценка, 
около два-два и половина метра. В самия участък 
отенъците се меняха, като ставаха по-тъмни към центъра.

Използвах инструмент за настройка нивата на 
цветовете и зададох автоматична корекция.

Пред очите ми се разкри нещо невероятно!
В стената на сградата сякаш беше забита фуния!
Значи, все пак, имаше нещо...
Бях много уморен, не можех да се държа на крака, 

и затова веднага се отправих към мястото си в леглото. Леа 
не беше усетила отсъствието ми – толкова дълбоко беше 
заспала.

Скоро и аз се присъединих към дълбокия й сън.
Но преди да заспя, горещо се помолих на Господ на

следващия ден да се събудя в своето легло във Варна, а ако 
не беше възможно, в най-скоро време да намерим с Леа 
невидимата врата за връщане у дома.

На сутринта, в шест без двайсет, смартфонът ми се 
разпя и ме събуди. Огледах се и видях, че все още се 
намирам в чуждата стая и в чуждия свят.

Станах, без много да се излежавам. Бях решил да 
отида до мястото, на което попаднахме в този свят. 
Трябваше да проверя, дали невидимата врата не е все още 
там, отворена, за да се върнем.

Бързо се измих и облякох. Леа все още сладко 
спеше.

Излязох от стаята и по коридора стигнах до бара. 
Барманът беше там и почистваше помещението. Щом ме 
видя, се зарадва видимо, макар и да не се усмихна. В този 
свят не бях видял досега някой да се усмихва. Направи ми 
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знак да си взема една голяма бисквита, която сякаш беше 
единствената храна в този бар. Нямаше да се учудя, ако 
това беше единствената храна и в този свят. Приех я обаче 
без колебание, защото не бях ял нищо от предния ден. С 
мимики се помъчих да обясня на бармана, че ще отида 
някъде, но ще се върна след известно време. Показах му 
снимките на мястото и не след дълго той го разпозна и 
започна да кима. Запътих се към изхода, а барманът 
продължи да чисти.

Когато излязох, по тротоара все още не се движеха 
много хора. Бързо се отправих към онова място. Докато 
вървях, правех снимки на улицата и сградите. Все пак, 
трябваше да имам някакво доказателство, че съм бил в този
странен град. На Земята, т.е. в нашия свят, градовете 
изглеждаха по-различно, дори и най-футуристичните.

Стигнах до кръстовището, на което предния ден 
поехме по улицата към бара, и завих надясно. Тръгнах 
нагоре по улицата, която ме отведе точно до мястото. Нищо
не забелязах. Огледах добре мястото на стената, която 
познах веднага. След като многократно бях разглеждал 
снощи снимките, нямаше начин да пропусна това място.

Извадих смартфона си и понечих да снимам отново
стената. В този момент видях, че имам обхват! Невероятно!
Бързо набрах номера на сина ни и звъннах. Знаех, че е 
прекалено рано да го безпокоя, но обстоятелствата бяха 
наложителни. Той се обади с не много бодър глас и аз му се
извиних, че звъня толкова рано.

- Пусни си скайпа, ще ти изпратя няколко снимки, 
искам да ги видиш – бързо като картечница изстрелях това 
изречение.

- Защо? Какво е станало – изненадан попита той.
- Не знам. С майка ти сме на някакво място, което 
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не знаем къде е. Това е огромен град. Казва се Хронда и 
сякаш е на мястото на Варна – малко по-бавно казах този 
път.

- Не разбирам – синът ми беше още по-изненадан.
В този момент видях, че си е пуснал скайпа и 

моментално му изпратих няколко от вчерашните и 
десетина от днешните снимки.

- Снимките от вчера са предимно на един тротоар и
една стена на голяма сграда – започнах да обяснявам. - 
Снощи на една от снимките открих особеност, след като я 
обработих с GIMP. Ще я видиш. Огледай я добре.

- Все пак, не ми е ясно за какво ми говориш – синът
ми продължаваше да не схваща.

- Вчера сутринта тръгнахме с майка ти на разходка 
през Франгата – започнах историята от начало. - Когато 
пресичахме Франга дере, на едно място имаше голямо 
дърво, прекършено по странен начин, сякаш от много 
силна буря. Това беше станало съвсем скоро, защото 
дървесината на мястото на прекършването не беше 
потъмняла и беше съвсем влажна. Когато вече 
отминавахме последните клони на падналата корона, нещо 
ни грабна, завъртя и ни изплю на някаква непозната улица.

- Какво приказваш? - извика синът ми. - Каква е 
тази история. Нещо случило ли се е? Да нямате някакви 
проблеми?

- Полека, полека – опитах се да го успокоя. - 
Мисля, че всичко е наред, но не знам как ще се върнем. 
Засега мисля, че сме си осигурили работа в един бар и 
място за нощуване. Не знам обаче до кога. Тук говорят 
напълно непознат език, имат абсолютно неизвестна 
писменост и това ще ни затрудни. Но ако не успеем да се 
върнем, сигурно ще трябва да учим езика им.
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- Чакай, чакай – отново извика синът ми. - Не мога 
да разбера, ти майтапиш ли се?

- Видя ли снимките? - попитах аз.
- Сега ги гледам – отговори ми той. - Наистина 

такива сгради не съм виждал в никой град. Ще потърся в 
Интернет повече информация и ще ти се обадя.

- Няма да можеш – казах аз, - защото като се 
отдалеча от това място сигналът ще изчезне и няма да съм 
в обхват.

- Щом като имаш сигнал, не можеш ли да намериш 
мястото, където е най-силен и да опиташ да се върнеш – 
предложи сина ми.

- Сега съм сам – отговорих аз. - Майка ти още 
спеше и не е с мен. Утре ще се върнем двамата и ще 
опитаме да се върнем. Но все пак да знаеш, че сме добре. 
Хайде, да затварям, че хората се обръщат и ме гледат. 
Езикът им е непознат, а аз не знам какво е отношението им 
към чужденците.

- Окей – съгласи се синът ми. - Дръж ме в течение.
През това време наоколо се беше събрала тълпа от 

хора, които безмълвно ме гледаха. Аз вдигнах рамене, 
разперих ръце и прибрах в джоба си смартфона. Хората 
видяха, че нищо не се е случило и продължиха пътя си. 
Може би трябваше да внимавам, да не викам по улицата. 
Сигурно това тук не е обичайно.

Когато наблизо нямаше никого, аз направих една 
серия снимки на стената. После се разходих нагоре-надолу 
и забелязах, че наистина сигналът на оператора се губеше 
много бързо, след като се отдалечех от мястото.

Значи, вратата все още беше отворена. Започнах да 
опипвам стената там, където би трябвало да е вратата. На 
едно място усетих, че нещо ме дърпа. Отскочих назад, за 
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да не ме засмуче като вчера. Не исках Леа да остане сама, 
защото ако не можех да се върна след това обратно тук, тя 
нямаше да знае какво да прави.

Около седем и петнайсет се запътих обратно към 
бара. Вървях бързо, вече не правех снимки, за да не се 
бавя. След около половин час стигнах до бара. Видях, че 
Леа е станала и помага на бармана да изнасят масите и 
столовете. Бързо се включих и аз, като между другото 
успях да разкажа на Леа за откритието си, за разговора със 
сина ни и за това, че вратата е все още отворена.

Леа се зарадва и се съгласи на следващия ден да се 
опитаме да се върнем у дома.

Около осем часа масите и столовете бяха 
подредени и първите клиенти насядаха. Леа грабна таблета
и започна да снове около масите. Чак сега забелязах, че се 
беше преоблякла с местни дрехи и изобщо не се 
различаваше от тукашните хора. Единствената разлика 
беше, че те всички бяха със светли коси и очи. Местните 
хора бяха от скандинавски тип. Не забелязах сред тях 
много с тъмни коси или очи. Все пак имаше и такива. 
Може би те също бяха пришълци отнякъде? Все още 
нямаше как да знам.

Затова, без много да се помайвам, се залових за 
работа – чашите и купите бяха започнали да се трупат и 
трябваше да зареждам миялните машини.

Започна вторият ни ден в този странен свят. Слава 
Богу, имахме работа и място за пренощуване.
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5
След като започнахме работа, видях, че барманът 

няколко пъти проведе разговор с някого по своя телефон, 
който напомняше нашите смартфони, но формата му беше 
по-функционална и той лягаше в ръката така, сякаш беше 
излят в нея. Стори ми се, че променяше формата си, когато 
го оставеше на бара.

В един момент, когато барманът видя, че заредих в 
миялните машини всички налични в момента чаши, ми 
направи знак да отида при него. Там ми показа как се 
поставят чашите върху таблета, как разбира какво да 
постави и какво количество.

Всичко в менютата на таблетите, свързано с 
дейността на бара, беше повече от ясно. Освен надписите, 
които не можех да разбера, имаше изображения с 
изключителна отчетливост, по които човек веднага можеше
да се ориентира.

Барманът ме остави около петнайсет минути аз да 
зареждам таблетите, когато дойдеше Леа. Оказа се, че се 
справям добре и тогава той със знаци ме помоли да върша 
и двете работи – да зареждам таблетите на Леа и миялните 
машини. После с мимики и знаци барманът ми обясни, че 
отива да види сервитьорката, която вчера откараха в 
болницата.

Разбрах го и кимнах в знак на съгласие.
Барманът влезе в коридора зад бара, където явно 

беше и неговото жилище и след малко се върна с някакъв 
багаж. На излизане от бара ми кимна и тръгна нанякъде.

Леа, при следващото зареждане на таблета, ме 
попита какво е станало.

Обясних й, че барманът отива да види 
сервитьорката в болницата.
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Тя кимна с разбиране и отлетя навън сред масите.
Бях възхитен от пъргавината, с която обслужваше 

клиентите. Никога не бях предполагал, че има такива 
способности. Толкова години вече работехме като 
преводачи, че нея можех да си я представя единствено зад 
компютъра, вглъбена в работата си. Вярно, представях си я 
и сред природата при честите ни разходки из Франгата. Но 
като сервитьорка в един оживен бар, никога не бих си я 
представил.

Как неочаквано ни промени съдбата!
В промеждутъците между зарежданията на таблета 

изтичвах до миялните машини и бързо изваждах от тях 
измитите чаши и зареждах употребявани за миене. После 
пак тичешком се връщах зад бара. Точно в този момент 
долиташе Леа и поднасяше таблета. Бързо го зареждах и тя
пак се стрелваше навън. Тази работа беше доста 
изтощителна. Започнах да се досещам защо вчера 
припадна сервитьорката. Тази работа, вършена всеки ден, 
сигурно беше изключително изтощителна. Радостта ми от 
това, че имахме работа, започна да помръква от лекото 
безпокойство, дали ще издържим и колко дълго. Не се 
знаеше докога сервитьорката ще бъде в болницата. Не 
знаех колко сериозно беше състоянието й.

Имаше, разбира се, вероятност, барманът да ни 
остави на работа, защото щяхме да облекчим и двамата – 
работата на сервитьорката щеше да намалее двойно, ако 
имаше две сервитьорки, и така нямаше да се натоварват 
толкова. А и аз можеше да мия, както беше вчера, само 
чашите, а барманът да стои само на бара. От време на 
време можеше да се сменяме или някой от нас да излиза в 
почивка.

Дали барманът не се беше сетил за това да потърси 
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още двама души или имаше някаква причина, не знаех. 
Нямах представя за тукашните заплати. Може би не 
можеше да наеме други работници. Не беше изключено да 
ни държи на работа и да ни плаща по-ниски заплати. 
Времето щеше да покаже.

Освен това, горещо се надявах на другата сутрин да
се върнем у дома.

Невидимата врата беше голяма загадка за мен, но 
дано не се затвореше, преди да сме се прибрали.

След два часа барманът се върна. Лицето му, макар 
почти безизразно, излъчваше някаква радост. Не съм добър
психолог, но този път го усетих. Барманът ми кимна и 
отиде в стаята си зад бара. След малко се върна и пое 
отново работата си.

Леа продължи да разнася напитки и бисквити по 
масите. Опашката пред бара ставаше все по-голяма с 
приближаването на дванайсет часа. Аз едва смогвах да 
подавам измити чаши на бармана. Чашите идваха до мен 
по някакъв особен конвейер и по един такъв ги изпращах 
до бармана.

В един момент чашите станаха толкова много, че 
едва успявах да ги сваля от конвейера и да ги изместя на 
плота край миялните машини. Някои от чашите паднаха на 
пода, но не се счупиха! Явно бяха от нечупливо стъкло.

Около два часа продължи големият наплив от 
клиенти, които сякаш извираха. Откъде се вземаха, не 
знам. Може би в околните небостъргачи имаше безброй 
офиси, чиито служители на смени закусваха или обядваха. 
По друг начин засега не можех да си обясня това 
стълпотворение наоколо.

Лека-полека притокът на хора намаля. Успях да 
погледна часовника на смартфона си. Беше два следобед. 
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Все пак, имаше още доста клиенти. Леа направо летеше. 
Чудех се как издържа. Сноването беше главозамайващо, 
изискваше голяма концентрация и свръхчовешко 
напрежение. Леа не проявяваше признаци на умора или 
разсеяност. Таблетът минаваше от маса на маса с 
невъобразима скорост. Клиентите механично избираха 
любимото си питие и това им отнемаше части от 
секундата. Ако си изберяха и нещо допълнително, тогава 
им трябваше може би секунда. Не можех да си представя 
колко на брой бяха клиентите, която тя обслужи вчера и 
днес. Със сигурност бяха стотици. Нямаше да се учудя, ако
се окажеха повече от хиляда. Или две хиляди? Не знам.

Около три и половина имаше малък промеждутък 
от една-две минути, в който не идваха нови поръчки. 
Тогава барманът ме повика и ми даде две бисквити и чаша 
плодова напитка. Той също си хапваше, а когато влезе Леа, 
подаде и на нея същата порция. Набързо се нахранихме и 
изпихме сока и продължихме работа. Наистина, тези 
бисквити засищаха изключително добре и дори имах 
чувството, че ми придаваха сила. Нямах представа какво 
съдържат, но се надявах да не е нещо вредно за здравето 
ни. Намирахме се в чужд свят, за който не знаех нищо по 
отношение на здравеопазване и здравословно хранене. 
Освен това, можеше и да има известна биологична 
несъвместимост между нас и хората от този свят.

Все пак, нямах никакви здравословни оплаквания. 
Когато попитах Леа по време на краткия отдих как се 
чувства, тя разпери ръце и каза:

- Всичко ми е наред.
Това беше добра новина за мен, защото много се 

безпокоях от това непрекъснато сноване между масите и 
бара, което в края на работния ден вероятно се равняваше 
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на около петдесет километра.
Към пет часа, когато посетителите съвсем 

намаляха, успях да попитам бармана със знаци и мимики, 
дали не е възможно да се разменим с Леа. Той обаче сякаш 
се уплаши и леко пребледня. Разбрах, че този въпрос е 
много деликатен.

Когато попаднахме в този свят, разбрахме, че тук се
говори на непознат език. Оттук можете да си направите 
извода доколко е възможно в такъв случай да се запознаем 
с културата, законите, обичаите, историята и други неща, 
свързани с жителите на този свят.

Просто разчитахме на благосклонната съдба и се 
надявахме на Божията помощ.

Досега всичко беше наред. Завърши успешно и 
вторият ни работен ден.

Отново събрахме масите и столовете и ги 
пренесохме на определеното място. Накрая забелязах, че 
барманът прибира огромната тента, която беше разпъната 
над масите. Предната вечер просто не бях обърнал 
внимание. Сега видях как тентата се събира като 
хармоника и след това автоматично се прибира в специален
улей в стената на сградата.

Тъкмо влязохме в бара и барманът взе двете карти, 
приличащи на ключодържатели, когато пред входа на бара 
се появи група мъже със странно облекло. Барманът 
пребледня и бързо скри нашите карти под таблета на бара.

Единият от мъжете заговори на странния език 
доста рязко, като ме гледаше в очите. Естествено, нищо не 
разбрах от думите му, но тонът му беше много неприятен. 
Само вдигнах рамене, с което исках да покажа, че не го 
разбирам. Мъжът явно се ядоса от жеста ми и повиши тон. 
Аз обаче неволно пак повторих този жест и тогава мъжът 
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излезе от кожата си и се развика. Забелязах, че барманът 
трепери и разбрах, че положението е сериозно. След като 
два дена не се бяхме сблъскали с неприятности, малко се 
бях успокоил и ми се струваше, че така ще бъде и занапред,
тъй като смятах, че това е цивилизован свят и никой няма 
да се заяжда с нас. Явно се бях заблуждавал.

След като мъжът със странните дрехи се развика, 
двама от придружаващите го се доближиха от двете ми 
страни и ме хванаха здраво. Трети се приближи отпред и 
хвана ръцете ми и им постави някакво приспособление, 
което блокира движението им и не можех да ги мръдна. В 
миг в главата ми проблесна мисълта, че това може да са 
полицаи или нещо подобно. Някой можеше да ни е натопил
и те са дошли да проверят за какво става дума. Явно 
външният ми вид ги накара да се усъмнят в мен.

Други трима сграбчиха Леа и също поставиха на 
ръцете й такова приспособление. То беше доста по-голямо 
от белезници и обхващаше ръцете до лактите. Освен това 
доста тежеше.

След това ни изведоха от бара и ни вкараха в едно 
превозно средство, подобно на автобус. Там закачиха 
ръцете ни на тавана, а краката ни приковаха с подобни 
приспособления за пода.

Леа хлипаше, сълзи се стичаха от очите й и цялата 
трепереше. Уплаших се за нея и без да искам се развиках, 
дори разкрещях.

Това подейства като шок на тези, които ни 
придружаваха, защото само след няколко секунди 
освободиха ръцете и краката ни и започнаха да ни 
успокояват с доста раболепен тон.

Направо не разбрах какво стана.
След малко доведоха бармана и видях, че той е 
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изключително спокоен. Посочиха ни едни седалки, на 
които седнахме, и автобусът потегли. Барманът ни кимна 
успокоително.

След няколко минути спряхме и ни отведоха в 
някаква сграда, на входа на която видях двама души със 
същото облекло – сиви гащиризони с поло яка.

Влязохме във фоайето на сградата, след което ни 
поведоха към една широка врата. Щом се приближихме до 
нея, тя се плъзна настрани и видях, че това е голям 
асансьор, в който можеха да се качат двайсет или трийсет 
души. С нас тримата влязоха само двама придружители – 
единият от тях беше мъжът, който беше се развикал в бара.

Отношението му се беше коренно променило и той 
говореше раболепно, макар и нищо да не му разбирах.

След две-три минути асансьорът се отвори и ние 
излязохме в някакъв коридор. Явно беше на доста висок 
етаж, защото през един прозорец в дъното на коридора се 
виждаха множество върхове на небостъргачи, остри като 
на готически катедрали.

Влязохме в една обширна стая, в която нямаше 
жива душа. Поканиха ни да седнем на нещо като фотьойли 
и мъжът, който се развика в бара, влезе в една странична 
врата.

Тогава барманът ми направи няколко окуражителни
знака. Те същевременно ме поуспокоиха, защото не бяхме 
напълно сами в този чужд свят. Явно барманът беше на 
наша страна. Надявах се това да не му навлече 
неприятности. Ако обаче имаше някакви подобни на 
земните закони, които ограничават имиграцията и наемане 
на работа на нелегални, това щеше наистина да му 
причини най-малкото главоболия.

Но барманът беше спокоен и не показваше никакви
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признаци на уплаха, както в бара, когато оня мъж се 
развика.
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След малко от вратата, където влезе мъжът, който 

се развика в бара, излезе той заедно с една възрастна жена 
на видима възраст над шейсет години.

Жената се усмихна. Това за мен беше изненада. Тук
никой не се усмихваше. Сякаш тази мимика им беше 
непозната.

- Вие сте от Варна? - изрече жената на чист 
български.

Направо подскочих от мястото, където седях.
Изправих се и все още изненадан, казах:
- А вие?
- О, и аз – отговори тя. - Но тук съм от много 

години. Скоро ще станат петдесет.
- И вие ли през невидимата врата попаднахте тук? -

попитах нетърпеливо.
- Да – потвърди тя. - И не можах да се върна. Но 

след мен пристигнаха още много. Пък и преди мен бяха 
пристигали. Затова има с кого да си говоря на нашия език.

- А защо не се върнахте? - учудих се аз.
- Защото не е възможно – твърдо заяви тя.
- Как да не е възможно? - изненадах се аз. - Нали е 

врата, защо да не може да се върнем обратно?
- Защото не знаем как – поклати глава жената.
- При тази развита технология тук? - още по-

изненадан попитах аз.
- Технологията е развита, но не чак толкова, че да 

се използват врати между измеренията – отговори жената.
- Едва ли за използването е необходима тази 

технология – казах аз. - По-скоро за откриването на тази 
врата е необходима.

- Да, разбира се – съгласи се жената, - но досега 
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никой не е успял да я открие.
- Не е толкова трудно – започнах да обяснявам. - 

Снощи просто си разгледах снимките няколко пъти и 
накрая открих къде е вратата.

- Как така открихте? - изненада се жената. - 
Тукашните учени твърдят, че е невъзможно с тяхната 
технология.

- Не знам – поколебах се аз, защото нямах 
представа за причините тукашните учени да твърдят това. -
Може и да са прави. Аз обаче успях, просто защото искам 
да се върна.

- Досега никой не се е върнал – въздъхна жената. - 
Как ми се е искало и на мен да се върна. Но вече не знам 
кого ще заваря там. Всички хора, които са ме познавали 
някога, едва ли са живи.

- Да, разбирам ви – казах аз. - Но нашите близки ни
очакват да се върнем.

- Може и да не таят дълго надежди – поклати глава 
жената. - Те дори нямат представа къде сте.

- Напротив – отвърнах. - Тази сутрин говорих със 
сина си и му изпратих доста снимки от Хронда.

- Вие сте научили името на града?! - жената беше 
повече от изненадана. - Аз не можах да го разбера няколко 
години, докато не схванах няколко елементарни неща от 
езика им. И как сте разговаряли със сина си, ако не е тук?

- По джиесема – обясних аз и извадих смартфона 
си от джоба.

- И вие имате джобни телефони! - възкликна 
жената.

- Да – потвърдих аз. - Та тази сутрин на мястото, 
където е вратата имаше сигнал от нашия оператор и успях 
да разговарям със сина си и да му изпратя снимките.
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- Това звучи направо невероятно – оживи се жената.
- Сигурен ли сте, че наистина е бил синът ви?

- Да – твърдо заявих аз. - Когато първия ден тази 
врата ни изплю тук, сигналът на оператора беше изчезнал, 
но тази сутрин беше доста силен. Когато се отдалечавах от 
вратата, сигналът отслабваше и изчезваше.

- Не разбирам добре обясненията ви, понеже езикът
явно се е променил и използвате думи, които имат друго 
значение навярно. Например оператор.

- Това е фирма, която осигурява на клиентите си 
безжична връзка и те могат да я използват така, както и 
обикновената телефонна връзка – обясних аз.

- Ясно, разбрах – кимна жената. - Но казахте 
„фирма“. Не е ли държавно предприятие?

- Може да се каже, че е частно – казах аз. - 
Държавата обаче контролира по някакъв начин дейността 
му.

- Има някакви промени? - попита жената.
- Е, да – казах не много въодушевено аз, защото си 

представих, че ще трябва да обяснявам още много 
необясними неща.

- И Партията ли ги направи? - продължи с 
въпросите си жената.

- Да, но вече партиите са много – започнах 
издалече аз.

- Как много? – изненада се жената.
- Прекалено много дори – натъртих аз. - Не мога да 

ги преброя.
- И как Партията е допуснала това? - жената ме 

гледаше вече подозрително.
- Не го допусна, просто реши, че така ще й е по-

добре – разперих ръце аз.
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- Партията да разреши на други партии да 
управляват?! - с недоверие ме изгледа жената.

- Не им е разрешила, просто се прави, че има много
партии, а всъщност продължава да си е на власт – обясних 
гледната си точка аз.

- Това е много странно обяснение – поклати глава 
жената.

- Разбира се – съгласих се аз и продължих разказа 
си. - Но се оказа, че Западът и Изтокът всъщност са 
измислени от една шепа хора, които се правеха на кръвни 
врагове, а през това време трупаха богатства, използвайки 
ограниченията на желязната завеса. След като тези 
възможности се изчерпаха, решиха да спретнат друга 
голяма измама – демократични промени. И всички хора, с 
малко изключения, разбира се, им се хванаха на въдицата. 
Сега ограбването е още по-пълно.

- Вие ми говорите за империалистически строй! - 
извика възмутено жената.

- Ако така му викате, да – съгласих се аз. - Но ние 
го познаваме под името демокрация.

- Невероятно! - продължаваше развълнувано 
жената. - Другарят Живков не би допуснал това!

- Ами! - не се съгласих аз. - Той измисли тази 
хитрост. Той си беше голям хитряга и актьор.

- Как така? - не разбираше жената.
- Ами, направи се, че сдава властта – започнах да 

разказвам. - Свика се Политбюро и го смени. Уж го свалиха
от власт, а нищо не му направиха. В Румъния, например, 
разстреляха Чаушеску и то на живо по телевизията.

- Как така?! - с огромно недоверие извика жената.
- И на мен не ми се вярваше, ама го направиха – 

обясних аз и продължих: - След това въведоха 
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многопартийна система, като всяка партия се пое от верни 
членове на Партията. И досега си е така. Разрешиха 
регистрацията на частни фирми. И аз имам такава, но не 
съм цъфнал и вързал.

- С какво се занимаваш? - поинтересува се жената.
- С преводи – отговорих аз.
- И какви затруднения имаш? - попита тя.
- Бюрократични спънки – започнах да обяснявам. - 

Уж нашата дейност не се лицензира по закон, а постоянно 
чувам твърдения, че трябвало да се лицензираме във 
Външно. А пък то измислило някакви сертификации, които
ще ми струват няколко хиляди. И през няколко години ще 
трябва да давам, а не само веднъж. А аз просто искам да си
работя спокойно и никой да не ми виси на главата и да ми 
пречи да си върша работата.

- Не знам защо Партията е допуснала това нещо – 
все още не можеше да повярва жената.

- Защото явно не е била толкова чиста, колкото си 
мислите – заключих аз.

- Аз бях партийна секретарка в моето предприятие 
– с горчивина каза жената – и затова ме боли, когато чувам 
всички тези думи. Надявам се да не са клевети.

- Всичко може да проверите сама, когато се върнете
във Варна – казах аз.

- Надали – поклати глава жената. - Няма какво да 
правя вече там, дори и да се върна.

- А защо не ви се вярваше, че са настъпили 
промени? - попитах аз. - Тук да не би да е комунистически 
строй?

- Не – отговори жената. - Тук не се вълнуват от 
политически въпроси, от наша гледна точка са аполитични.
Имат различни критерии от нас за много неща.
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- А управлението им какво е – поинтересувах се аз.
- Много години съм тук – започна да обяснява тя, - 

но все още не мога да схвана системата им на управление. 
Има съвет на старейшините, който заседава постоянно, а 
зад всеки старейшина има клан, който го подкрепя. Доста 
примитивно на пръв поглед, а всъщност е доста ефективно.

- При нас сигурно също е така – поклатих глава аз. 
- Само дето клановете предполагам не са от този тип, а 
малко по-различен.

- Как така? - не разбра жената.
- Ами групировки – обясних аз, - които след 

смяната на бай Тошо получиха дялове от общата партийна 
пита.

- Доста зловещо звучи – недоволно ме погледна 
жената.

- Добре – за пореден път разперих ръце. - Повече 
няма да повдигам този въпрос. Само искам да знам имаме 
ли някакви права, докато не се върнем у нас?

- Господин Нора, началникът на полицията, най-
горещо моли за извинение – каза жената.

- Кой е господин Нора? - попитах аз.
Жената ми посочи мъжа, който се развика в бара.
- Всичко е наред – успокоих я аз. - Той не е знаел 

откъде сме.
- Да – кимна жената. - Помислил ви е за нелегални 

имигранти.
- И тук ли има такива? - учудих се аз.
- Да – потвърди жената. - И са сериозен проблем.
- А ние сега какво ще правим? - попитах аз.
- Барманът е съгласен да работите при него – 

отговори жената. - Съветът на старейшините формално ще 
одобри престоя ви в Хронда.
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- И как да ги помоля за това – поисках да разбера 
аз.

- Не е нужно – обясни жената. - Аз съм ги 
уведомила вече и те заседават по вашия въпрос.

- Вие явно имате силно влияние – направих си 
извод аз.

- Те са ми изключително благодарни – каза жената. 
- Преди години им помогнах за организацията на много 
предприятия и те станаха образцови.

- Това частни предприятия ли са? – попитах аз.
- Не – без колебание заяви жената. - Обществени.
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7
Докато разговарях с жената, господин Нора стоеше 

на почетно разстояние и ни наблюдаваше с уважение. Аз не
усетих как се бяхме разходили из цялата стая или по-точно 
зала, защото сигурно беше стотина квадрата. Бяхме се 
спрели накрая до голям прозорец, от който се виждаше 
Хронда. Гледката беше невероятна. За пръв път бях в град 
с небостъргачи и не бях се качвал на толкова висок етаж.

Жената забеляза възхищението ми и каза:
- Във Варна сигурно все още няма такива сгради.
- Не – потвърдих аз. - Това е доста голяма 

инвестиция, а и реализацията в български условия е 
проблемна.

- Защо? - не стана ясно на жената. - Какви са 
условията?

- Първо – започнах да излагам мнението си аз, - 
България не е богата държава и не може да си позволи 
такова строителство. А и да се намерят средства, нямаме 
достатъчно опитни изпълнители. Значи, трябва да дойде 
някой отвън. По този начин строежът ще се оскъпи. И 
второ, такива сгради изискват постоянна и добра 
поддръжка. Мисля, че в България няма такава традиция. 
Сградите се занемаряват. Няма поддръжка. И частните, и 
обществените. Защото това е много скъпо. А както казах, 
не сме богати. Пък и никой сякаш не разбира, че именно 
защото не сме богати, трябва да си поддържаме старите 
сгради, а не хаотично да строим все повече и повече нови и
те да стоят празни.

- Какво се строи във Варна? - попита ме жената.
- Всичко – отвърнах аз. - Предимно жилищни 

сгради на около шест до осем етажа. Строят се сгради за 
офиси, т.е за канцеларии. Освен това и молове, т. е. 
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универмази. Софийският ЦУМ отдавна е надминат от 
много сгради, включително и във Варна. Но не се строят, 
например, подлези, старите се рушат и стават опасни. Не 
се строят и училища. Е, детски градини, да. Не много. Но 
училища не. И театри не. Кина има в новите молове.

- Какво значи това съкращение – поинтересува се 
жената.

- Мол ли? - уточних аз. - Мол не е съкращение. 
Това е английска дума. Едно от значенията й е 'търговски 
център' или както едно време му казвахме ЦУМ.

- А защо използвате английска дума? - учуди се 
жената.

- Ужасно много английски думи навлязоха през 
последните двайсет години – обясних аз. - Английският в 
момента е най-разпространеният международен език. 
Отдавна френският изгуби влиянието си. А руският в 
България доста се позабрави.

- Как така? - не повярва жената. - А Съветският 
съюз?

- От двайсет години го няма – казах аз.
- Няма го?! - подскочи тя. - Как така?! 

Империалистите ли го унищожиха?
- Не – отговорих аз. - Разпадна се на много 

държави. Руската федерация си остана, но там вместо 
Партията управляват газовите компании.

- Искате да кажете, че няма социалистически 
държави? - с недоверие ме погледна жената.

- Има – завъртях глава аз. - Например Китай. Но и 
там настъпи капитализмът. Сега Китай е най-големият 
производител на всякакви стоки и е залял с тях света. За 
съжаление, по-голямата част от тях са боклуци и спомагат 
за все по-голямото замърсяване на Земята. Купиш нещо, 
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което преди е траяло години, а сега го хвърлиш след едно 
използване. Например чадър. Хвърляш го след първия 
дъжд. Големите градове, включително Варна, вече нямат 
място за изхвърляне на боклука. Положението е много 
сериозно, да не кажа ужасно.

- Значи, империалистите са победили – горчиво 
поклати глава жената.

- Не – успокоих я аз. - Но тези, които наричате 
империалисти, винаги са били на власт, никога не са 
губели, за да побеждават сега. Те просто си правят каквото 
си искат.

- И никой не ги спира? - възмути се жената.
- Кой да ги спре? - вдигнах рамене. - Поименно 

никой не може да ги назове. Само онези, които работят за 
тях са известни. Това са хората на властта. Те обаче са като 
зомбита. Сякаш някой им диктува какво да приказват и 
какво да правят. И обикновено приказват и правят 
глупости.

- Всичко, което научих от вас, страшно ме огорчи – 
каза тъжно жената. - Само ако можех да се върна във Варна
и да се опитам да оправя нещата...

- Да се замесите в политиката? - погледнах я на 
свой ред недоверчиво. - Не си струва. Или ще ви направят 
като тях, или ще ви съсипят.

- Аз имам опит – каза твърдо жената. - Виждате как
ме уважават тук.

- Да, но там ще бъдете нежелана – отвърнах аз. - 
Ако се опитате да се намесите, например, в делата на 
общината, или ще ви се присмеят, или, ако станете по-
настоятелна, ще пострадате.

- Как така? - възропта тя. - Няма ли закони?
- Има – отговорих аз. - Но проблемът е прилагането
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им.
- Това не е добре – поклати глава жената. - За 

съжаление, не мога да опитам дори.
- Защо? - не се съгласих аз. - Ако сте съгласна, утре 

сутринта ще опитаме да минем през невидимата врата.
- Сигурни ли сте, че ще е отворена? - оживи се тя.
- Тази сутрин, както ви казах, беше – отвърнах аз. - 

Има вероятност и утре да бъде. Ако не, някой друг път. 
Сигурен съм, че вратата, ако не постоянно, то поне 
понякога се отваря. Ние с Леа така и така сме решили да се
върнем у дома. Тук може да е по-хубаво, но ние сме си 
свикнали във Варна.

- Леа? - не разбра жената.
- Жена ми – поясних аз и посочих Леа, която 

седеше в другия край на залата с бармана.
- Ах, да – тръсна глава тя. - Трябваше да се сетя. 

Ние дори не се запознахме. Аз съм Мая Иванова, но тук ми
казват Хронхра, защото не разпознават нашите звукове. 
Първото ми име го изговарят като Онма, но никога не го 
използват при общуване с мен.

- Значи, доста различна е фонетиката им – 
предположих аз.

- Да – потвърди Хронхра. - Затова ми бяха 
необходими няколко години, докато навляза в езика им. Но 
вие сте филолози, сигурно по-лесно ще се справите. А, 
освен това, няколко от пришълците работят върху речник и
доста са напреднали.

- Какъв речник – попитах аз.
- Българо-дохронски и обратно – поясни Хронхра. -

Езикът им се нарича дохрон или рохрон, зависи кой 
диалект се използва.

- А самите жители на Хронда как се наричат? - 
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поинтересувах се аз.
- Както и езика – отвърна Хронхра. - Тук използват 

диалекта дохрон и така се наричат. По' на запад пък се 
наричат рохрон. Буквата е една и съща, но звукът е 
различен. Виждате и в името на града е така.

- Какво по-точно? - не разбрах аз.
- Хронда – обясни Хронхра, - е Варна, но 

изговорено по техния начин. Гърленото 'хр' съответства 
донякъде на нашето 'в', 'а'-то под ударение става 'о', а 'р' се 
изговаря като 'д'. Трябвало е да бъде 'Хродна', но двете 
съгласни са се разменили и се е получила 'Хронда' с носово
'о'. В западната част на страната го изговарят като 'Гронра' 
или 'Кронра', като 'р'-то е трудно да се различи от 'д'.

Докато разговаряхме, пак се бяхме придвижили 
неусетно и сега се бяхме спрели пред Леа и бармана.

Хронхра се обърна към Леа и каза:
- Не се безпокойте, всичко ще бъде наред. Сега 

спокойно можете да отидете да си починете и утре да 
продължите работата си в бара.
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8
Когато излязохме от офиса на Хронхра в коридора, 

вече спокоен, видях, че големият прозорец в дъното гледа 
към морето.

- Виж, морето! - възкликнах аз и Леа погледна 
натам.

Барманът усети, че се възхищаваме на гледката и 
ни направи жест да отидем до прозореца. Когато 
приближихме, изпитах не много приятно чувство от 
огромната височина, на която се намирахме, понеже 
прозорецът стигаше до пода и нямаше никаква защитна 
преграда. Иначе гледката, която се откриваше, беше 
наистина внушителна. Явно, този небостъргач беше от по-
високите, защото на много от другите небостъргачи се 
виждаха покривите. В морето имаше много острови, които 
сигурно бяха изкуствени, защото имаха правилни форми. 
Между островите сновяха малки точки, които сигурно бяха
лодки или корабчета, но бяха доста бързи. На много от 
островите имаше изобилна зеленина, но високо над 
дърветата се издигаха пилони, на върха на които имаше 
ветрогенератори. Някои от островите лъщяха целите и 
приличаха на оранжерии, само че в средата им се издигаха 
високи като небостъргач кули.

Островите не бяха само в залива, а и извън него. 
Виждаха се чак до хоризонта. Може би и отвъд хоризонта 
имаше такива острови. Свободната площ се 
оползотворяваше.

От носа на полуострова, който в нашия свят беше 
Галата, се проточваше ивица, която отиваше на север. 
Краят й не се виждаше. Вгледах се и разбрах, че това нещо 
е мост, чиито опори обикновено бяха на островите, над 
които минаваше. По този мост постоянно проблясваше 
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нещо. След като понапрегнах очите си, успях да разбера, че
по него върви постоянна колона от превозни средства в 
двете посоки. Трудно беше да различа колко са платната, 
но явно не бяха само две.

В един момент се сетих и извадих смартфона си и 
направих серия от снимки. Ако се върнех у дома, щях да ги
показвам с думите „Ето, това е Варна в едно друго 
измерение!“

Над залива започна да се смрачава.
Бяхме се нагледали и се запътихме към асансьора. 

Бяхме само тримата – аз, Леа и барманът. Господин Нора и 
другият полицай бяха изчезнали.

Сега видях, че има цяла редица от врати на 
асансьори. На един таблет отстрани се виждаха всички 
асансьори и всеки можеше да прецени към кой да се 
насочи. И ние се насочихме към онзи асансьор, който се 
приближаваше към нашия етаж. Навсякъде имаше 
обозначения със странната писменост, но за съжаление не 
ми бяха ясни. Може би някое от тях показваше номера на 
етажа.

Когато влязохме в асансьора, видях, че над този 
етаж имаше още много. Асансьорът пое надолу и аз се 
опитах да броя етажите. Успях да преброя около сто и 
двайсет, но на два или три пъти се пообърках, така че не 
бях сигурен за точния брой.

След две-три минути излязохме от асансьора и 
пресякохме огромното фоайе. Пред небостъргача барманът 
извади джобния си телефон, който веднага прие формата 
на дланта му, и докосна няколко пъти дисплея. Направи ни 
знак да почакаме. Не след дълго, пред нас спря едно 
превозно средство, подобно на кола, и страната откъм нас 
се разтвори нагоре и надолу. По-скоро, това беше 
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микробусче. Вътре нямаше жива душа! Досетих се, че това
е колата на бармана и той си я беше извикал.

Барманът ни покани да седнем на предната седалка.
Там имаше място сигурно за четирима. Видях, че пред 
всяка седалка имаше таблет. Барманът докосна този пред 
себе си и след още няколко докосвания колата потегли. 
Скоростта й беше доста висока, предполагам далеч над сто 
километра в час.

Скоро спряхме пред бара. Слязохме и тримата, a 
барманът отново извади джобния си телефон, докосна го 
няколко пъти и колата замина нанякъде. Сигурно я изпрати
в гаража. Казвам в гаража, защото през двата дена, докато 
изминах няколко километра по тротоарите на този град, не 
видях нито една паркирана кола.

Влязохме в бара. Барманът ни направи знак да 
отидем да хапнем и пийнем по нещо. Той извади от 
известните бисквити и наля по една чаша от някакво 
питие, което беше с много по-добър вкус от онези, които 
бяхме пили през тези два дена. Явно барманът ни черпеше 
с нещо по-специално.

След като се нахранихме, барманът с мимики 
показа, че има намерение да си ляга. Той отиде в своята 
стая, а ние с Леа отидохме в своята.

Когато затворих вратата, Леа ме попита:
- Каква всъщност беше тази жена?
- Разбрах, че тук попаднала преди около петдесет 

години – отговорих аз. - Във Варна била партийна 
секретарка в някакво предприятие. Тук й казват Хронхра.

- Само това ли разбра? - учуди се Леа.
- Ще ти прехвърля разговора на твоя смартфон – 

казах аз. - Записах го. Можеш да си го слушаш колкото 
искаш.
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- Да, добре ще бъде – кимна Леа.
Извадих смартфона си и прехвърлих записа на 

разговора ми с Хронхра в таблета, а след това и в 
смартфона на Леа. След това прехвърлих и снимките в 
таблета.

- Смятам да си лягам по-рано тази вечер, защото 
утре сутринта ще трябва да опитаме да се приберем – 
съобщих решението си на Леа.

- Добре – съгласи се тя. - И аз ще си лягам. Няма 
какво друго да правя. Пък и днес от това сноване и 
емоциите след това, се чувствам доста изтощена.

Преди да си легна, все пак, потърсих информация 
за Хронхра в таблета на стената. Успях да напиша името й, 
понеже знаех знаците от името на града. Първият и вторият
знак бяха еднакви, третият знак повтаряше първия, а 
четвъртият беше същият като последния знак в името на 
града.

Появиха се огромно количество попадения. Имаше 
много снимки, от които можеха да се пускат клипове. Явно 
Хронхра наистина беше известна.

Нямах сили да разглеждам информацията за 
Хронхра и си казах, че ако не успеем да се приберем у 
дома, тогава ще се занимавам с това.

След това си легнах и бързо заспах.
На сутринта се събудих преди да се обади 

смартфонът ми. Беше около пет и половина. Станах и 
отидох до банята, където дълго се обливах с почти студена 
вода. Времето не беше прохладно, дори и през нощта. 
Когато излизах от банята едва не се сблъсках с Леа. Тя 
също се беше събудила.

- Ще тръгваме ли? - попита тя.
- Веднага щом се приготвиш – отвърнах аз.
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- Само пет минути – каза тя.
След по-малко от пет минути тя беше готова и 

бързо прибрахме в чантата еднодневка малкия си багаж – 
таблета и соларното зарядно.

Когато минавахме през бара, в него нямаше жива 
душа, но пред него барманът почистваше с някакъв уред, 
подобен на миещите прахосмукачки.

Когато ни видя, барманът ни направи знак да го 
почакаме. Прибра прахосмукачката в бара, извади джобния
си телефон и го докосна няколко пъти. Входната врата на 
бара се затвори. Явно с телефона си служеха като 
универсално средство за комуникация и сигурност.

Тръгнахме към мястото на невидимата врата. 
Нямах представа какво знаеше барманът, но сигурно 
имаше някаква информация. Докато вървяхме, не 
разговаряхме помежду си с Леа, за да не се почувства 
барманът неудобно. Аз правех снимки на някои по-
характерни небостъргачи или на странните витрини, 
покрай които минавахме.

Когато стигнахме до кръстовището, на което 
трябваше да поемем надясно, барманът се поколеба. Аз му 
обясних със знаци, че ние с Леа сме в тази посока. Той 
закима и тръгна с нас.

Отдалеч съзрях тълпа на мястото на невидимата 
врата.

- Какво е това, по дяволите! - възкликнах аз.
- Хора – каза безразлично Леа.
- Да, но те са точно на мястото – неспокойно 

отвърнах аз.
- Е, може да е случайност – със същия тон 

продължи Леа. - Може да чакат да отвори магазинът там 
или да влязат в небостъргача, където са им офисите.
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- Толкова рано ме съмнява – поклатих глава. - Шест
и половина е.

- Ще видим – успокои ме Леа.
Когато наближихме мястото, успях да преценя, че 

там има поне стотина души. Виждаха се и полицейски 
гащиризони. Явно не беше случайност.

В центъра на множеството видяхме Хронхра!
- Здравейте! Здравейте! - извика Хронхра, когато 

приближихме. - Тук съм, както се разбрахме.
- Значи, решихте да опитате? - попитах аз.
- Да – отвърна тя. - Ще рискувам.
В този момент смартфонът ми иззвъня.
Беше синът ми.
- Какво става? - обади се той и гласът му беше 

бодър.
- Всичко е окей – отговорих аз. - Пак сме до 

невидимата врата.
- И ние – каза той.
- Кои вие? - попитах изненадан.
- Събрахме се тук с приятели – отвърна той. - 

Намерихме мястото.
- Добре – успокоих се аз. - Можеш ли да хвърлиш 

нещо през вратата?
В този миг един клон тупна на тротоара.
Аз го взех и казах на сина си:
- Връщам ти го.
- Тук е – обади се той.
- Значи, ще минаваме – заявих аз. - Първо Леа.
Тя се сбогува с бармана и мина през вратата.
- Тук е – уведоми ме синът ми.
- Сега минава Хронхра – съобщих аз.
- Кой? - учуди се синът ми.
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- Ще разбереш – успокоих го аз.
- С мен ще дойдат няколко души – каза ми в този 

момент Хронхра.
- Няма проблем – съгласих се аз. - Те ще минат след

мен.
Преди да мина през невидимата врата, се ръкувах с 

бармана за сбогуване. Когато се озовах отново във Франга 
дере, видях, че всичко е по старому. Дървото си лежеше 
прекършено и никой не беше се занимавал да разчиства. 
Забелязах обаче, че дървесината на мястото на 
прекършването беше започнала да променя цвета си.

След мен дойдоха няколко мъже и жени, сред които
и господин Нора, но никой от тях не носеше униформа и 
бяха облечени съвсем скромно.

- Господин Нора се съгласи да мина през вратата, 
но само с охрана – обясни ми Хронхра.

- Това е добро решение – казах аз. - И какви са 
намеренията ви?

- Първо ще проучим положението – започна да 
обяснява Хронхра. - След това ще предприемем стъпки за 
установяване на контакт.

- Това не е добра идея – казах аз. - Ще ви използват.
Никой от властта не бива да научава за вас. Ще поиска 
технологии, помощи и какво ли не и всичко това ще бъде 
насочено срещу обикновените хора.

- Няма да предприемем нищо, преди да сме 
получили достатъчно информация – увери ме Хронхра.

- И как ще я получите? - поинтересувах се аз.
- Всички, които идват с мен, говорят български, 

защото по произход са от Варна – техните родители или 
прародители за минали през невидимата врата – обясни 
Хронхра.
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- И господин Нора ли? - изненадах се аз.
- Да – потвърди Хронхра. - Защо мислите, че ви 

доведе при мен? Вярно, че той е от трето поколение и не 
говори много, но разбира почти всичко.

- Добре – казах аз. - Откъде ще започнем?
- Само ще ни помогнете да се снабдим със средства

– отговори ми Хронхра. - Не искам да ви замесвам. Може 
да се окаже опасно.

- Ами вече ме замесихте, като дойдохте тук – 
разперих ръце. - Плюс това, трябва да ви наглеждам, да не 
направите някоя глупост.

- Каква глупост? - не разбра Хронхра.
- Да се свързвате с властите и да си предлагате 

услугите - поясних аз.
- Не се безпокойте – каза тя. - Ще поддържам 

връзка с вас. Сега как да отидем до златарски магазин?
- До златарски магазин? - подскочих аз.
- Да – Хронхра отвори една кутийка, пълна със 

златни пластинки. - Нали ви казах, трябва да се снабдим 
със средства за ежедневни разходи и за да си осигурим 
жилища.

- Ясно – кимнах аз.
Тогава синът ми каза:
- Ще ви закараме до центъра, там има няколко 

златарски ателиета.
Преди да напуснем мястото, където беше 

невидимата врата, хората на Хронхра заровиха някакво 
устройство.

- Това е предавател – обясни Хронхра. - За да 
поддържаме връзка с Хронда.

После отидохме до горския път и там видяхме цяла
редица коли. Приятелите на сина ми бяха дошли с колите 
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си.
Аз и Леа се качихме при сина ни заедно с Хронхра. 

Тя ми каза:
- Ще трябва да се снабдим и с такива джобни 

телефони като вашия.
- Проблем ще са сим-картите – казах аз.
- Какви карти? - не разбра Хронхра.
- Това са малки карти, които се слагат вътре и чрез 

тях се управлява достъпът до безжичната телефонна мрежа
– обясних аз.

- Разбрах – кимна Хронхра, – и при нас е нещо 
подобно.

- Само че трябва да имате лични карти, за да си ги 
активирате – продължих аз. - Преди беше свободно, но 
въведоха ограничения. С цел да се попречи на разни 
измамници и престъпници.

- Добре – кимна Хронхра. - Вие няма ли да можете 
да ми вземете такава сим-карта?

- Ще мога, щом е за вас – съгласих се аз. - Обаче 
трябва да имате пред вид, че е незаконно.

- В никакъв случай няма да ви навредя – 
категорично каза Хронхра.

През това време навлязохме в града. Хронхра 
гледаше с интерес и клатеше глава.

- Наистина – каза тя. - Варна се е променила много.
Не мога да я позная. Но навсякъде е много мръсно. Толкова
прахоляк. Колите бълват черен дим. Това е убийствено.

- Защо ли ви трябваше да се връщате след толкова 
години, прекарани в Хронда? – попита Леа. - Това е само 
първото впечатление. След него ще има още доста 
разочарования.

- Мислите ли? - погледна я Хронхра.
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- Предполагам – отвърна Леа. - И горещо се 
надявам да не изляза права. Но същевременно нещо ме 
гложди и ми подсказва, че съм права.
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9
Когато пристигнахме в центъра на Варна, се 

наложи около петнайсет минути да търсим място за 
паркиране. След като всички приятели на сина ми си 
намериха места за паркиране на различни улици, всички се
срещнахме на гезмето. Там се разпределихме по групи и 
Хронхра раздаде на своите хора по няколко златни 
пластинки. По груба преценка, една пластинка беше беше 
около петнайсетина грама и сигурно струваше над хиляда 
лева.

Всяка група включваше по един от хората на 
Хронхра и двама-трима от приятелите на сина ни. 
Набелязахме си различни златарски и бижутерски 
магазини и ателиета, банки и финансови къщи, където 
имаше възможност да се продаде злато.

Аз, Леа, синът ни и Хронхра поехме по нашия 
маршрут и скоро успяхме в три различни магазинчета да 
продадем златото, след като му направиха проба. След това
обаче започнаха спънки. Трябвало документи за произход, 
сертификат за качество и какво ли не още. За да продадем 
още три пластинки, трябваше да обикаляме два часа.

С другите групи беше се случило същото, но 
накрая, когато се събрахме всички пред главния вход на 
Морската градина, се оказа, че всяка група беше продала 
поне по шест пластинки за около хиляда лева всяка.

Хронхра плати на всички момчета за разходите за 
бензин и изгубеното време и те бяха доволни. Всички те се 
бяха разбрали да мълчат за невидимата врата и да не 
разказват на никого. Те съзнаваха какво може да се случи, 
ако държавата се добереше до тази врата.

След това десетимата пришълци бяха снабдени със 
смартфони и таблети от различни офиси на джиесем 
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операторите.
До обед бяхме наели три квартири, които бяха 

близо една до друга. В едната се настани Хронхра с двете 
жени, които дойдоха с нея от Хронда. Едната от тях, на име
Дахра, се оказа компютърен специалист. Тя много бързо 
схвана логиката на Линукс и за два часа успя да осъществи
връзка между нейния таблет от Хронда и тукашния, на 
който инсталирахме Убунту, вместо Уиндоус.

Леа и синът ми си тръгнаха, а аз останах да 
помогна на Дахра, докато свърже двата компютъра, защото 
тя си нямаше понятие от английски и земните езици за 
програмиране. Но това я затрудни само в началото. Тя 
схващаше толкова бързо, че след половин час вече можеше 
да разбира кода на Линукс. След един час вече знаеше как 
да препрограмира и настрои уайфай драйвера на земния 
таблет и до втория час двата компютъра бяха свързани.

След това помогнах на Дахра да направи 
прекодиране на кодовите таблици в двете посоки. Тя ми 
обясни, че в техния свят няма много писмености, както в 
нашия, и затова тяхната кодова таблица беше много по-
празна от нашата, тоест, имаше много незаети кодове. 
Въпреки това, тя беше и много по-голяма по обем, сякаш 
очакваше към нея да се присъединят други кодови таблици.

Дахра успя да схване и как се описват очертанията 
на самите знаци в нашите шрифтове и да прекодира 
очертанията на знаците в двете посоки.

До вечерта двата таблета можеха да сърфират 
еднакво и в двете мрежи – Интернет и Алахран, както се 
наричаше мрежата от другата страна на невидимата врата.

Дахра инсталира и на моя таблет промените, които 
беше направила и ми показа как да ги преинсталирам, ако 
се наложеше. Освен това, прехвърли ми и големия българо-
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дохронски и дохронско-български речник, в който 
предварително прекодира българския текст, защото в 
Хронда бяха сложили кирилицата на други места в 
кодовата таблица. Речникът обхващаше над двеста хиляди 
думи.

Вече започваше да се смрачава и Хронхра ми каза:
- По-добре да си отидете вкъщи. Доста се 

изморихте тези дни.
- Ще си тръгвам – съгласих се аз. - Наистина се 

поизморих. Непременно ме дръжте в течение, ако решите 
да влизате в контакт с някого.

- Още е много рано да се говори за това – каза тя. - 
Много информация трябва да проучим, а знаете, че не 
става бързо и лесно.

- Надявам се да е така – отвърнах аз. - Имайте пред 
вид, все пак, че по скромната ми преценка такъв момент 
няма да настъпи скоро. Никой от управляващите на тази 
Земя не е дорасъл за контакт с извънземни или хора от 
други измерения. Може и да се повтарям, но такъв контакт 
има голяма вероятност да бъде за сметка на обикновените 
хора. За моя сметка, за сметка на Леа, на сина ни и на 
милиони, дори милиарди хора.

- Виждам, че сте загрижен – погледна ме Хронхра и
видях разбиране в погледа й. - В нашия свят, макар и по-
напреднали в технологично отношение, много внимаваме 
при осъществяване на контакт с други цивилизации. 
Когато не познаваме някоя култура, може най-малкото да 
стане недоразумение. Имахме няколко случая, при които се
наложи да се защитаваме със сила.

- Наистина ли? - възкликнах аз.
- Да – кимна Хронхра. - Това бяха същества, които 

могат безпрепятствено да минават между измеренията. Не 
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им трябват невидими врати. За тях те са ненадеждни. Те 
твърдят, че са някакъв дефект в тънката ципа между 
измеренията.

- Ако е така, вие рискувате сега да останете в това 
измерение – казах аз.

- Наясно сме – отвърна Хронхра. - Но съществата, 
за които ви казах, може би са се настанили на Земята в това
измерение. Промените, за които ми разказахте, състоянието
на нещата, каквито ги видях сега, след повече от петдесет 
години, много ми напомнят на тяхна намеса.

- И кои са тези същества? - попитах аз.
- Имат изключителни способности, но не ги 

използват позитивно – започна да обяснява Хронхра. - 
Малка част от тези същества, все пак, не се намесват и не 
нанасят щети на цивилизациите, пръснати по различни 
планети из галактиките, времевите линии и измеренията. 
Основната част от тях са безскрупулни и безмилостно 
жестоки от наша гледна точка.

- Защо от наша гледна точка? - учудих се аз.
- Защото от своя гледна точка те са добри – 

отговори ми Хронхра, - защото работят за прогреса. 
Завладяването на светове от тяхната раса за тях е прогрес. 
Независимо, че страдат милиарди същества.

- Виждам, че знаете повече, отколкото предполагах 
– казах аз. - Заради тези същества ли дойдохте в това 
измерение?

- Не заради тях, а за да се опитам да ви предпазя от 
тях – натърти Хронхра.

- Значи, положението е сериозно? - попитах аз.
- Не знам – вдигна рамене Хронхра. - Остава да 

разберем.
- И как изглеждат тези същества – полюбопитствах 
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аз.
- Елате, ще ви покажа – Хронхра ме повика до 

таблета, който беше оставила на една широка маса.
След няколко докосвания на екрана, на него се 

появиха няколко влечугоподобни същества.
- Брррр... - разтръсках глава аз.
- Това са – посочи ги Хронхра.
- Мислех си, че само по фантастичните филми ги 

има – с не много сигурен глас казах аз. Неприятното 
усещане, което изпитах при вида им, не ме напускаше 
лесно. - Често ли се сблъсквате с тях?

- Не – поклати глава Хронхра. - Най-често 
изпращат свои подчинени, които са хора или едни сиви 
дребни същества. Самите те рядко се появяват пред хора, 
защото знаят за отвращението на хората към влечугите.

- А как различавате техните хора от другите? - 
попитах аз.

- Трудно – отговори Хронхра. - Те са от същия тип 
като жителите на Хронда. Но погледът им е студен. Има 
метален отенък. Лицата им са напълно безизразни. Аз 
лично не мога да ги различавам едни от други, сякаш имат 
една и съща физиономия.

- Клонинги? - казах като на себе си аз.
- Какви? - не разбра Хронхра.
- Клонингите са продукт на безполово 

възпроизвеждане – опитах се да обясня аз. - Тук е 
разпространено схващането, че клонингите си приличат 
като две капки вода или като близнаци, както искате.

- Да – кимна Хронхра. - Като близнаци. Но много 
на брой и по различно време създадени. Учени от Хронда 
бяха излезли с доклад след изследване на много такива 
същества, в който се даваше точно такова заключение.
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- А как са ги изследвали? - учудих се аз. - Откъде са
ги взели?

- Военнопленници след последния конфликт – 
отговори Хронхра.

- Значи и при вас е имало войни? - попитах аз.
- Да – потвърди Хронхра. - Преди четирийсет и пет 

години. Влечугоподобните изпратиха много от тези хора 
срещу нас. Войната продължи сравнително кратко, защото 
се оказа, че враговете ни не очаквали сериозна съпротива и
не бяха подготвени достатъчно. Стотици хиляди от тях се 
предадоха в плен и по-късно бяха изпратени обратно в 
техните светове. Разбира се, използвахме ги поне две 
години за възстановяване на нашите градове, които бяха 
сериозно пострадали от атаките им от космоса.

- От космоса? - възкликнах аз.
- Да – кимна Хронхра. - Бяха дошли с огромни 

междупланетни кораби. Голяма част от тях обаче останаха 
в орбита, защото нашата защита успя да ги обезвреди и 
враговете ни нямаше как да ги поправят и да си ги 
приберат. По-късно наши специалисти успяха и 
благодарение на това извозихме обратно 
военнопленниците. Издръжката им струваше много скъпо. 
Някои от тях, разбира се, останаха и част от тях дори имат 
поколение.

- Възможно ли е? - поинтересувах се аз.
- Явно – потвърди Хронхра. - Дори и дъщеря ми е 

тяхна наследница.
- Дъщеря ви? - изненадах се аз.
- Да – кимна Хронхра. - Майката на Дахра.
- Дахра ви е внучка? - погледнах с още по-голяма 

изненада.
- Да – усмихна се Хронхра. - Не прилича ли на 
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мен?
Вгледах се и открих поразителна прилика.
- Нали не е ваш клонинг? - попитах наивно аз.
Двете се засмяха и тогава за пръв път видях жител 

на Хронда да се смее.
- Значи и жителите на Хронда можели да се смеят! 

- възкликнах аз.
- Разбира се, че могат – каза Дахра. - Само че е 

крайно невъзпитано. Баба ми каза, че в нейния свят е 
различно. Аз се научих да се смея само в нейно 
присъствие, когато сме само двете. Иначе във всички други
случаи се въздържам.

- Сигурно не е лесно – съчувствено я погледнах.
- Никак – кимна тя, - защото много често стават 

комични ситуации, които трябва да наблюдавам сериозно и
от това ми става още по-смешно.

- И на мен ми беше много трудно отначало – каза 
Хронхра. - Ставаха много недоразумения, докато разбера, 
че при тях е крайно невъзпитано да се смееш, дори да се 
усмихваш.

- Сега ще имате възможност да се посмеете до 
насита – казах на сбогуване и жените се засмяха.

Когато излязох от квартирата на Хронхра, беше 
вече тъмно. Градът обаче беше по-оживен отколкото през 
деня. Помислих си какво ли е в момента в Хронда, където 
улиците опустяваха след пет часа?
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Когато се прибрах, Леа ме посрещна с въпроса:
- Какво стана? Много се забави!
- Трябваше да се свърже нашата с тяхната мрежа – 

обясних аз.
- Че ти какво разбираш от мрежи? - учуди се Леа.
- Почти нищо – отговорих аз, - но внучката на 

Хронхра разбира.
- Коя е внучката на Хронхра? - попита Леа.
- Дахра – отвърнах аз. - По-младата от двете жени, 

които дойдоха от Хронда.
- Да – кимна Леа. - Приличат си.
- И ти ли го забеляза? - възкликнах аз.
- Да – потвърди Леа. - Но се чудех каква ли е 

причината.
- Сега я знаеш – засмях се аз. - Сега ще похапна и 

ще поровя в тяхната мрежа. Дахра ми инсталира 
допълненията, които направи, за да могат нашите 
компютри да сърфират из тяхната мрежа. Качи ми и 
българо-дохронския и дохронско-българския речник. Ще 
мога да откривам някои думи.

- Проблемът е, че си нямаш понятие от структурата
на езика – поклати глава Леа. - Нямаш представа променят 
ли се думите, а ако се променят, как се променят, какви 
отношения изразява всяка промяна на думите. Само от това
колко различия съществуват в земните езици, мога да си 
направя извода, че дохронският няма да прилича на познат 
език.

- Няма как да знаем, преди да сме го разучили – 
казах аз. - Ще се опитам да потърся малко информация 
първо в речника. Предполагам, че в речниковите гнезда 
има граматически пояснения и лексикални примери.
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- Не познаваш писмеността им – Леа ми посочи 
знаците, които вече се виждаха на моя таблет, след като 
влязох в мрежата Алахран.

- Ще видя в началото на речника – успокоих я аз. - 
Там може да са дадени съответствията между тяхната 
писменост и нашата.

И наистина, когато влязох в речника, веднага 
открих съответствията. През деня Дахра направи някакво 
допълнение, за да може да се отваря файлът на речника, 
защото той беше в напълно непознат формат. Тя разгледа 
няколко различни формата файлове на моя таблет и ми 
каза, че ще може да направи файла на речника да се отваря 
в браузъра. Аз й обясних някои от таговете и тя веднага 
схвана синтаксиса и си направи някаква програма на своя 
таблет, с която преобразува файла на речника и го 
прехвърли на моя таблет.

След като имах под ръка дохронски речник, реших 
да се заема с търсене на повече информация за Хронхра. 
Влязох в мрежата Алахран и в търсачката въведох името на
Хронхра. Бяха открити безброй попадения. Явно тя беше 
много известна или името й имаше и някакво значение като
дума. Потърсих такава дума в речника и открих, че 
наистина съществува. Значенията й бяха няколко, но 
първото беше „варварин, пришълец“, второто беше по-
общо „чужденец“, третото „извънземен“, а имаше и още 
няколко значения: „другоземец“, „преселник“, „прелетна 
птица“, „емигрант“ и няколко други. Затова, трябваше да 
потърся по-конкретно. Малкото й име, за което тя 
твърдеше, че никога не го използват при общуване с нея, 
беше Онма и аз реших да го използвам. Написах и него 
пред Хронхра и пуснах търсенето. И сега получих огромно
количество попадения. Това стана, понеже не знаех как да 
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търся конкретно съчетание от думи, както в нашите 
търсачки с кавички. Все пак, това търсене беше много по-
прецизно от предишното, тъй като още при първите 
попадения видях снимки на Хронхра. В редовете с 
резултатите от търсенето обаче видях, че двете имена 
винаги се разделят с различни знаци. Потърсих няколко от 
тях и разбрах, че това са знаци за различни гласни. Името й
имаше горе-долу следните варианти: Онма-е Хронхра, 
Онма-а Хронхра, Онма-о Хронхра, Онма-он Хронхра, 
Онма-ен Хронхра, Онма-у Хронхра, Онма-ун Хронхра.

Казах на Леа за откритието си и тя предположи, че 
това са различни форми, нещо като падежи или други 
отношения.

- Добре – контрирах аз, - а защо Хронхра никога не 
се променя?

- Има редица причини – отвърна Леа. - Може би 
защото е фамилно име, или защото се възприема като име, 
а понеже е от позната дума, не се променя, за да не се 
смеси с тази дума. А може и да не е така. Променливата 
част може да не се отнася към малкото име, а към 
фамилното. При тях промените на думите може да стават 
чрез представки, а не чрез окончания, както е в 
славянските езици.

- Окей – съгласих се аз. - Ще потърся Хронхра с 
тези представки.

Пуснах търсене първо на е-Хронхра. Попаденията 
нямаха брой. Още в първите редове на резултатите видях, 
че Онма липсва.

- Да – казах аз. - Но и това не е доказателство, 
защото не знам предхождащите думи какво значат.

- Ами провери една-две – подкани ме Леа.
Копирах думата от първия ред и я потърсих в 
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речника. Значението й беше „жена“, „дама“, „госпожица“, 
„госпожа“, „съпруга“. Изговаряше се „енхрун“. Проверих 
думата пред нея. Беше „Хронда“, името на града. Пред 
Хронда имаше гласна „о“, а пред нея беше първата дума в 
изречението. Тя звучеше като „духрен“. Потърсих я в 
речника и разбрах, че означава „предния ден“, „предишния 
ден“, „вчера“. Първата част от това изречение беше 
„Духрен о-Хронда енхрун е-Хронхра“. Думата след 
Хронхра обаче ме затрудни. Тя звучеше като „едахран“. 
Отначало пробвах да търся само „дахран“, като 
предположих, че „е“ е някаква представка. Нямаше такава 
дума в речника. После потърсих цялата дума. И нея не 
успях да намеря.

- Тази дума я няма – казах на Леа.
- Може да е глагол в някакво време, най-вероятно в 

минало – предположи Леа.
- Ако е така, защо няма „дахран“? - попитах аз. - 

Ако приемем, че „е“ е представката...
- Едва ли е толкова просто – каза Леа. - Има 

вариант да има и представка, и наставка, както в гръцки, 
например.

- Добре, ще търся само „дахр“ - предложих аз и 
потърсих само тази сричка в речника.

Имаше множество попадения в средата на думи, но
един глагол наистина започваше с „дахр“ - „дахрунде“, 
който означаваше „отивам“, „тръгвам“, „заминавам“, 
„напускам“. Явно, това беше инфинитив, защото след него 
бяха дадени множество форми. Разбрах, че „едахран“ е в 
минало време, трето лице женски род, според обяснението 
в речника.

- „Духрен о-Хронда енхрун е-Хронхра едахран“ - 
прочетох аз.
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- Откога започна да говориш дохронски? - засмя се 
Леа.

- „Вчера Хронда госпожа Хронхра напусна“ - 
преведох буквално аз. - Вчера госпожа Хронхра напусна 
Хронда. Значи о-Хронда може да е нещо като винителен 
падеж.

- Да – съгласи се Леа. - Само че не знам защо е в 
минало време. И защо пише вчера, след като това се случи 
днес.

- Какво искаш да кажеш? - не разбрах аз. - Сигурно 
това е утрешният вестник.

- Във Хронда вестници от някогашен тип едва ли 
има – поклати глава Леа. - По-скоро е стара новина. Я влез 
да видим нещо.

Отворих страницата на тази „стара новина“ и 
останах с отворени уста: госпожа Хронхра стоеше пред 
онази сграда, където беше невидимата врата, но ние не се 
виждахме там. Господин Нора беше плътно до нея, без 
униформа, а от другата й страна беше Дахра. Дрехите им 
бяха различни от тези, с които дойдоха във Варна тази 
сутрин. Разгледах снимката по-подробно и разпознах 
останалите придружители на Хронхра. Пуснах клипа и 
видях как те един след друг изчезват в невидимата врата. 
Със себе си носеха доста багаж, за разлика от тази сутрин, 
когато имаха само по една лека чанта еднодневка, подобна 
на тази на Леа.

- Трябва да разберем кога се е случило това – каза 
Леа.

- Не познаваме календара им – вдигнах рамене аз.
- Добре, виж тук – посочи Леа горния ляв ъгъл на 

страницата. - Това съчетание е особено. Има ли в този 
речник цифрите?
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- Не видях – поклатих глава. - Очаквах да ги 
открия, но не попаднах на такава информация.

- Добре – каза Леа. - Нали можеш да търсиш и 
български думи. Потърси числата.

Захванах се да търся числата и успях да намеря 
думите за тях. Знаци за цифри обаче срещу думите за числа
нямаше.

- Потърси някоя дроб, например – предложи Леа. - 
Две трети, три четвърти...

Същият успех или по-точно неуспех. Цифри 
нямаше.

- Потърси имената на месеците. - направи още едно
предложение Леа. - При тях може да има друго разделение 
на годината, но пробвай.

Потърсих „юни“ и срещу него имаше израз от 
няколко думи, като първият знак ми беше по-непознат от 
останалите. Копирах го и го потърсих в речника. Открих го
срещу обясненията на думите „събота“ и „отличен“.

- Открих шестицата! - радостно извиках аз.
- А останалите? - попита Леа.
- Ей сега – потрих ръце аз и се захванах да търся 

останалите месеци.
В един файл си копирах знаците за цифри. Когато 

стигнах до единайсет и дванайсет срещу месеците ноември
и декември, забелязах, че също бяха с един знак. Значи 
бройната им система не беше десетична! Но нямахме 
повече месеци, за да проверя, дали следващият е с една 
цифра или с две.

- Потърси „фатален“ - предложи Леа.
- Защо – учудих се аз.
- Там може да има съчетание „фатално число“ - 

поясни Леа.
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- При тях едва ли 13 е фатално число – не се 
съгласих аз.

- Все пак, потърси – подкани ме Леа.
Когато открих думата, наистина като пример по-

долу в гнездото беше изразът „фатално число“. В 
обяснението му сред останалите думи имаше и две цифри 
една до друга: 12 и някаква непозната.

- Системата им е дванайсетична! - възкликнах аз.
- По-точно тринайсетична – уточни Леа. - Потърси 

думата „нула“ в речника.
Когато попаднах на думата „нула“ в речника, след 

обяснението на дохронски стоеше и непознатата цифра.
- За тринайсетична система не бях чувал – казах аз.
- Обаче тя и в нашия свят не е неизвестна – започна

да обяснява Леа. - Теоретично могат да съществуват 
множество бройни системи.

- Ти беше ли чувала за такава бройна система? - 
попитах аз.

- Превеждала съм задачи по програмиране, в които 
се споменаваше и тринайсетична бройна система – 
отговори Леа.

- Окей – казах аз. - Значи, в онова измерение не са 
фаталисти.

- Няма как да знаем – поклати глава Леа. - Може да 
нямат фатално число, а нещо друго. Например, да ти мине 
нещо път, да се върнеш при излизане за някъде или нещо 
подобно.

- Ще питам утре Хронхра – заявих аз. - Но датата 
така и така не мога да я разбера.

- Потърси цялото изречение – предложи Леа.
- Може да е една и съща новина – поколебах се аз, -

но на различни места.
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- Опитай – подкани ме Леа.
Потърсих цялото изречение „Духрен о-Хронда 

енхрун е-Хронхра едахран“. Отново имаше множество 
попадения, но първите пет-шест резултата включваха 
цялото изречение!

- Провери последния резултат – посочи Леа. - 
Предполагам, че той е най-старият.

Отворих страницата и се изненадах – госпожа 
Хронхра беше значително по-млада! Пак беше застанала на
онова място, придружаваше я младият Нора, а пред нея 
стоеше млада жена, която държеше за ръка две-три 
годишно момиченце.

- Дахра е на две-три години! - извиках аз.
- Това тя ли е? - Леа се вгледа внимателно.
Пуснах клипа и камерата се приближи към 

Хронхра. Момиченцето й беше одрало кожата! То се 
въртеше на всички страни и затова успях да разгледам 
лицето му. Майката, вероятно дъщерята на Хронхра, 
виждах само в гръб.

И в този клип Хронхра премина през невидимата 
врата, придружена от господин Нора и още десетина души.

- Явно постоянно правят експедиции през 
невидимата врата – каза Леа. - Защо тогава ти каза, че 
повече от петдесет години не се е връщала във Варна?

- Освен ако отиват в друго измерение, а не в нашето
– предположих аз.

- Има и такава възможност – съгласи се Леа, но 
после поклати глава. - Въпреки това, малко вероятно е. 
Явно, крие нещо.

- Утре смятам да разбера – отсякох аз.
- Как? - попита Леа.
- Директно ще й поставя въпроса – обясних аз.
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- Ако не е искала да ти каже преди, утре едва ли ще
ти каже – усъмни се Леа.

- Ще видим – не се отказах аз. - Да не ми се прави 
на много хитра.

- Може би не е искала да ти каже от сериозни 
съображения – предположи Леа. - Може и да е държавна 
тайна.

- Нали ти казах, ще видим – упорствах аз.
- По-добре да не се занимаваш с нея – каза Леа. - 

Дай да направим оня превод, че утре ще трябва да го 
предаваме.

- Леле! Щях да забравя! - плеснах се по челото.
- Нищо – успокои ме Леа. - Оказа се, че не е много 

труден. Пуснах го на бачо Преводачо.
- Ами давай да го сверяваме – казах аз.
Леа отвори файла на своя таблет и ме помоли да й 

чета текста на български. Започнахме да сверяваме текста с
получения от Гугъл преводача. Имаше много смешни 
места, измислици и пропуски, но в общи линии се 
справихме за няколко часа.

Беше минало полунощ и се приготвихме да си 
лягаме.

Изведнъж домофонът иззвъня.
- Кой ли е направил глава и не може да уцели 

бутона си? - извика Леа от банята.
- Ще проверя – казах аз.
Вдигнах слушалката и по български маниер 

извиках:
- Кой!
- Аз съм... господин Нора...
Натиснах бутона, отключих входната врата на 

апартамента и изскочих в коридора.
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Разперих ръце, което значеше: „Какво става?“
Господин Нора бързо се изкачи по стълбите и 

влезе.
Затворих вратата след него и го погледнах: беше 

блед като мъртвец!
- Какво става, по дяволите! - възкликнах аз.
- Госпожа Хронхра и Дахра са изчезнали! - 

задъхано изговори господин Нора.
- Изчезнали, как така – изчезнали? - не можех да 

схвана.
- Охранявахме около сградата... трима души – 

започна да разказва Нора. - Бяхме трима. Изведнъж 
джобният ми телефон сигнализира опасност. Погледнах – 
сигналите на госпожа Хронхра и на Дахра ги нямаше!
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Думите на господин Нора бяха накъсани и недобре 

изговорени. Все пак, той беше трето поколение пришълец в
онова измерение. Вълнението също му пречеше да говори 
много добре. Обаче достатъчно добре го разбирах.

- Кои сигнали изчезнаха? - попитах аз.
- На джобните им телефони и на чиповете – обясни

Нора.
- Какви чипове? - не разбрах аз.
Господин Нора посочи ръката си между китката и 

лакътя. Там имаше прясна превръзка с малко кърваво 
петънце.

- Присаден чип? - подскочих аз. За мен това беше 
възмутително.

- Да – потвърди Нора. - У нас всички имат такива. 
Закон.

- А твоят къде е? - посочих ръката му.
- Наложи се спешно да си свалим чиповете – 

обясни Нора.
- А закона? - опитах се да бъда саркастичен.
- Не знам – вдигна рамене той. - Смятам, че е 

извънредна ситуация.
- Добре – погледнах го в очите, които излъчваха 

силно безпокойство. Обясни ми какво стана.
- Когато разбрах, че сигналите ги няма, изтичах в 

апартамента – продължи разказа си Нора. - Вратата беше 
затворена. Имах ключ и веднага влязох. Другата жена беше
в безсъзнание на пода. Нямаше следи от наранявания.

- Как е станало? - недоумявах аз.
- В сградата не беше влизал никой непознат – 

обясни Нора. - А след като сигналите изчезнаха, от 
сградата никой не излезе.
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- Никой не е излизал, а ги няма? - продължих да 
недоумявам.

- Да – кимна Нора. - Явно са ни следели и са 
организирали много добре отвличането.

- Сигурно имаш някаква представа? - попитах аз.
- Само предполагам – колебливо отговори Нора.
- И по-точно – подканих го аз.
- Не, не бих могъл да говоря по този въпрос – по-

твърдо каза Нора. - Необходим ми е на първо време друг 
джобен телефон от вашите, който да не е познат на 
похитителите. Затова дойдох при вас. Тук нямам други 
познати.

- Сигурен ли си? - погледнах го подозрително. - Я 
си помисли.

- Как? Какво? - започна да се запъва Нора.
Взех таблета си от бюрото и му го поднесох.
- Как ще ми обясниш това?
Нора се взря за секунди и пребледня още повече.
- Не искахме да ви замесваме – заяви той. - 

Госпожа Хронхра работи за Съвета и няма право да говори 
за това на пришълци.

- Съвета? - не разбрах аз.
- Това е органът, който управлява нашата територия

– обясни Нора.
- Територия? - не ми стана ясно.
- При вас се нарича държава или щат - отново 

обясни Нора.
- Добре – кимнах аз. - А какво правехте при тези 

експедиции? Виждам, че не са били тайни, след като се 
намира информация толкова лесно.

- Не бяха тайна – потвърди Нора. - Но, както казах, 
на пришълци не трябваше да се говори за това.

86



- Защо тогава Хронхра ни се довери и мина през 
невидимата врата с нас? - попитах малко раздразнено.

- Защото от много години не бяха попадали 
пришълци с вашите възможности – отговори Нора, без да 
се колебае.

- Възможности? - учудих се аз.
- Има много критерии – започна да обяснява Нора, 

- които служат за определяне надеждността на индивида.
- И те са? - подканих го аз.
- Много са. На нашия език са. Трудно ми е да ги 

преведа – започна да се запъва Нора.
- Добре – отсякох аз. - Ще приема, че си измисляш. 

Не ме интересува. Но ако мога да помогна на госпожа 
Хронхра и на Дахра, съм готов, защото все пак са ми 
симпатични.

Извадих резервния си джиесем с предплатена карта
и му го подадох.

- Внимавай, когато го използваш, защото сима е на 
мое име. Веднага ще го свържат с мен и може да 
пострадам.

- Няма да говоря – каза Нора. - Трябва ми само за 
връзка. По него моите хора ще знаят къде съм. Оставил 
съм всички уреди, които са известни на похитителите. Този
няма да им е познат.

- Но ако разберат на кого е сима и направят 
връзката? - попитах аз.

- Няма да имат време – заяви Нора.
- Защо си толкова сигурен? - изгледах го аз.
- Защото с Леа трябва да се върнете в Хронда – с не

много убедителен тон каза Нора.
- Никаква Хронда – извика Леа, като влизаше в 

стаята. - Какво става тук?
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- Господин Нора ни дойде на гости – казах аз.
- Виждам, ама е малко късничко – отсече Леа.
- Няма да е безопасно за вас, ако останете – меко 

каза Нора.
- Така ли? - подскочи Леа. - И какво сте направили?
- Не ние – отвърна с равен тон Нора. - Отвлякоха 

госпожа Хронхра и Дахра.
- Отвлекли? Кой? - с безпокойство в гласа попита 

Леа.
- Засега не знаем – вдигна рамене Нора.
- Ще изчакаш ли пет минути да си поговорим? - 

попита го Леа.
- Да – кимна Нора.
Отидохме в другата стая и Леа ме погледна с 

недоумение.
- Не знам в какво сме се замесили – разперих ръце.
- Изпрати ли превода? - попита ме тя.
- Да – кимнах. - Ама какво значение има?
- Може и да ни се размине – с надежда каза Леа.
- И аз се надявам – казах аз. - Но не знам колко ще 

продължи тази история.
- Не трябва да си губим клиентите – поклати глава 

Леа. - Ако ни няма още няколко дена, ще престанат да ни 
търсят.

- Кое е по-важно? - попитах аз. - Да изгубим един-
двама дребни клиенти или себе си. Според мен, това са 
гадните извънземни.

- За какво приказваш? - сепна се Леа.
- Хронхра ми разказа за тях – наблегнах на 

Хронхра.
- И? - погледна ме Леа с надежда.
- Да вървим – отсякох аз.
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- Добре – съгласи се Леа с малко колебание.
Отидохме при Нора и му казах:
- Да тръгваме.
Взехме си нещата и излязохме. Пред входа беше 

спряла една непозната кола.
- Взех я под наем – каза Нора.
- И как? - попитах аз.
- Платих му я и той не настояваше за лична карта - 

обясни Нора.
Качихме се в колата и потеглихме към мястото, 

където беше невидимата врата.
- А къде ще отидем в Хронда по това време? - 

сетих се аз.
- Обадих се на бармана – каза Нора. - След десет 

минути по вашето време ще ви чака пред невидимата 
врата.

- И откъде знаеше, че ще се съгласим? - попитах аз.
- Не знаех – вдигна рамене Нора и гледаше пред 

себе си пътя. - Предположих.
Вече караше по неравния път, а след малко се 

отклонихме по горския път към Франга дере. Спряхме на 
мястото, откъдето можеше да се продължи само пеша.

- Ще поддържаме връзка – каза Нора. - Може би 
няма да се наложи да стоите дълго в Хронда, освен ако не 
искате да останете.

- Не сме мислили за това – отвърнах аз. - На стари 
години е малко трудно да се адаптираш на чуждо място.

Наближихме до прекършеното дърво.
- Знаеш ли защо това дърво е пречупено така? - 

попитах аз господин Нора, като осветих короната с 
повехнали вече листа.

- Сигурно аномалията се е разширила – обясни 
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Нора. - Понякога междуизмерната мембрана се 
дестабилизира.

- Значи не е безопасно – заключих аз.
- Няколко месеца няма да има сериозни промени – 

каза Нора. - Нашите учени постоянно следят състоянието 
на мембраната. Ако има опасност, тя ще бъде предсказана 
най-малко един ден предварително.

- Да речем, малко се поуспокоих – опитах се да се 
пошегувам аз. - Само че не знаем кога ще бъде този ден.

- Ако не може да се мине през тази врата, има 
други – убедително заяви Нора.

- Охо! - възкликнах аз. - Тогава се надявам да се 
приберем благополучно.

- И аз – подкрепи ме Леа.
- И още нещо – сетих се аз, преди да минем през 

невидимата врата, - защо оня ден, като предложих на 
бармана да се разменим с Леа, когато тя сновеше между 
масите и бара, той сякаш се уплаши?

Нора за пръв път се разсмя.
- Извинявайте – през смях каза той, - но дори и 

моето възпитание не можа да ме възпре да не се разсмея.
- Защо? - недоумявах аз.
- Това са неща, които и във вашия свят ги 

разбирате, само че при нас са малко по-особени – опита се 
да обясни Нора. - Тази работа се върши от немъже.

- Тоест – пак не разбрах аз.
- От жени или немъже – повтори пак Нора.
- А немъже са... - подканих го аз.
- Ами... - започна да мънка Нора.
- Обратни – отсече Леа. - Хайде да минаваме!
Тогава и аз се разсмях. Махнахме на господин Нора

за сбогуване и се шмугнахме през невидимата врата.
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На тротоара в Хронда ни чакаше барманът. Той 
радостно се здрависа с нас и ни поведе към колата.

В колата седеше сервитьорката, която ни кимна 
няколко пъти. Беше в добро състояние. Това ме зарадва.

Барманът докосна няколко пъти таблета пред себе 
си и колата се понесе по пустата улица.

След няколко минути спряхме пред бара и влязохме
вътре, след като барманът докосна няколко пъти джобния 
си телефон, отвори вратата и изпрати колата си в гаража.

Отидохме в познатата ни стая и отново я 
обзаведохме с помощта на таблета, поставен на стената. 
Легнахме си бързо, защото едва се държахме на крака.
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Сутринта се събудих от досадния сигнал на 

смартфона ми. Имах усещането, че беше звънял много 
дълго. Погледнах колко е часът и разбрах, че ми се е 
сторило. Все още беше пет и половина. Не ми се ставаше, 
но като се огледах и видях, че не съм у дома, а в стаята зад 
бара в Хронда, веднага се разсъних. Спомних си как снощи
неочаквано се появи господин Нора и съобщи, че госпожа 
Хронхра била изчезнала.

- Все пак, аз не съм се уверил лично, че Хронхра е 
изчезнала – измърморих аз, а Леа се обърна на другата 
страна и продължи да си спи.

Станах и пак погледнах смартфона си, този път с 
малко по-ясен поглед. Имах обхват!

- Какъв е тоя ретранслатор? - пак си измърморих и 
вместо да отида в банята, пуснах таблета си и влязох в 
Интернет.

Реших да потърся повече информация за госпожа 
Хронхра. Трябва да е оставила някакви следи досега при 
своите експедиции. Не знаех обаче какво да търся. Сигурно
не и разходки между измеренията. Пътешествия в други 
измерения? Посетители или пришълци от други 
измерения? Паралелни светове?

При всяко от търсенията се натъквах на безброй 
твърдения за най-невероятни преживени истории. Разбира 
се, най-много сайтове на тези теми се намираха на 
английски. В тях можах да открия описания, които 
наподобяваха на нашата невидима врата и разбрах, че не 
сме първите, които се срещат с този феномен. Ако и аз 
напишех нещо за това какво ни се случи, повечето хора 
биха си помислили, че са измислици. Но след като 
описанията на невидими врати не бяха едно или две, а 
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много повече, направих си извод, че не всички са 
измислица. Но кои бяха измислица и кои не, нямаше как да
знам.

За да отсея по-правдиво звучащите истории от 
фантастичните, щеше да ми е необходимо доста време. 
Затова реших да се откажа от това поне засега и при друг 
по-удобен случай да се заема с тази задача.

Отидох в банята и дълго се обливах под душа, за да
се разсъня добре. По едно време Леа надникна и каза:

- Ще излизаш ли скоро?
- След малко – отвърнах аз и се отместих от душа. 

Водата автоматично спря. Бързо се изсуших под силната 
въздушна струя в центъра на банята, която беше с 
оптимална температура – нито топла, нито студена. След 
това се обръснах. Този път си носех самобръсначката и 
соларно зарядно за нея.

- Какво ще правим днес? - попита ме Леа, когато 
излизах от банята.

- Нямам представа – вдигнах рамене. - Ако има още
работа за нас, можем да помогнем на бармана и 
сервитьорката. Разбира се, ако ти се работи.

- Трябва да се разсея от снощните емоции – каза 
Леа, - затова смятам да поработя. Стига да има нужда от 
нас.

Щом и Леа се приготви, излязохме от стаята и по 
коридора отидохме до бара. На една маса вътре седяха 
барманът и сервитьорката и разговаряха загрижено или на 
мен така ми се стори от израженията им.

Те ни видяха и барманът ни направи знак да отидем
при тях и да седнем. Аз се опитах да го попитам, дали ще 
има нужда от нас днес в бара. Направих доста мимики и 
ръкомахах две-три минути. Той обаче ме разбра и направи 
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знак, че няма да работим. Дали само днес – не разбрах. 
Разбрах още, че и те няма да работят.

Сервитьорката стана и донесе от бара обичайната 
храна и напитки за всички – по две големи хранителни 
бисквити и плодов сок.

Нахранихме се мълчаливо и барманът стана, като 
ни направи знак да го последваме. Не излязохме през 
предния вход на бара, а тръгнахме по коридора, където 
бяха стаите ни. В дъното, до вратата на нашата стая, имаше
друга врата, която барманът отвори с насочване на 
джобния си телефон. Озовахме се в огромно фоайе, което 
беше пълно с хора, въпреки ранния час. Хората обаче 
сякаш не бързаха, а се мотаеха около витрини, в които 
имаше различни предмети с неизвестно за нас 
предназначение. От фоайето се виждаха много етажи 
нагоре, до които водеха ескалатори.

- Това ми прилича на гигантски мол – каза Леа.
Аз кимнах и се опитах да обърна вниманието на 

бармана към различни предмети във витрините, за да може 
да ми покаже за какво са предназначени. Отначало той не 
можеше да схване, но накрая разбра и ни поведе към едно 
от помещенията зад витрините. Там много хора 
разглеждаха отблизо странните предмети или ги бяха взели
в ръце. На едно място се беше образувало нещо като 
опашка. Всички хора в опашката държаха в ръце по един 
такъв предмет.

Барманът взе едно такова нещо с овална форма и с 
размери на средно голям пъпеш и го докосна няколко пъти.
Предметът се разтвори на няколко сегмента, в центъра на 
които имаше дисплей. Барманът извади джобния си 
телефон и го насочи към разтворения пъпеш. 

Тогава дисплеят на телефона засия ярко и се 
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появиха някакви съобщения. Барманът изчака около една 
минута и след това докосна първо дисплея на пъпеша, а 
след това този на телефона. Пъпешът плавно се затвори.

- Нищо не разбрах – вдигнах рамене аз и разперих 
безпомощно ръце.

- Как така? - извика Леа. - Това е нещо като 
зарядно, само че много по-мощно от обикновена батерия.

- Откъде ти хрумна това? - учудено я погледнах аз.
- Виж билборда горе – повдигна глава Леа.
Погледнах нагоре и видях не билборд, а огромен 

екран, на който вървеше обяснение за работа с 
пъпешообразния уред. Повториха още няколко пъти един 
клип, на който се виждаше някакъв човек, който се мъчи да
направи нещо с телефона си, но не успява. Той изпада в 
паника, защото телефонът му не работи. Тогава се появява 
красива жена и му подава пъпеша. Мъжът го разтваря и 
насочва към него телефона си. След малко успява да 
повика по телефона колата си и да замине нанякъде.

- Сигурно е някакъв вид генератор – каза Леа. - Не 
забеляза ли, че когато заровиха предавателя във Франга 
дере до невидимата врата, под него поставиха един 
подобен уред.

- Не – поклатих глава. - Не обърнах внимание. 
Техните предмети не приличат много на нашите и затова 
ми изглеждат еднакви и не мога да ги различавам. Само не 
ми стана ясно как се зарежда телефона, без да се включва в
уреда.

- Безжично – обясни Леа.
- Ти си била голям спец! - възкликнах аз. - Как се 

сети?
- Нали превеждах едни материали на Техническия 

– каза Леа. - Там се описваше безжично пренасяне на 
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енергия.
- Какво ли няма вече! - въздъхнах аз.
Барманът тогава занесе уреда, който ни беше 

показал, до едно място, което ми се стори като каса, и го 
остави там. Извади телефона си и го докосна няколко пъти.
Пъпешът изчезна. Барманът ми показа после на дисплея на
телефона си нашата стая и на масата беше този уред!

Значи, беше ми направил подарък!
Кимнах няколко пъти в знак на благодарност, както 

бях видял от него. Само че не знаех как ще си зареждам 
нашите уреди. Показах на бармана моя смартфон, а след 
това един от онези уреди. Той разбра за какво става дума, 
разтвори уреда, взе от мен смартфона и го насочи към 
уреда. След това докосна няколко пъти дисплея във 
вътрешността, като всеки път ми посочваше коя точка от 
менюто натиска. След две-три минути ми подаде 
смартфона. Погледнах индикатора на батерията. Беше 
пълна!

След това барманът ни поведе към един ескалатор, 
с който слязохме на по-долно ниво, което беше поне на 
двайсет метра под нивото на улицата. Там видяхме също 
толкова голямо фоайе, в центъра на което спираха и 
заминаваха със светкавична скорост огромни мотриси с 
един или два вагона. Явно това беше станция на метро. От 
центъра на тази станция поемаха най-малко десет различни
тунела в десет различни посоки. Ние застанахме на 
спирката от близката ни страна и зачакахме. Ако искахме 
да пътуваме в противоположна посока трябваше да минем 
през един подлез под трасето и да излезем на отсрещната 
страна на спирката. След една-две минути пред нас спря 
една мотриса, но барманът ни направи знак да не се 
качваме. Не се качихме и на следващата. Най-накрая, дойде

97



онази, която чакахме. Бях запомнил цифрите и видях, че 
над предното стъкло светеха две големи цифри – четири и 
две. Това обаче не беше 42, а друго число в 
тринайсетичната бройна система.

Когато влязохме вътре, се настанихме на удобни 
седалки и моментално се понесохме напред. Направо 
залепнах за облегалката от голямото ускорение.

- На колко ли е равно числото 42 в тринайсетичната
система? - запитах Леа.

- Можем да пресметнем – отговори тя. - Четири по 
тринайсет са четири по десет четирийсет и четири по три 
дванайсет, значи петдесет и две, плюс още две, петдесет и 
четири.

- Значи се возим на петдесет и четвърти номер – 
кимнах аз. - Доста влакове има в това метро.

След няколко минути барманът ни направи знак, че
ще слизаме. Озовахме се в едно също огромно фоайе, в 
центъра на което имаше спирка, подобна на онази, от която
се качихме. И тук метрото се разделяше на множество 
лъчи, чиито тунели бяха ярко осветени.

Изкачихме се с ескалатора на горното ниво, 
пресякохме едно също толкова огромно и оживено фоайе и 
излязохме на улицата.

Сякаш попаднахме в друг свят! Пищна зеленина ни
заобикаляше отвсякъде. Обърнах се, и видях, че сградата 
над станцията на метрото имаше само няколко етажа, а над
нея се издигаше висока кула като пилон, на върха на който 
се въртяха гигантски перки на ветрогенератор.

Сред вековни дървета се виждаха алеи, тръгващи 
като лъчи във всички посоки. Край алеите бяха наредени 
симпатични къщи, повечето от които бяха на два етажа. 
Барманът ни поведе по една от алеите. Повървяхме около 
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десет минути. През това време не видях нито една кола, а 
само пешеходци. В далечината видяхме да проблясва 
морето. След още пет минути се спряхме пред една от 
къщите и барманът докосна няколко пъти телефона си. 
Вратата се отвори и той ни покани да влезем. От 
вътрешността на къщата дотичаха две деца – момче и 
момиче на десетина години и се хвърлиха на вратовете на 
бармана и сервитьорката. След тях се появи около 
шейсетгодишна жена, която се усмихна!

- Вие сте от Варна, нали? - попита тя.
Макар че след като я видях да се усмихва очаквах 

този въпрос, и двамата с Леа направо подскочихме.
- Ами... не знам какво да кажа – разперих ръце аз.
Жената се разсмя на глас.
- Аз съм Вилма – каза тя. - Внучката ми се казва 

също така, но тук изговарят името ни като Елма, за да не 
бъде Хрелма, което ни затруднява пък нас.

- А вие сте майка на... - попита я Леа.
- Хронна – посочи тя сервитьорката.
Сега научихме и името й.
- В нашия свят щеше да се казва Ваня – уточни 

Елма.
- Не чух от нея да говори нашия език – каза Леа.
- За съжаление, не – поклати глава Елма. - От малка

я пращахме в детски заведения и тя забрави български. 
Още повече се разделихме след една експедиция, при която
ни заловиха и доста години стоях в затвора. Обявиха ни за 
шпиони.

- Къде това? - не разбрах аз.
- Във Варна ни заловиха – обясни жената, - но ме 

пратиха на друго място. Преди двайсет години ме 
освободиха, макар че бях доживотна. Успях да се върна в 
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Хронда.
- Това е невероятно! - възкликна Леа. - Обвинили са

ви в шпионаж! И в полза на кого?
- На империализма – усмихна се горчиво Елма. - 

Мъжът ми дори не успя да се върне. Умря в затвора при 
неизвестни обстоятелства.

- И никой ли от този свят не ви помогна? - попита 
Леа.

- Не – вдигна рамене Елма.
- Дори Хронхра? - попитах на свой ред аз.
- Хронхра? - засмя се Елма. - Тя е партийна 

секретарка. Няма да се занимава с безпартийни.
- Имате някакви търкания май? - подкачи я Леа.
- Не – поклати глава Елма. - Тя просто не ме 

поглежда. Ако й заговоря на български, отговаря ми на 
дохрон.

- Все пак има някаква причина – казах аз.
- Тя също ме обяви за шпионка на империализма – 

отговори Елма.
- И какво стана? - поинтересува се Леа.
- И тук ме задържаха доста години в един 

специален затвор – започна да разказва Елма. - Условията в
него бяха далеч по-различни от затвора в нашия свят, но 
през цялото време бях с ограничители на крайниците, 
нещо по-ужасно от белезници. След като ме освободиха 
няколко години трябваше да прекарам по болници за 
лечение след обездвижването. Опитах се да потърся 
справедливост, но от съвета ми заявиха, че нямало смисъл 
да се опитвам, защото Хронхра била много влиятелна.

- А с кого бяхте на експедиция, когато ви заловиха? 
- попитах аз.

- С Хронхра – отвърна Елма.
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- И нея не я заловиха? - учудих се аз.
- Тя доведе милиционерите – горчиво се усмихна 

Елма.
- Нещо не схващам – каза Леа. - На нас Хронхра 

каза, че не се е връщала петдесет години във Варна и че 
едва ли щяла да се върне някога. Когато чу от нас, че 
възнамеряваме да се върнем през невидимата врата, 
организира експедиция и тръгна с нас. Там се снабди с 
доста средства, като продаде някакви златни пластинки, 
нае квартира, а вечерта господин Нора се домъкна у дома и
каза, че я били отвлекли.

- Нямам представа какво се е случило – поклати 
глава Елма. - Лошото е, че притискат Тона.

- Тона? - не разбрах аз.
- Зет ми.
Сега научихме и името на бармана.
През това време на една голяма маса в дневната 

бяха наредени съдове с различни лакомства: истински 
плодове, зеленчуци, гозби.

- Заповядайте – покани ни Елма. - Вие спасихте 
живота на дъщеря ми и аз съм ви безкрайно благодарна. 
Засега изразявам благодарността си само с една скромна 
почерпка. Аз все още си готвя по старому, не използвам 
таблетките и бисквитите, заместващи нормалното хранене.

- Всичко, което виждам на масата, е направо 
невероятно! - възкликна Леа.

- В някои домове все още може да се види 
нормална храна – каза Елма. - Но все по-трудно е да се 
намират продукти. Имаме право да отглеждаме плодове и 
зеленчуци около къщите си, но другите продукти си 
купуваме от все по-малкото магазини за хранителни стоки.
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13
Седнахме около масата в дома на Елма.
- Заповядайте – покани ни тя. - Вземайте от каквото

ви хареса.
- Всичко е чудесно – възкликна Леа. - И ястията, и 

къщата.
- Успях да получа тази къща като компенсация за 

годините в затвора – обясни Елма. - Децата на Хронна 
живеят при мен, защото сред онези небостъргачи е ужас. 
Тона и Хронна започват рано работа и не могат да ги водят 
на училище. А тук на острова има училище и до него се 
ходи пеша, защото колите тук са забранени.

- Остров? - не разбрах аз.
- Да – потвърди Елма. - Това е един от стотиците 

изкуствени острови в залива Дохрон. Но не всички са 
населени. Този е от островите с най-многобройно 
население. Училището е доста голямо.

- Бабо, мога ли да си взема от малините? - попита 
малката Елма и по този начин разбрахме, че и тя говори 
български.

- Да, разбира се, нали са за вас – засмя се Елма и 
след това се обърна към нас: - Покрай мен се научиха да 
говорят български. Освен това, в училището им има много 
деца на пришълци, които също говорят български.

- Толкова ли много пришълци са дошли от Варна? -
попитах аз.

- Много – кимна Елма. - Всяка година Хронхра 
довежда стотици.

- Хронхра ли ги довежда? - изненадах се аз.
- Това е основната й задача – отговори Елма. - 

Съветът я подкрепя изцяло и рекламира всяка нейна 
експедиция.
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- А последната? - попитах аз.
- Тя беше внезапна – каза Елма. - Но днес се вдига 

много шум в мрежата.
- Споменава ли се, че е отвлечена? - поинтересувах 

се аз.
- Не! - категорично заяви Елма. - Такива неща не се

споменават. Има хора, на които им се казва какво да пишат 
и те го правят, без да си задават въпроси.

- Така е и при нас – каза Леа.
- Може би не е случайно, че госпожа Хронхра е 

добре и във Варна, и в Хронда – поклати глава Елма. - Все 
пак ми е чудно, ако наистина са я отвлекли.

- Господин Нора намекна, че са влечугите – казах 
аз.

- Това са митовете на Хронхра – ядоса се Елма. - Тя
е в прекрасни отношения с тях. Додранс постоянно й идва 
на гости.

- Додранс? - не разбрах аз.
- Във вашия свят той е шеф на една база на 

влечугите – обясни Елма.
- И той ли е влечуго? - поинтересувах се аз.
- Не – поклати глава Елма. - Дядо му е влечуго.
- И от къде знаете такива подробности? - попитах 

аз.
- От Тона – отговори Елма. - Той работеше за Нора,

но Хронхра разбра, че е женен за дъщеря ми и го принуди 
да напусне. Затова сега е барман и работи десет дена без 
почивка.

- Десет дена? - учудих се аз.
- Да – кимна Елма. - Тук няма седмица, а 

тринайсетица. Десет дена се работи и три се почива. Някои
са си извоювали правото да работят девет дена и четири да 
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почиват. Например служителите на Съвета. А по-ниско 
квалифицираните работят и единайсет или дванайсет дена. 
За късмет, барът обслужва чиновниците на Съвета и затова 
работи девет дена. На десетия правят основно почистване. 
Макар и под натиск, Тона успя да се наложи като барман и 
от няколко години всички чиновници в Хронда се стичат 
към неговия бар. Завърза стабилни връзки, макар че по 
принцип на него не му трябват чак толкова – баща му е 
председател на Съвета от дълги години.

- Така ли? - изненадах се аз. - А защо Тона се 
уплаши толкова, оня ден, когато Нора нахлу в бара и ни 
арестува?

- Защото Нора му казал, че сте нелегални 
пришълци – обясни Елма, - тоест от други територии. А да 
вземеш на работа такива пришълци е сериозно 
престъпление. Можеше да свалят от пост и баща му.

- Но Тона не се беше усъмнил в нас – казах аз – и 
беше спокоен през целия ден.

- Чул ви е да говорите на български – обясни Елма. 
- Той не знае езика, но са му достатъчни няколко думи, за 
разбере, че се говори на български.

- Добре – продължих с въпросите си аз, - а защо 
Нора се уплаши, когато чу Леа да вика на български?

- Защото пришълците от Варна имат специален 
статут – отговори Елма. - Все едно, че са жители на 
Хронда. И всеки, който наруши правата им, може да се 
прости с длъжността си.

- И как е станало това? - изненадах се аз.
- Древна традиция – каза Елма. - Никой не си 

спомня защо, но в древни закони е записано правото на 
пришълците от Варна да се смятат за жители на Хронда.

Докато аз разговарях с Елма, Леа успя да зададе 
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някой друг въпрос на Тона и Хронна с помощта на малката 
Елма и брат й Тонео. После набързо ми предаде какво е 
научила.

Тона бил от видно семейство. Както разказа Елма, 
баща му беше председател на Съвета на Хронда, което в 
нашия свят щеше да е равностойно на премиер или 
президент. Хронда имала население около осем милиона, 
тоест колкото цяла България в нашия свят, а в територията 
Дохрон, която отговаряше на България, живеели около 80 
милиона! Всеки от големите градове имал автономия и 
затова Хронда би се смятала за отделна държава в нашия 
свят. Бащата на Тона, преди да се отдаде на обществена 
дейност, бил преподавател по космическа навигация във 
Висшето техническо училище на Хронда. Тона по 
традиция завършил тази специалност и веднага бил 
назначен за пилот във военната космическа авиация. След 
няколко години обаче срещнал Нора, който бил приятел на 
баща му и който вече бил шеф на полицията на Хронда. По
това време Хронда преоборудвала полицията с нови 
летателни апарати, за които нямало достатъчно пилоти. 
Тона бил подходящ, а и заплащането – привлекателно. 
Когато се наложило да напусне полицията, Тона успял да 
си извоюва голяма компенсация, защото завел дело за 
неправомерно уволнение. С парите от компенсацията, 
които се равнявали на шест годишни заплати на пилот от 
полицията, Тона успял да купи част от приземния етаж на 
небостъргача, в който се помещавали канцелариите на 
Съвета. Там, както знаем, открил снек бар, който му 
осигурявал достатъчно средства.

С Хронна се запознали още като студенти. Тя 
следвала космическо корабостроене и крояла големи 
планове за бъдещето си. За съжаление, госпожа Хронхра се
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постарала да не си намери работа след завършване на 
университета. Тона имал достатъчно добра заплата и 
когато й предложил да се оженят, тя се съгласила. Години 
наред Хронна ту си намирала добра работа, ту скоро след 
това оставала без нея, сякаш госпожа Хронхра постоянно 
се грижела за това. Всеки път, когато я уволнявали, й 
казвали, че не могат да държат на такава отговорна 
длъжност дъщеря на шпиони на влечугите. Накрая, когато 
и Тона останал без работа, тя станала сервитьорка в 
неговия бар. Отначало имало още няколко сервитьорки, но 
напуснали, защото госпожа Хронхра постоянно ги 
тормозела, като ги привиквала на разговори, в които ги 
обработвала психически и накрая те не издържали. Затова 
Хронна се преуморявала доста време и се случило това, на 
което станахме свидетели при пристигането си в Хронда. В
болницата й казали, че това се е случило от прекомерно 
изтощение и недобро хранене.

- А как да се храним добре? - чух да превежда 
малката Елма. - Храната е една и съща: хранителни 
бисквити, които са навсякъде. В магазините, в 
ресторантите, в баровете, в закусвалните на училищата: 
навсякъде предлагат за храна едно и също: хранителни 
бисквити, които, според рекламите, замествали напълно 
пълноценното хранене и освобождавали човека от грижите
по снабдяване с хранителни продукти, приготвяне на 
храна, миене на съдове, изхвърляне на отпадъци, 
обезмирисване на помещенията от неприятни миризми 
след готвене, изключително трудното почистване на 
въздуховодите от натрупаните по тях мазнини и какво ли 
не още.

- А не може ли да се продава нормална храна? - 
попита Леа.
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- Не – каза Тона. - Не че е забранено, но никой не 
смее да рискува да продава нещо, което не се рекламира. 
Броят на магазините, в които все още се продават 
нормални хранителни продукти, намалява. На хората им е 
омръзнало да търсят нормална храна далеч от домовете си, 
макар че с превозните си средства могат бързо да отидат 
където и да било. Отначало в нашия бар се опитахме да 
предлагаме и нормална храна, но бързо се отказахме, 
защото можехме да изгубим всичко, което имахме. Вече 
много години хранителните бисквити са основната храна 
на жителите на нашия свят.

Докато разговаряхме, успяхме да закусим добре. 
Трапезата беше толкова богата, че имах чувство, сякаш съм
на тържествен обяд.

- А сега можем да се поразходим и да разгледаме 
острова - предложи Тона.

Елма, Хронна и Леа бързо разтребиха, а ние с Тона 
заредихме няколкото миялни машини в кухнята.

След това се запътихме всички заедно с Елма и 
децата към края на алеята, в която се намираше къщата на 
Елма. Скоро пред нас се откри необичайна за мен и Леа 
гледка – Хронда с огромните си небостъргачи. Бяхме 
излезли на крайбрежната алея на острова, която минаваше 
по цялата му периферия. Тя също беше добре озеленена и 
сенчеста, но това не пречеше на гледката към града и 
другите острови наоколо.

На много места видяхме кейове, на които бяха 
наредени плавателни съдове с особена форма, напомняща 
мидена черупка.

Докато се разхождахме, продължихме да 
разговаряме. Децата много искаха да ни обяснят как се 
смята в тринайсетичната бройна система и ни показаха, че 
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двете недостигащи цифри, ако използваме пръстите на 
ръцете си, се изразяват чрез бързо свиване и разпъване на 
всички пръсти на лявата ръка за единайсет или на дясната 
ръка за дванайсет. Тринайсет се изразяваше с един пръст и 
движение на двете ръце от средата настрани със значение 
„нищо“. И малката Елма, и Тонео бяха съвсем наясно с 
десетичната бройна система и дори ни казаха, че в 
училище я учели, защото повечето от децата били на 
пришълци. Дори ни посочиха кейовете, на които имаше 
номера и с наши цифри!

- Новите пришълци от Варна понякога трудно се 
приспособяват към начина на живот сред огромните 
небостъргачи – каза ни Елма. - Затова предпочитат да 
живеят на островите, където условията са приемливи за 
тях.

По крайбрежната алея се разхождаха много 
семейства с деца. Често чувахме да се говори на български 
и се убедихме, че доста от жителите на острова са от 
Варна.

На един кей беше спрял по-голям плавателен съд, 
към който се бяха насочили доста хора.

- Това е корабчето, което прави обиколка на всички 
острови – каза Елма. - В почивни дни доста се пълни.

В този момент се вдигна мостика на корабчето и то 
бързо се отдели от кея. Скоростта, която развиваше, беше 
доста голяма, защото след малко то беше стигнало 
съседния остров, отдалечен на километър.

- Такива корабчета бяха на изчезване преди години 
– обясни Елма, - но благодарение на интереса, който 
проявяват пришълците, броят им постоянно се увеличава.

И като потвърждение на това, на същия кей спря 
нов плавателен съд и спусна мостик. По него слезе висок 
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широкоплещест мъж на около трийсет и пет.
- Бабо, бабо! - извика малката Елма. - Това е чичо 

Донехра!
Децата се затичаха към мъжа, а той ги прегърна и 

завъртя около себе си.
- Донехра е брат на Тона – каза Елма. - Жена му е 

пришълка и у тях се говори на български.
Донехра, засмян до ушите, противно на местните 

норми, се приближи до нас и ни поздрави.
- Радвам се да се запозная със спасителите на 

Хронна – здрависа се той фамилиарно с нас. Явно вестта за
нас се беше разнесла бързо.

След това Донехра започна да разговаря с Тона и 
Хронна, а децата радостно се включиха в разговора.

- Донехра също е космически пилот – обясни ни 
Елма, - но от няколко години се прехвърли на морските 
кораби. Каза ни, че това му харесва повече. Сега притежава
няколко от тези корабчета. А това управлява лично той.

- Хайде, ще ви повозя – извика Донехра и се затича 
с децата нагоре по мостика.

Ние го последвахме и се настанихме на палубата в 
удобни кресла, подобни на онези в метрото.

Когато корабчето потегли, разбрахме, че креслата 
са много подходящи – ускорението се увеличаваше много 
бързо и всички залепнаха за облегалките. Тона беше 
отишъл при брат си в капитанската каюта. Елма продължи 
да ни разказва:

- Госпожа Хронхра се опита да попречи и на 
Донехра, но той се оказа много твърд. След като уволниха 
Тона от полицията, госпожа Хронхра започна да привиква 
всеки ден Донехра и да го тормози. Измисляше какво ли не
– трябвало да се пази от шпионите, трябвало да убеди брат 
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си да остави Хронна, да не дава децата си да ги възпитава 
шпионка и един куп глупости. Най-накрая Донехра 
публикува всички записи на разговорите си с Хронхра в 
мрежата Алахран.

- Как ги е направил? - учудих се аз.
- Не той ги беше правил – обясни Елма. - Те си бяха

напълно официални, но първоначално били засекретени. 
Донехра подаде едновременно молби до няколко 
инстанции и от едната му разрешиха достъп. Той обаче не 
се задоволи с това и подаде жалба до Федералния съвет и 
след една година свалиха забраната за публикуване на 
записите. Когато Хронхра разбра, беше късно. Срокът за 
обжалване беше минал. Тя все пак не е вездесъща.

- И това отрази ли се на влиянието на госпожа 
Хронхра? - попитах аз.

- За съжаление, не – тъжно поклати глава Елма. - 
Но на мен ми се струва, че тя вече не е толкова 
самоуверена.

- Всъщност, тя как станала толкова влиятелна? – не 
разбирах аз.

- Не ми е ясно – вдигна рамене Елма. - Историята, 
която се разказва обаче, явно не е много правдоподобна. 
Разговаряла съм с много от нейните връстници, но никой 
не си спомня за нея от онова време, за което тя твърди, че 
спасила Хронда. Официално дори се разпространява 
версия за жестоката война с влечугите, за която хора в 
разговори на четири очи твърдят, че изобщо не е избухвала.
А именно с тази война се свързва името на Хронхра – на 
официалните места в Алахран госпожа Хронхра е 
представена като Жана д'Арк, дори повече – излиза, че тя 
била победила извънземните! А истината е много жалка – 
няколко транспортни кораба, превозващи клонинги, роби 
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на една от фракциите на влечугите, са принудени да спрат 
в наша орбита и да поискат спешна помощ, защото на един
от корабите избухва бунт и загиват много от двете страни. 
Боеве имало, но не били изобщо насочени срещу нас. 
Госпожа Хронхра, като разбрала за какво става дума, се 
срещнала с Додранс, който тогава, макар и млад, бил вече с
голямо влияние, защото дядо му е от велможите. Додранс й
обещал нещо, за което не се знаят подробности, и 
останалите живи след бунта клонинги били настанени в 
Хронда. Сега сред нас има техни наследници.

- Да, това го чух от Хронхра – кимнах аз. - Но ми е 
чудно как клонингите имат поколение.

- Имат – погледна ме учудено Елма. - В това няма 
съмнение. Аз познавам такива.

- Значи за това нещо Хронхра не си е измисляла? - 
попитах аз.

- Явно, не – засмя се Елма.
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14
Докато корабчето на Донехра се носеше през 

залива покрай множество острови, и докато разговарях с 
Елма, наблюдавах крайбрежието на Хронда, което имаше 
доста необичаен за мен вид. Плажове не се виждаха, а 
покрай морето минаваше широка озеленена алея, склонът 
зад която беше укрепен с мощни бетонни съоръжения. Над 
тях се виждаше морската градина, цялата обрасла с пищна 
растителност.

- Не виждам никакви плажове – посочих на Елма 
крайбрежието.

- Тук няма плажове и отдавна продължителното 
стоене на слънце и къпането в морето се смятат за опасни –
обясни ми Елма. - Туризмът се развива в различни посоки. 
Има хора, които обичат да се разхождат сред природата и 
пътуват доста дълго, докато стигнат до защитените паркове
в планините, където е забранено строителството. Има 
такива, които минават пеша по цялата планина Дохрон, 
която съответства на Стара планина. Разбира се, все повече
хора си представят туризма с бърз и удобен превоз до 
отдалечени места, луксозни хотели и разглеждане на 
небостъргачи. Има и космически туризъм – богатите могат 
да си позволят посещение на отдалечени планети. 
Пътуването е или с космически кораби, или със совалки 
през пространствени тунели. Най-скъп е туризмът до друго
измерение. Хронхра контролира преминаването през 
невидимата врата и никой не смее да мине през нея без 
виза от министерството на Хронхра.

- Министерството на Хронхра? - учудих се аз.
- Така го наричам – засмя се Елма. - Това е така 

наречената Комисия по вътрешен ред към Съвета на 
Хронда, която всъщност е министерство на вътрешните 
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работи. Хронхра е назначена за доживотен комисар. Това 
става при изключителни заслуги. Тя явно си ги е 
гарантирала по някакъв начин.

- По какъв? - попитах аз.
- Влечугите – твърдо заяви Елма. - Те са нейни 

покровители. Доказателство за това е, че Додранс много 
често я посещава. Дори се говори, че всъщност са мъж и 
жена.

- От кога? - поинтересувах се аз.
- От доста време – отвърна Елма. - Може би след 

събитията с клонингите те се сближили и оттогава връзката
им е доста здрава.

- А деца? - не се въздържах да попитам.
- Имат един син и дъщеря – каза Елма. - В онова 

измерение той има много важни постове на една далечна 
планета.

- А, да, за дъщерята знам – кимнах аз. - Тя ми каза, 
а се запознах и с Дахра, внучка й. Но доколкото разбрах, 
дъщерята на Хронхра била от клонинг.

- Това е мит, който тя разпространява – отсече 
Елма. - Додранс е всичко друго, но не клонинг. Баща му е 
полувлечуго, а майка му – човек. Може евентуално 
отначало Хронхра да си е мислела, че Додранс също е 
клонинг, защото е с изключителни способности за 
телепатия. Но едва ли. Говори се, че синът й имал още по-
развити телепатични възможности.

- Така ли? - възкликнах аз.
- Да – кимна Елма. - Само че имал една сериозна 

слабост. Обичал да променя времевите линии, като се 
връщал в миналото и правел генетични промени в някакво 
влечуго.

- Това не е ли опасно? - с безпокойство попитах аз.
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- Разбира се, че е опасно! - възкликна Елма. - Но 
като се има пред вид чий син е, никак не се учудвам.

- Добре, не е ли и безотговорно? - възмутих се аз.
- Според мен – да, но тяхната логика е друга – 

поклати глава Елма. - Прадядото на Винко Станс щял да 
стане главен велможа, така поне се шушука в Съвета. Тона 
ми каза.

- Винко Станс? - не разбрах аз.
- Синът на Хронхра и Додранс – поясни Елма.
В това време корабчето отминаваше северните 

предградия на Хронда, които съответстваха на Златните 
пясъци в нашето измерение. Но и там градът не свършваше
рязко. Само сградите станаха по-ниски и на по-големи 
разстояния, а приморският парк се разшири. На мястото, 
където в нашия свят са Албена и Балчик се издигаха също 
огромни небостъргачи, каквито видях в Хронда.

- Това друг град ли е? - посочих небостъргачите аз.
- Да – потвърди Елма. - Това е Алахран.
- Не се ли казва така мрежата, която е като нашия 

Интернет? - изненадах се аз.
- Да – отговори Елма. - Преди два века в Алахран 

се състояла учредителната конференция на дружеството, 
което създало мрежата. Но самото дружество е 
междутериториално, тоест международно. Седалището му 
е в Храндохра, което съответства на Ню Йорк в другото 
измерение.

- Алахран отделен град ли е? - попитах аз. - Искам 
да кажа, в друга територия ли е?

- Не – завъртя глава Елма. - Той е в територията 
Хронда. След северните му квартали е границата с 
територията Коннахра. Населението само на град 
Коннахра, която съответства на Констанца в другото 
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измерение, е около десет милиона. Но предполагам, 
Донехра няма да премине границата, тъй като трябва да 
плати високи такси и застраховки, които са голяма пречка 
за морския туризъм. На сушата обаче, на практика няма 
граница. Крайните квартали на Алахран и Коннахра се 
преливат. Много често населението там се смесва и е 
двуезично. В училищата се учат двата езика, а 
полицейските патрули задължително са от двойки с 
представители и на двете територии.

В този момент корабчето направи рязък завой на 
180 градуса и се отправи на юг. Опитах се да разбера къде 
е границата, но не успях. На сушата градът не се 
прекъсваше и стената от небостъргачи продължаваше на 
север.

- Сякаш между Алахран и Хронда има по-
забележима граница, отколкото тук – посочих аз към 
мястото, където предполагах, че е границата между 
териториите Хронда и Коннахра.

- Да – кимна Елма. - Между Алахран и Хронда има 
защитен парк, за който в Съвета има големи сблъсъци 
между различни фракции привърженици и противници на 
парковете. За наш късмет, все повече са привържениците 
на парковете. На островите нормално си има паркова 
среда, и много хора на практика разбират колко по-добре е 
да се живее в такава среда, а не сред небостъргачи. 
Напоследък бяха завършени няколко нови небостъргача от 
над двеста етажа, които са огромни вертикални паркове. В 
централните им части през няколко етажа има вътрешни 
паркове, които не са съвсем покрити, защото формата на 
небостъргачите е витлообразна и една част от парковете е 
под открито небе. В центъра на Хронда се намира най-
големият от тези небостъргачи. Построиха го на мястото на
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последния запазил се допреди няколко години стар 
квартал. Той е на триста етажа и в основата си е стъпил 
върху площ с размери храдон на храдон, което е километър
и половина на километър и половина. Тукашната мерна 
единица дон е равна на една двойна крачка и сто дона са 
сто и петдесет метра. В другото измерение шейсет и шест 
двойни крачки се приемат за сто метра.

През времето, докато разговарях с Елма, Леа 
отново разпитваше Хронна с помощта на малката Елма. 
След това ми разказа, какво беше научила. Този път беше 
станало дума предимно за работата в бара.

Барът работел сутрин от осем до пет вечерта, 
защото тогава служителите на Съвета и останалите 
учреждения в района отивали да се хранят на смени. Те 
имали точно определен график за сутрешна и следобедна 
закуска и за обяд. Никъде почивките не били в определен 
час, а били плаващи и служителите разполагали с 
достатъчно време за закуска или обяд. Освен това, 
закуските били по индивидуален избор. Някои служители 
предпочитали да се хранят един или два пъти, а не три 
пъти. Това означава, че някой може да си изяде трите 
хранителни бисквити на едно хранене, а друг – на три 
пъти. За служителите на Съвета и някои други учреждения 
барът правел отстъпка, понеже се хранели стотици 
служители. Печалбата от всеки от тях била символична, но 
общата сума била достатъчна да се покрият всички разходи
за доставка на бисквитите и напитките и да остане добра 
печалба. Постепенно Тона заделил средства за постоянна 
холореклама в центъра на Хронда, която се виждала от 
всяко местоположение, понеже е на голяма височина. 
Такава реклама не можели да си позволят и големи фирми.

Когато наближихме централната част на Хронда 
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Леа ми посочи високо над града рекламата на бара на Тона 
и Хронна. Имаше и други холореклами, но тяхната се 
открояваше.

- Да – каза Елма, – това е рекламата на бара. 
Благодарение на нея клиентите се увеличиха няколко пъти. 
Не знам обаче как ще си намерят още сервитьорки, ако 
госпожа Хронхра продължава да се намесва.

- Няма ли начин да й се попречи със законови 
средства? - наивно попитах аз.

- Има – усмихна се скептично Елма, - обаче съдът й
е подчинен.

- Как така? - учудих се аз. - Правосъдието не е ли 
независимо?

- В Хронда се извършиха промени в съдебната 
система – обясни Елма, - при които стана конфликт в 
Съвета и комисията за правосъдие беше блокирана. От това
се възползва госпожа Хронхра и пое под свое ръководство 
и правосъдието. Официално се твърди, че било временно, 
докато не се разберат помежду си членовете на Съвета, но 
това продължава години.

- Значи, краят е неизвестен? - попитах аз.
- Да – кимна Елма. - Докато госпожа Хронхра 

държи правосъдието, никой съд няма да се реши да отсъди 
не в нейна полза. Всъщност, това е борба между 
председателя на Съвета, бащата на Тона, и госпожа 
Хронхра. Тона не иска да навреди на баща си и затова е 
много въздържан в действията си. Той може да ангажира и 
други институции, например Комисията по конфликт на 
интереси, която е независима от госпожа Хронхра и има 
голямо влияние, дори няколко пъти е наложила глоби на 
госпожа Хронхра, но се бои да не предизвика гнева й, 
който да се излее не само върху баща му, а и върху 
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семейството му.
- Не знам защо тази госпожа Хронхра е толкова 

страшна – казах аз. - Тя дори не е местна.
- Много хора си задават този въпрос – отвърна 

Елма. - В мрежата Алахран могат да се открият много 
дискусии на тази тема. Отначало и аз участвах активно, но 
забелязах, че навсякъде се появяват провокатори, които 
провалят добрите намерения на дискусията и тя се 
превръща в кавга.

- Такова нещо се наблюдава и в Интернет – 
подхвърлих аз.

- Значи тази схема е лесна за осъществяване – 
заключи Елма. - Не е нужно да се налага официална 
цензура, ако толкова лесно се компрометира справедливата 
критика. Масово хората си мислят, че в дискусиите 
участват празнодумци и не могат да видят истината.

- Това положение не е ли малко потискащо? - 
попитах аз. - Не се вижда изход, нещата стават все по-зле, 
хората – все по-инертни. И при нас се забелязва такова 
нещо.

- Да – съгласи се Елма. - Много ми тежи и ми се 
иска нещата да се променят. Все пак, има и някои 
положителни тенденции. Доста от решенията на Съвета, 
взети под натиска на поддръжниците на госпожа Хронхра, 
се провалят и не могат да бъдат изпълнени по различни 
причини. Например, имаше разпоредба за намаляване на 
броя на почивните дни при някои професии. Скоро тази 
разпоредба започна да се нарушава масово и накрая я 
отмениха. Дори някои официални страници в Алахран 
изразиха резервираност и спряха да поддържат идеята за 
увеличаване броя на работните дни в тринайсетицата. Най-
яростен поддръжник на тази разпоредба обаче си остана 
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госпожа Хронхра. Но засега е спряла да настоява за 
възстановяването й.

Вече наближавахме острова на Елма и края на 
пътуването с корабчето на Донехра. Пътниците се 
приготвяха за слизане. Корабчето плавно се доближи до 
кея и спусна хидравличния мостик. Слязохме на кея и се 
спряхме, за да почакаме Донехра.
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15
Донехра имаше почивка, затова вдигна мостика 

дистанционно с джобния си телефон и се присъедини към 
нашата група за разходка. Децата много му се радваха и 
той започна да се надбягва с тях, да ги носи на раменете си 
и да ги върти като въртележка, като ги хващаше за ръцете. 
Накрая децата се поизмориха и можехме да поразговаряме 
с Донехра.

Той ни попита:
- С какво се занимавате във вашия свят?
- Преводачи сме – отговорих му аз.
- Ясно – кимна той. - И тук има много езици, но 

разбрах, че на Земята във вашето измерение са много 
повече.

- Да, много са – потвърдих аз, - но има няколко 
големи езика, а един е най-използван за международни 
връзки.

- Вашият ли? - попита Донехра.
- Не – засмях се аз. - Нашият е малък, тоест, говори

се от малко хора.
- Да, вярно – каза Донехра – научих за това преди 

известно време. Дотогава смятах, че български се говори 
на цялата Земя във вашето измерение. Или че поне е най-
разпространеният език.

- А, и у нас има хора, които смятат така – засмях се 
аз. - Изобщо не искат да учат други езици. И това е добре, 
защото има работа за преводачите.

- И много работа ли имате? - поинтересува се 
Донехра.

- Понякога има толкова – обясних аз, - че си лягаме 
рано сутрин, за да успеем да я свършим. Понякога обаче 
дни наред се чудим с какво да се захванем и четем разни 
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неща в мрежата. Обикновено средно положение няма.
- А достатъчно ли изкарвате? - попита Донехра.
- Зависи от гледната точка – отвърнах аз. - Ако 

имаш пред вид, дали имаме достатъчно, за да се 
изхранваме и да си покриваме обичайните нужди, да. Но 
ако питаш, дали имаме печалба от тази работа, не.

- Тогава къде живеете? - учуди се Донехра.
- В собствено жилище – обясних аз. - Изплащахме 

го много години. Имахме късмет, че в един по-
продължителен период имах много работа и успях да 
изплатя жилището. След това такива периоди не е имало.

- Това ми напомня на моята история – каза 
Донехра. - И аз имам различни периоди. Сега ми върви, но 
знам ли какво може да се случи. Постоянно Съветът 
измисля някакви ограничения.

- И при нас е така – кимнах аз. - Нашата работа 
например, е такава, че се върши у дома. Повечето преводи 
са по поръчка на частни клиенти и не представляват 
интерес за държавата. Обаче една малка част от преводите 
трябва да се заверява от различни учреждения. 
Организацията на тази дейност е възложена на 
министерството на външните работи, тоест на това 
министерство, което отговаря за междудържавните 
отношения.

- Нещо като нашата Комисия за 
междутериториални отношения – каза Донехра.

- Може би – предположих аз. - Та, за тази цел това 
министерство сключва договори с преводачески фирми. С 
течение на времето, някои преводачески фирми започнаха 
да се хвалят, че имат сключен такъв договор и дори вместо 
договор започнаха да го наричат лиценз. Наложи се 
погрешното мнение, че не можеш да имаш преводаческа 
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фирма без такъв „лиценз“. По този начин самочувствието 
на чиновниците в това министерство се повиши и те 
решиха да променят условията за сключване на договора 
така, че малките фирми да не могат да изпълнят тези 
условия.

- Вашата фирма сигурно не е могла? - погледна ме 
съчувствено Донехра.

- Не – потвърдих аз, - но нещата не се промениха, 
защото аз никога не съм разчитал на приходи от превод на 
документи, които след това да се заверяват в това 
министерство. Много наши колеги обаче останаха без 
работа, други се принудиха да си намалят цените и да 
работят почти без пари, а в същото време в дейността с 
тези преводи настъпи хаос.

- И какво беше обяснението на министерството да 
наложи тези изисквания? - попита Донехра.

- Повишаване на качеството на преводите – 
обясних аз.

- Как може да се повиши качеството на един 
превод? - учуди се Донехра. - Например тук, ако някой 
преводач прави некачествени преводи, просто остава без 
работа. Ако не е добър специалист и не си върши съвестно 
работата, как ще повиши качеството на преводите си?

- Да – кимнах аз. - При нас основната причина за 
вземане на това решение от министерството, според мен, са
нечии интереси. Някой влиятелен е поискал да подсигури 
по-големи печалби за фирми на свои близки или познати и 
приятели, като е измислил изисквания, които да гарантират
купуване на уреди или услуги, каквито предлагат тези 
фирми. След това, когато влиятелният види, че приходите 
на тези фирми са се увеличили, те ще му отстъпят част от 
печалбата си в знак на благодарност.
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- Така например прави Додранс, мъжът на госпожа 
Хронхра – обясни Донехра. - На своята планета във вашето
измерение той е уредил фирмата на баща му да е 
изключителен доставчик на една напитка, към която са се 
пристрастили влечугите. На Земята във вашето измерение 
има подобни напитки, от тях хората изпадат в безпомощно 
състояние. Чудя се, как може да се произвеждат и продават 
такива убийствени напитки. Боя се някой ден да не се 
появят и тук, ако Додранс се полакоми и убеди Хронхра 
баща му да внесе от тях в нашия свят.

- Сигурно става дума за алкохол? - предположих аз.
- Мисля, че така му казвате – кимна Донехра.
- Ако е алкохол – казах аз, - надявам се Хронхра да 

не допусне продажбата му тук.
- И аз – поклати глава Донехра. - Обаче преди 

известно време на гости на Хронхра беше свекър й, бащата
на Додранс. Ако е дошъл да проучи възможностите да 
открие пазар за своята напитка, сигурно е видял, че нашите
градове са огромни и крият неизчерпаем потенциал.

- Госпожа Хронхра наистина ли е от Варна? - 
попитах аз.

- Да – кимна Донехра. - Защо?
- Защото в нашия свят алкохолът е сериозен 

проблем – отговорих аз. - Вярно, че от алкохолизъм страда 
малък процент от населението, но една голяма част пие 
алкохол по различни случаи – празненства, за разпускане, 
за утеха, с приятели. Често след такива празненства стават 
инциденти, предизвикани от хора, които са употребили 
алкохол.

- Така и предположих – загрижено каза Донехра. - 
Може би ще трябва да проуча по-подробно този въпрос. За 
съжаление, нямам достъп до вашата мрежа.

124



- Мисля, че този проблем може да се уреди – казах 
аз. - Какви са ти отношенията с Дахра?

- С Дахра?! - подскочи Донехра. - Невъзможни. 
Нямам намерение изобщо да се доближавам до нея.

- Защо? - попитах аз. - Толкова ли е страшна?
- Не става дума за нея – отговори Донехра, - а за 

баба й. Против Дахра нямам нищо. Но заради Хронхра не 
искам изобщо да влизам във връзка с нея.

- Тя направи програма, която свързва двете мрежи –
казах аз. - На моя компютър имам инсталиран вариант за 
връзка на нашите компютри с вашата мрежа.

- Така ли? - изненада се Донехра. - Значи е успяла?
- Да – потвърдих аз.
- Тогава ще видя – каза Донехра. - Може да се 

опитам да се свържа с нея.
- Стига да я намерят и да е жива и здрава – 

поклатих глава аз.
- Защо? Какво се е случило? - погледна ме 

недоумяващо Донехра.
- Според Нора, някой е отвлякъл госпожа Хронхра 

и Дахра – обясних аз.
- Отвлякъл? - не можа да осъзнае в първия момент 

Донехра. - Искаш да кажеш, че някой насила ги е отвел 
някъде?

- Нещо такова – кимнах аз. - Може и да е 
инсценирано, но Нора беше направо уплашен. Целият екип
се принуди да си свали чиповете.

- Свалили са си чиповете?! - извика Донехра. - 
Тогава положението е повече от сериозно!

- Какво може да ги принуди да си свалят чиповете? 
- попитах аз.

- Извънредна ситуация – все още развълнувано каза
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Донехра. - Щом такъв високопоставен чиновник си свали 
чипа, значи е застрашена цялата система.

- Цялата система? - не разбрах аз.
- Управлението – поясни Донехра. - Съветът, 

комисиите. А някой успее ли да ги обсеби, на 
обикновените хора им се пише много лошо.

- Обсеби? - не схванах аз.
- Има същества, които обсебват хора на ръководни 

постове и така завладяват държави – уточни Донехра.
- Значи, без война? - попитах аз.
- Без сражения – отвърна Донехра, - но не без 

война. Завладяването на една територия като нашата без 
съгласието на населението, е война. Защото управлението, 
колкото и некадърно да е, все още се съобразява с 
традиции и закони, докато онези същества няма изобщо да 
се съобразяват с тях и ще правят всичко в свой интерес. Ще
привлекат част от служителите с обещания и подкупи, 
другите, които се колебаят, ще изхвърлят от работа, а най-
непреклонните ще затворят, а може и да ги избият. После 
ще започнат постепенно да изменят законите така, че да 
могат да правят всичко според своите интереси. Ако през 
това време избухне недоволство сред населението, те няма 
да се поколебаят да го потушат със сила.

- И тези същества влечугите ли са? - поинтересувах
се аз.

- Не е задължително – обясни Донехра. - Част от 
техните велможи имат изключителни способности да 
контролират съдбите на цели планети. Но такива 
способности имат и други същества.

- Това хипотези ли са? - попитах аз.
- Не – поклати глава Донехра. - Докато бях в 

космическата авиация няколко пъти попаднах под 
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влиянието на такива същества. За късмет, те бяха 
позитивни. Именно те ми показаха как другите същества с 
техните способности, но с негативна насоченост, 
завладяват цели планети. Просто обладават първо 
ръководството на тези планети и след това действат, както 
ти разказах.

- Тогава не знам – разперих ръце аз. - Тези 
същества може да са завладели вече нашата Земя.

- Действията на Нора ме навеждат на тази мисъл – 
поклати глава Донехра. - Но тези същества не могат да 
бъдат измамени. Ако си набележат цел, никой не е в 
състояние да им се противопостави, освен ако не 
притежава подобни на техните способности.

- Има ли такива хора? - погледнах Донехра в очите.
- Да, разбира се – кимна той. - В Хронда има поне 

няколко души. Аз познавам един.
- И те могат ли да усетят тези същества, преди да 

обсебят управлението? - попитах аз.
- Да – потвърди Донехра. - Ще трябва да се свържа 

с моя човек и да разбера какво става.
Докато разговарях с Донехра, неусетно бяхме 

обиколили острова и отново се озовахме до кея, където 
беше корабчето му. Той си взе довиждане с всички, отново 
завъртя децата и се качи на борда.

След това ние се отправихме към дома на Елма, 
която ни обеща вкусен обяд от естествени продукти.
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Когато отново влязохме в дома на Елма, тя ни 

покани да разгледаме градината й в задния двор. Тя беше 
доста обширна, по периферията й бяха насадени много 
овощни дървета, а вместо ограда имаше така да се каже 
малинов плет, целият обсипан с едри малини. В градината 
имаше много лехи с най-различни зеленчуци.

- Сама ли се грижиш за тази градина? - попитах аз 
Елма.

- Не – засмя се тя. - Децата ми помагат, а в 
почивните дни и Тона и Хронна. Имам автоматична 
система за капково поливане, затова не се налага да 
поливаме ръчно. За окопаване имам няколко различни 
машини. Разбира се, Тона върши тази работа, защото може 
да се справя с машините.

- А торенето? - поинтересувах се аз.
- Имам познати, които работят в една индустриална

ферма за отглеждане на животни за хранителни вещества – 
започна да разказва Елма. - Иначе, месо не се консумира 
директно, а преработено в неузнаваем вид, като се добавя 
към специални хранителни бисквити, които могат да се 
поръчат в някои ресторанти. В обичайните бисквити обаче 
няма животински добавки. Та, от тази ферма мога да си 
доставям торове, които не са скъпи. Е, има магазини, в 
които се продават в малки опаковки и цената им излиза 
най-малко десет пъти по-висока.

- Значи, все пак има нещо като селско стопанство, 
макар и индустриализирано – предположих аз.

- Да – потвърди Елма. - Освен животновъдни 
ферми, има и огромни аграрни комплекси, които заемат все
още незастроените площи в равнините. В тях се отглеждат 
предимно зърнени растения, от които след преработка се 
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приготвят прословутите хранителни бисквити. Добавките, 
които, според рекламите, правели бисквитите хранителни, 
се произвеждат в химически заводи.

- Значи, масово се яде химия – направих си извод 
аз.

- Да, за съжаление – поклати глава Елма. - Хората 
като мен са на изчезване. Обаче попаднах на много 
страници в Алахран, където се говори открито против този 
начин на хранене и се призовават хората да търсят 
естествена храна, без или с минимална обработка. До 
преди няколко години това беше смятано не просто за 
старомодно, а дори вредно и опасно за здравето. Бяха 
направени опити да се наложи забрана на личното 
производство на плодове, зеленчуци и други хранителни 
продукти, но за късмет законопроектите се провалиха. В 
интерес на истината, самата госпожа Хронхра направи 
публични изказвания против такива закони, макар и не 
много ясни. Тя всъщност подкрепяше идеята да се забрани 
отглеждане на житни растения в личните стопанства като 
нашето, в дворовете на къщи по островите и в планините. 
И това, разбира се, не стана.

- Защо житните растения? - не ми стана ясно.
- Защото госпожа Хронхра има интерес да 

монополизира отглеждането на житни растения – поясни 
Елма. - Както ви казах, Додранс, мъжът й, е изключително 
влиятелен в другото измерение. Баща му се занимава с 
търговия предимно на алкохолна напитка, която се 
произвежда от житни растения, най-вече ечемик и 
пшеница.

- И има ли ясни признаци, че госпожа Хронхра 
иска да монополизира отглеждането на житни растения? - 
попитах аз.
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- На пръв поглед, не – отговори Елма, - но след като
потърсих информация от официални източници, забелязах, 
че всеки път, когато Додранс дойде на посещение в 
Хронда, посещава и аграрните комплекси за отглеждане на 
ечемик и пшеница.

- Чия собственост са тези комплекси? - 
поинтересувах се аз.

- На множество малки акционери – каза Елма. - Но 
сред тях има различни групировки, които обединяват 
мнозинството и налагат свои решения в управлението. Тези
групировки фактически никой не може да докаже, че 
съществуват, но резултатите показват, че групировки на 
акционерите има. Додранс се среща и с акционерите на 
тези комплекси, но за какво разговарят, няма информация.

- Донехра се бои някой ден да не се появи и тук 
тази напитка – казах аз.

- Значи и той е заподозрял нещо – поклати глава 
Елма.

Докато разговаряхме, се разхождахме сред лехите и
Елма откъсваше някой зеленчук и го слагаше в кошницата, 
която ми беше дала. Накрая тя натежа и ние се отправихме 
към къщата. Хронна и Леа бяха набрали плодове заедно с 
децата, а Тона се беше заел с поддръжката на машините, 
които се намираха в едно помещение, подобно на гараж, в 
дъното на двора.

Когато занесох в къщата кошницата със зеленчуци, 
джобният телефон на Тонео издаде някакъв сигнал и той се
обади и каза само две думи. После дойде при мен и ми 
предаде, че Тона имал нужда от малко помощ за 
поддръжката на машините, ако мога да му помогна.

Веднага се запътих към дъното на двора, като 
извиках и Тонео да ми превежда.
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Тона беше отворил корпуса на една от машините и 
гледаше във вътрешността й. Като ни видя, усетих, че се 
зарадва, защото кимна няколко пъти. След това каза нещо 
на Тонео и той ми предаде, че Тона искал да извади мотора 
на тази машина, за да го почисти, тъй като при последното 
окопаване на лехите влязла пръст и можел да се повреди.

- А как е влязла пръстта? - попитах аз.
- Не бил затворен добре капакът – преведе ми 

Тонео, който съвсем ясно чувстваше, че не е свидетел.
- Добре, само ми кажи къде да хвана – казах аз.
- Застани срещу него и хвани мотора за издадените 

места отляво и отдясно – Тонео ми предаде думите на баща
си. - Когато каже „он дон“, значи „раз-два“, вдигате нагоре 
и го поставяте долу, на теб вдясно, върху поставената на 
пода плоскост.

- Добре – кимнах аз, приближих се и хванах 
мотора, както ми беше обяснил Тонео.

- Он дон – извика Тона и вдигнахме мотора, след 
което го поставихме на посоченото място.

След това Тона донесе един уред с издадена напред
тръба с фуниеподобно разширение накрая. От горната му 
страна имаше нещо като дисплей, който Тона докосна 
двукратно и уредът заработи със свистящ звук. Разбрах, че 
това е прахосмукачка. Тона добре изсмука пръстта от 
вътрешността на машината и от повърхността на мотора. 
После Тонео ми каза да хвана по същия начин мотора и 
след познатия сигнал да го вдигнем и да го върнем на 
мястото му в корпуса.

Хванах пак мотора и Тона извика „он дон“. 
Пренесохме мотора обратно на мястото му и Тона затвори 
капака старателно. След това извади джобния си телефон и
докосна неколкократно дисплея. Машината заработи и се 
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придвижи към най-близката леха. След това се издигна и 
застана над средата на лехата, където имаше само пръст. 
Направо не вярвах на очите си. Тежката може би над 
петдесет килограма машина висеше на около двайсет 
сантиметра над земята. След това от нея се показа острие с 
форма, наподобяваща лопатка, и започна систематично да 
разрохква почвата около растенията, без да ги засяга. Това 
се извършваше с невероятна скорост. За една-две минути 
беше окопана една леха, дълга около петдесет метра. След 
това Тона насочи машината към следващата леха. За около 
двайсет минути по-голямата част от градината беше 
обработена. Останаха няколко лехи, които бяха по-особени,
защото зеленчуците бяха по-нагъсто и машината явно не 
беше подходяща. Затова Тона я изпрати в гаража и извика 
оттам друга, с която обработи останалите лехи. Тя имаше 
не лопатка, а нещо като отвертка и не засягаше растенията.

След като градината беше обработена, се 
запътихме към къщата, където ни чакаше обядът, 
приготвен от Елма с помощта на Хронна, Леа и малката 
Елма.
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След разходката всички бяхме огладнели и затова 

не чакахме повече от една покана от страна на Елма. 
Богатата трапеза беше отрупана с лакомства от естествени 
продукти: плодови и зеленчукови салати, свежи сокове, 
ястия по рецепти на Елма, за които тя каза, че не са познати
и в двете съседни измерения. Във Варна нямаше доста от 
зеленчуците, които тя отглеждаше в градината си, а в 
Хронда не познаваха ястия като гювеч, таратор, сарми и 
доста други. Елма обаче прилагаше свои версии на 
рецептите за тези ястия и се беше получил изключителен 
ефект – познатите ми ястия бяха придобили много по-
добър вкус, отколкото ако бяха изпълнени по оригиналната 
им рецепта. Разбира се, за готвене Елма не беше 
изразходвала толкова време, колкото би се използвало с 
класическите кухненски уреди. Нейната готварска печка, 
ако можем да я наречем така, беше „умен“ уред, който 
приготвяше ястията със завидна скорост. Елма беше 
приготвила и сготвила ястията за около двайсет минути.

- Ако искате, мога да купя и изкуствен сок – 
предложи Елма.

- Не, благодаря – каза Леа. - Ако някой друг иска... 
Но, не се разкарвай, къде ще ходиш сега...

- О, няма да се разхождам – засмя се Елма. - 
Купувам го чрез таблета на стената, ей там.

- Аха! - сетих се аз. - Телепортация.
- Да – кимна Елма. - Плащам каквото искам и то ми

се телепортира на координатите по подразбиране. Мога да 
ги променям и да поръчвам например подарък за някой 
близък и той да му се появи на масата пред него.

- Няма ли опасност да попадне на пълна маса и да 
събори и изпочупи съдовете – попитах аз.
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- Няма – поклати глава Елма. - Преди нещо да бъде 
изпратено, се изследва мястото и се открива най-
подходящото място в дадено помещение.

- Доста напреднала технология – направих извод 
аз.

- За съжаление, тази технология не е наша – каза 
Елма. - Доставиха ни я влечугите от планетата на Додранс. 
Нямам представа обаче какво им е предложил Съветът, 
защото такива технологии не се дават даром.

- Добре, ако влечугите са ви доставили толкова 
висока технология, защо биха отвлекли госпожа Хронхра? 
- учудих се аз.

- Ако е отвлечена, няма да е от тях – предположи 
Елма. - Но има и друга вероятност. Например, не е спазила 
някоя уговорка, не се е издължила за сделката или нещо 
подобно. Според мен обаче, тази вероятност е минимална. 
Дядото на Додранс е един от най-влиятелните велможи и 
едва ли би допуснал такива действия.

- А ако някой действа зад гърба му? - попитах аз.
- Според мен и това е малко вероятно – заяви Елма.

- Е, доколкото разбрах, такова е предположението на Нора. 
Той, разбира се, разполага с много повече информация от 
мен. Въпреки това, логиката ми подсказва, че не влечугите 
са я отвлекли.

- А кой? - погледнах я въпросително аз.
- Може Винко Станс да се е замесил в нещо – 

направи още едно предположение Елма. - Няма да се 
учудя, ако именно той е причината.

- Май не го харесваш? - засмях се аз.
- Не бих казала, че го харесвам или не – каза Елма. 

- Безразличен ми е. Виждала съм го няколко пъти, когато е 
идвал на гости на госпожа Хронхра.
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- Как си го виждала? - учудих се аз. - Хронда не е 
малък град.

- Да – кимна Елма, - но островът не е голям.
- Госпожа Хронхра живее на този остров? - 

изненадах се аз.
- Защо не? - Елма ме погледна така, сякаш това е 

най-естественото нещо. - Госпожа Хронхра живее през 
няколко къщи оттук, близо до крайбрежната алея. Веднъж 
от учтивост ме запозна с Винко Станс. След това, когато 
идваше и ме срещнеше на улицата, той винаги ме 
поздравяваше и заговорваше. Той не знае български, но 
говори хърватски и горе-долу се разбираме.

- Хърватски? - изненадах се аз.
- Да – потвърди Елма. - Защо се чудиш?
- Един извънземен да говори хърватски? - не можех

да разбера.
- Ами как има такива, дето говорят български? - 

засмя се Елма.
- Жителите на Хронда, доколкото разбирам, не са 

извънземни – казах аз, - а са от друго измерение.
- Това е почти едно и също – отвърна Елма. - На 

друг нямаше да му направи впечатление, че синът на 
госпожа Хронхра говори хърватски. Ти си преводач и 
затова.

- Е, не просто, защото съм преводач – не се 
съгласих аз, - а защото съм преводач на хърватски.

- Така ли? - изненада се Елма. - За съжаление, 
Винко Станс не е тук, за да си поговорите.

- Някой друг път – махнах с ръка аз. - Но защо 
госпожа Хронхра не го е научила на български?

- Защото от малък Винко Станс е при дядо си – 
обясни Елма.
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- Нали дядо му е влечуго? – учудих се аз.
- Да, но живеел на някаква планета, където имало 

такива преселници – каза Елма.
- Преселници? - извиках смаян аз. - За пръв път 

чувам, че има земни жители преселници на други планети!
- Доколкото разбрах от обясненията на Винко 

Станс, те са минали през пространствен портал преди 
хиляда години. Той каза „пред тисучими лиети“.

- Да – потвърдих аз. - Преди хиляда години. Но 
явно говори на архаичен хърватски или кайкавски, щом е 
казал така.

- Сигурно – съгласи се Елма, - след като са се 
преселили преди хиляда години.

Докато разговарях с Елма, Леа разпитваше Тона и 
Хронна за работата им в бара. След това тя ми разказа 
какво беше научила:

Според Тона и Хронна, на ден в бара се хранят 
между хиляда и хиляда и петстотин души. Това означава, 
че обслужват по 110-170 души на час или 2-3 души на 
минута, според нашите мерки за време. Тъй като имаше 
сноване между масите и бара, времето за обслужване на 
клиентите намаляваше сигурно на половина. Това на 
практика беше много натоварващо, защото продължаваше 
девет часа на ден с една-две малки почивки от по няколко 
минути, девет последователни дена. И така, година след 
година, без отпуски, за да не изгубят клиентелата. На пръв 
поглед основната тежест се пада на Хронна, но Тона 
постоянно снове между бара и миялните машини, освен 
това постоянно поръчва от магазина нови хранителни 
бисквити и изкуствени сокове. Той работел с няколко 
големи магазина, които доставяли различни марки 
хранителни бисквити и напитки. През периодите, когато 
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клиентите надхвърлят хиляда и петстотин на ден, 
магазините му правят търговска отстъпка от доставната 
цена и той успява да реализира 20-30 процента по-голяма 
печалба от по-слабите периоди. По-голямата част от 
печалбата Тона инвестирал в рекламата. Най-голямата му 
печалба достигала 100% от обичайната. Но тези периоди 
ставали все по-малко, защото доста служители на Съвета 
започнали да се хранят по работните си места, въпреки 
официалната забрана за това. В канцелариите дори имало 
множество камери за наблюдение. Как се крият от тях Тона
и Хронна просто не знаели, но предполагат, че в 
тоалетните имало начин да се избегне наблюдението. 
Служителите на Съвета прибягвали все по-често до такива 
трикове, защото заплатите им намалели по различни 
причини. Една от основните причини била, че имали все 
по-малко работа, защото всички административни услуги 
можело да се извършат през мрежата Алахран 
автоматично, без участие на чиновник. Имало и друга 
тенденция. Започнал да действа друг бар наблизо, който 
имал голям персонал и не се налагало да се чака. Тона се 
съмнявал, че е собственост на подставено лице на госпожа 
Хронхра или Додранс. В този бар цените обаче били 
двойно по-високи и това ги спасявало от загуба на повече 
клиентела. Леа ги попитала какво щели да правят, ако 
останат без работата си в бара? Но и Тона, и Хронна били 
категорични – нямало да се оставят на госпожа Хронхра. 
Затова влагали толкова средства в реклама. Трябвало да 
издържат в най-лошия случай още седем-осем години, 
когато децата им ставали пълнолетни и имали право да 
работят. Тогава с тяхна помощ щели да устоят още доста 
време. Леа попитала Тона защо не си намери някъде работа
като космически летец. Той й отговорил, че госпожа 
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Хронхра правела всичко възможно да попречи на това. 
Разбира се, синът на госпожа Хронхра няколко пъти му 
предлагал работа на далечна планета в другото измерение, 
но Тона не бил склонен, защото не знаел как ще се отрази 
това на семейството му. Леа се учудила как може синът на 
госпожа Хронхра да му предлага работа, щом майка му 
постоянно пречела. Тона казал, че Винко Станс бил 
напълно независим от майка си и изобщо не я слушал 
какво му приказва. Хронна пък казала, че нямала нищо 
напротив Тона да си намери някъде работа като 
космически летец, стига да не отсъства дълго време. 
Съгласна била дори да го последва и да бъде винаги с него.
Разбира се, добре би било и децата да са с тях, но не се 
знаело какви са условията. Това бил съвсем друг и 
непознат за тях свят, в който се говорели напълно чужди 
езици. Културата на хората и влечугите там им била също 
непозната, както и начинът им на мислене, разбиранията 
им за света, технологиите и научните им познания. Освен 
това, там имало хора, които постоянно пътували във 
времето, а Винко Станс бил от тях и имало вероятност да 
води Тона със себе си в друго време, което за жителите на 
Хронда не било приемливо. Леа се поинтересувала защо и 
разбрала, че традициите на жителите на Хронда 
повелявали да не се пътува във времето, понеже това 
можело да нанесе непоправими щети и да доведе дори до 
катастрофални последици. Според Тона, в древността и 
жителите на Хронда използвали умения да пътуват във 
времето, но след редица инциденти, довели до 
невъзвратими промени, в Хронда била наложена 
абсолютна забрана за пътуване във времето. В централния 
музей на Хронда дори била изложена една полуразрушена 
машина на времето, с която успял да се върне последният 
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пътешественик от Хронда, но с толкова увреждания, че не 
могли да го спасят. Преди да умре той бил завещал на 
жителите на Хронда да не допускат никога пътешествия 
във времето. Тона предполагал дори, че именно тези 
древни пътешествия във времето направили толкова 
различни измеренията, в които се намират Хронда и Варна.
На тази мисъл го навели някои слухове, които подочул, 
докато работел като космически пилот. Макар и не 
директно, тяхното звено било свързано с едно звено, което 
имало за задача да проучва други измерения, различни от 
това на нашата Варна. До Тона тези слухове достигнали от 
устата на командира на неговото звено, който бил ги 
научил от командира на другото звено. Смисълът им бил, 
че всички останали измерения приличали на това на Варна 
или малко се различавали от него по нивото на развитие в 
научно, техническо и културно отношение. Тона наричал 
наученото „слухове“, защото нямал потвърждение от друг 
независим източник. Леа, докато разговаряла с Тона и 
Хронна, забелязала колко добре техните деца, макар и 
толкова малки, владеели и двата езика и научната 
терминология. Разбира се, малката Елма и Тонео си 
помагали взаимно за някои думи, изрази и понятия и 
винаги успявали да намерят най-точното съответствие. А 
езиците в Хронда и Варна бяха много различни не само 
лексикално и граматически, а и поради големите културни 
различия. Леа попитала децата как успяват да преведат 
толкова сложни неща, а те казали, че постоянно четели на 
двата езика книги с близки тематики и така можели да 
разберат по какъв начин дадено понятие се изразява и в 
единия, и в другия език. Това накарало Леа да постави 
въпрос на Тона и Хронна защо децата им не се насочат към
някаква научна или друга интелектуална дейност, вместо 
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да ги ангажират с бара, при което Тона и Хронна само се 
спогледали и не казали нищо. Леа повече не настоявала за 
отговор. Явно този въпрос бил изключително деликатен.

Така неусетно стана късен следобед и дойде време 
да си тръгваме.
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Елма и децата ни изпратиха до станцията на 

метрото. На раздяла Елма ни каза че много би се радвала 
да ни види отново, но явно осъзнаваше, че това може и да 
не се случи. Никой не знаеше какво можеше да стане.

Децата на Тона и Хронна много бяха харесали Леа 
и не се откъсваха от нея, докато не се качихме в мотрисата. 
Преди да потеглим, тя непрекъснато им махаше и 
раздаваше въздушни целувки.

Когато стигнахме в центъра на Хронда, излязохме 
от метрото и отново се озовахме в небостъргача, в който 
беше барът на Тона. Не се прибрахме обаче веднага. Тона 
ни направи знак да го последваме и ние се качихме на един
асансьор, с който стигнахме до 140-ия етаж по 
тринайсетичната система или на 182-ия по десетичната.

Когато излязохме от асансьора, се озовахме във 
внушителен парк, който напомняше този на острова на 
Елма. Една част от парка се намираше на закрито, а друга 
част – на открито. Формата на небостъргача предоставяше 
такава възможност. Спомних си за небостъргачите с 
паркове, за които ми говореше Елма. Този явно беше от 
тях. Тона ни заведе до края на парка, в който се издигаше 
висока защитна стена, която беше прозрачна, но явно не 
беше от обикновено стъкло. Оттук се откриваше прекрасна
гледка към залива, над върховете на множество по-ниски 
небостъргачи.

Тона извади джобния си телефон и докосна няколко
пъти дисплея му. Пред нас се появи някакво съоръжение, 
което, след като го поогледах, разбрах, че служи за 
наблюдение. Тона ни покани да погледнем през окуляра. 
Първо до него се доближи Леа и възкликна:

- Страхотно!
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- Значи добре се вижда? - попитах аз.
- Настройва се автоматично, от движението на 

очите, и фокусира, където искаш! - развълнувано обясни 
Леа.

- И колко увеличава? - поинтересувах се аз.
- Невероятно! - извика Леа. - Виждам градината на 

Елма и в нея децата. Сякаш са пред мен! Толкова е ясно! 
Ела, ела да видиш!

Аз погледнах и направо се смаях – сякаш отново 
бях в градината на Елма. Децата беряха малини, които се 
виждаха съвсем отчетливо. Всеки дребен детайл, към който
се насочеше погледа ми, моментално ставаше 
изключително отчетлив. Сякаш не погледът ми 
контролираше този уред, а мисълта ми.

- Този уред се контролира не просто с поглед – 
направих извод аз, - а с мисъл.

- И аз имам такова усещане – Леа подкрепи извода 
ми. - Не ми е ясно обаче как.

- Висока технология – предложих обяснение аз.
- Да – съгласи се Леа. - Впечатляваща е.
След като разгледах двора на Елма, усетих, че 

уредът се настройва към една къща през няколко къщи от 
тази на Елма, близо до брега на острова. Тази къща имаше 
изключително добре поддържан парк в двора си, а не 
градина. Имаше голяма беседка и пейки покрай алеите.

На една от пейките седеше жена на видима възраст 
40-45 години и усилено докосваше един таблет в скута си. 
Направих знак на Тона да дойде да види това, към което се 
бях насочил.

Той погледна бързо и след това каза:
- Ун-Хронхра хрон... Ун-Дахра мохра.
- Ун-Хронхра хрон... Ун-Дахра мохра – повторих 
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аз. - Аха! Дъщерята на Хронхра и майката на Дахра!
Тона усилено закима. Явно беше разбрал какво 

казах.
- Каква дъщеря? Каква майка? - не разбра Леа.
- Дъщерята на Хронхра, тоест майката на Дахра – 

обясних аз. - Седи в двора на къщата на Хронхра и нещо 
усилено прави на таблета си.

- Я да видя! - подскочи Леа.
Тя също погледна и след малко каза:
- Търси нещо в мрежата. Но това ми прилича на 

нашата, а не на тяхната мрежа. Да! Търси в Гугъл!
- Как видя? - изненадах се аз.
- Нали разбра? - развълнувано каза Леа. - 

Управлява се с мисъл. В момента търси информация за нас.
- Как за нас? - подскочих аз.
- Отиде на нашия сайт – отговори Леа. - Извади 

джобния си телефон. Обажда се някъде.
В този момент смартфонът ми иззвъня.
- Да, моля – обадих се аз.
- Обажда се Братея Додранс, дъщерята на Хронхра.
- Вие не сте ли в Хронда? - попитах аз.
- Да – потвърди тя. - Майка ми тръгна вчера с вас, 

но нямам никаква вест от нея.
- А как намерихте телефона ми? - направих се на 

учуден аз.
- От Интернет – обясни Братея. - Тя ми спомена оня

ден за вас. Не мога да се свържа с никой от екипа. Затова 
реших да потърся вас. Безпокоя се. За пръв път се случва 
да не поддържа връзка с мен.

- За съжаление, засега не мога да ви помогна – 
отговорих аз. - Аз също нямам връзка с нея. Ако искате, 
можем да се срещнем и да поговорим.
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- Как да се срещнем? - не разбра Братея. - Аз съм в 
Хронда и не бих искала да нарушавам правилата. Нямам 
право да минавам през невидимата врата без разрешението 
на съвета.

- Аз съм в Хронда – казах аз. - Снощи се наложи да
се върнем.

- Вие сте в Хронда? - извика с безпокойство в гласа 
Братея.

Леа ми беше отстъпила мястото си и аз наблюдавах
изражението на Братея. Тя наистина беше обезпокоена, 
дори разтревожена. Сега забелязах, че прилича на майка 
си, но беше с доста по-благородни черти.

- Да – потвърдих аз. - Искате ли да се срещнем в 
парка на небостъргача, в който са канцелариите на Съвета, 
на сто осемдесет и втория етаж, по вашата бройна система 
е 140.

- Знам го – кимна Братея. - Ще се телепортирам там
веднага. Къде сте?

- В момента ви наблюдавам – обясних аз.
Тя се изчерви.
- Да, разбирам. Идвам.
Братея докосна няколко пъти дисплея на джобния 

си телефон и само след секунди беше пред нас.
- Здравейте – вече спокойно каза тя. - Сигурно 

имате да ми кажете нещо, щом ме наблюдавате.
- Случайно ви видях – оправдах се аз. - Гледахме 

къщата на Елма. Днес бяхме у тях на гости.
- Да, Елма – сети се Братея и погледна към Хронна.

- Срещам я почти всеки ден. И какво знаете за майка ми и 
Дахра?

- Никой ли нищо не ви е казал? - учудено я попитах
аз.
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- Точно затова ви потърсих – погледът й отново 
изрази безпокойство.

- Нямам представа каква функция имате – казах аз. 
- Щом сте дъщерята на Хронхра, значи сте на важен пост.

- Не – отговори тя. - Нямам никакъв пост. В 
момента съм безработна.

- Не мога да повярвам! – изненадах се аз. - 
Дъщерята на Хронхра безработна!

- Спестете си сарказма, моля ви – учтиво произнесе
Братея. - Ние с Винко не се ползваме от никакви 
привилегии.

- Искате да кажете – в Хронда? - попитах аз.
- Да – кимна Братея. - Вярно е, че Винко има 

отговорни постове на Алтре Мунс, но не и тук.
- Алтре Мунс? - не разбрах аз.
- Планетата, на която живее – обясни Братея. - Тя е 

във вашето измерение, на няколко светлинни години от 
Земята.

- А, съвсем наблизо – пошегувах се аз.
- През пространствен тунел, да – кимна Братея.
- Разбрах, че ви идвал на гости – подхвърлих аз.
- Да, идва – потвърди Братея. - Но за кратко. 

Винаги бърза да си тръгне.
- Чух, че той не знаел български, как се разбирате? 

- поинтересувах се аз.
- Той не знае и дохрон, но владее телепатията – 

обясни Братея. - Понякога, когато има повече хора, 
използва старохърватски и горе-долу се разбираме.

- Старохърватски? - направих се на учуден аз.
- Да – кимна Братея. - На Алтре Мунс преди хиляда

години са се преселили хора, които говорели този език. Но 
мнозинството там говори език, близък до старолатинския.
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- Интересно – изненадах се аз. - И те ли са 
преселници?

- Така излиза – вдигна рамене Братея. - Е, 
поприказвахме си. Сега ще ми кажете ли какво знаете за 
майка ми и дъщеря ми? Защо не се обаждат?

- А вие как се свързахте със земните мрежи? - 
продължих да я разпитвам аз.

- Вчера получих от дъщеря си съобщение, към 
което бяха прикрепени инсталационни програми за връзка 
с Интернет и мобилните ви мрежи. Инсталирах ги в 
таблета и телефона си и така можах да ви открия.

- Дъщеря ви е много способна – казах аз. - Пред 
очите ми направи тези програми. Аз й помогнах за 
прекодирането, защото нашата кодова таблица е съвсем 
различна.

- Значи сте били заедно? - зарадва се Братея.
- Да, до вечерта – кимнах аз. - След това се прибрах

у дома.
- А след това какво стана? - развълнува се Братея.
Погледнах Тона. Той вдигна рамене. Явно не ме 

съветваше да крия. Трябваше да решавам сам. Погледнах и 
Леа. Тя направи физиономия „постъпи, както решиш за 
добре“ и разпери ръце.

Братея улови мимиките и на двамата и се успокои. 
Разбра, че щеше да получи информация.

- Братея – казах аз, - безпокои ме едно нещо.
- Какво? - погледна ме въпросително тя.
- Вие сте безработна, значи ли това, че пред майка 

си нямате изобщо думата? - попитах аз.
- Защо? Какво има? - започна да губи търпение тя.
- Отговорете ми на въпроса – подканих я аз.
- Не бих казала – уклончиво започна Братея. - Все 
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пак, това не ви влиза в работата.
- Ами, тогава да си кажем довиждане – вдигнах аз 

рамене.
- Добре – съгласи се Братея. - Майка ми много ме 

уважава и се съобразява с моето желание.
- Браво! - плеснах с ръце аз. - Ще ми обещаете ли 

нещо?
- Искате услуга? - досети се тя.
- Да – потвърдих аз. - Тона ни приюти, той е най-

близкият ни човек в Хронда и ние сме му задължени. 
Искам да ми обещаете, че ще се застъпите пред майка си за
него и ще я помолите да престане да му пречи в бизнеса.

- Какво приказвате! - извика възмутена Братея.
- Е, щом не искате, довиждане! - отсякох аз и 

хванах Леа под ръка като знак, че си тръгваме.
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- Спрете, ще направя каквото искате! - извика този 

път отчаяно Братея.
- Обещавате ли, че ще направите всичко възможно 

майка ви да не пречи повече на бизнеса на Тона? - попитах 
я отчетливо аз, след като включих на запис смартфона си.

- Ще се постарая да я убедя, стига да се върне жива
и здрава! - заяви Братея.

- И каква гаранция ще ми дадете за това? - 
поинтересувах се аз.

- Мога да ви подпиша декларация – каза тя.
- И какво ще гласи тази декларация? - погледнах я 

подканващо.
- Аз, Братея Додранс, декларирам, че ще положа 

всички усилия, за да убедя майка си, Хронхра, при никакви
обстоятелства и по никакъв повод да не създава пречки за 
бизнеса на Тона – тържествено произнесе Братея и след 
това каза: - Ако ми прехвърлите този запис, мога да го 
подпиша с електронния си подпис в знак, че съм дала тази 
декларация.

Кимнах и веднага изпратих записа до джобния й 
телефон. Тя го подписа с електронния си подпис и каза:

- Връщам ви го. Не трябва обаче да го променяте. 
Има стойност само в непроменен вид.

Получих MMS от Братея с прикрепен файл, който 
спасих в специална папка. Този файл така и така не можех 
да отворя, понеже форматът му беше променен от чуждия 
софтуер.

- Добре – казах аз. - Сега мога да ви разкажа 
каквото знам. По-точно, какво ми разказа господин Нора. 
Вечерта той се появи у нас по никое време. Добре, че още 
не си бяхме легнали. Беше много развълнуван, да не кажа 
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уплашен. Каза, че госпожа Хронхра и Дахра са отвлечени.
- Отвлечени! - подскочи Братея. - От кого?
- Не знам – вдигнах рамене аз. - Сигурно вие по-

добре знаете от мен.
- Никой не би я отвлякъл! - извика Братея. - Тя е 

високопоставен служител!
- Е, може би затова са я и отвлекли – предположих 

аз.
- Не е възможно! - категорично заяви Братея.
- Окей! - съгласих се аз. - Не е възможно. Обаче 

господин Нора дойде посред нощ и ни заведе до 
невидимата врата, за да се върнем тук, защото ни каза, че 
във Варна щяло да бъде опасно за нас.

- Господин Нора и всички останали са изключили 
телефоните и таблетите си – с безпокойство обясни Братея.
- Не мога да се свържа с него. Как да разбера, че това, 
което казвате е вярно?

- Господин Нора си беше свалил чипа – отговорих 
аз. - Показа ми мястото, на което е бил, което беше 
превързано, а на превръзката имаше кърваво петно. Освен 
това ми каза, че всички останали от екипа са си свалили 
чиповете.

- Свалили са си чиповете?! - извика Братея. - Това е
извънредна ситуация!

- Така каза и господин Нора – потвърдих аз.
- Станало е нещо ужасно! - заплака Братея.
- Успокойте се... – опитах се да я успокоя.
Братея обаче беше отчаяна и хлипаше все по-силно.

Леа я хвана за ръка и също се опита да я успокои, но това 
още повече я разплака. Хронна се приближи и започна 
също да я успокоява.

След малко Братея се поуспокои и през сълзи ми 
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каза:
- Моля ви, помогнете ми да намеря майка си!
- Ако господин Нора не е успял, ние сме безсилни –

изтърсих аз без да се замислям.
Това, разбира се, предизвика ново избухване на 

Братея в плач.
- Добре – казах накрая аз, - ще се опитам да се 

свържа с него.
Братея моментално спря да плаче и ме погледна с 

надежда. Очите й бяха зачервени и пълни със сълзи. Стана 
ми жал за нея.

Набрах номера на телефона, който бях дал на Нора.
Той се обади веднага:

- Положението е зле. Не ме търси повече!
- При мен е Братея – казах бързо аз. - Какво да й 

кажа?
- Не! - извика Нора. - Не тя!
- Няма как! - отвърнах аз.
Нора замълча за кратко и после въздъхна.
- Добре – каза той. - Дай ми я.
Подадох смартфона на Братея. Заговориха на 

дохронски, но високоговорителят беше включен и Тона и 
Хронна чуха разговора. След малко Братея ми подаде 
обратно телефона и каза:

- Иска пак да говори с вас.
- Да? - попитах аз.
- Утре ще трябва да дойдеш само ти с Братея – каза

Нора. - Много е опасно и тя да идва, но ме заплаши със 
Съвета и нямам избор. Тя сега ще отиде за разрешение и 
утре сутринта ще ви чакам в осем по варненско време пред
невидимата врата.

Нора затвори телефона.
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- Е? - вдигнах рамене и погледнах Братея.
- Ами... - каза Братея. - Както чухте...
- Добре – кимнах аз. - Утре в осем по варненско 

време пред невидимата врата.
Братея кимна два пъти в знак на съгласие и на 

довиждане към всички и бързо се отдалечи по посока на 
асансьорите.

Тона и Хронна ме погледнаха въпросително. За 
съжаление, не можех да им обясня какво стана, но ми 
хрумна нещо. Направих няколко мимики и движения, като 
имитирах обаждане по телефон и казах:

- Елма.
Тона и Хронна ме гледаха известно време, без да 

разбират, но в един момент Тона кимна няколко пъти, 
извади джобния си телефон и докосна няколко пъти 
дисплея. След като се свърза, каза няколко думи на дохрон 
и ми подаде телефона.

- Елма? - попитах аз.
- Да, аз съм – потвърди тя. - Тона ме помоли да 

разбера какво сте разговаряли с Братея.
- Тя не знаеше какво се е случило с майка й – 

обясних аз. - Сключихме сделка с нея. Тя подписа с 
електронния си подпис декларация, че ще направи всичко 
възможно Хронхра да не пречи повече на бизнеса на Тона, 
а аз й казах каквото знаех.

- Сериозно?! - извика Елма – Наистина ли?
- Да – потвърдих аз. - Само че не знам как да ти 

изпратя файла, за да го видиш и чуеш записа.
- А Братея как го получи? - попита Елма. - А след 

това как ти го върна?
- Тя ми се обади на моя телефон – отговорих аз, - а 

след това просто й отговорих. За съжаление, ти нямаш 
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програмата на Дарха, с която да се свържеш с нашата 
мрежа. Обаче аз имам програма, с която да се свържа с 
вашата мрежа!

- Това е добре – каза Елма. - Трябва да намериш 
мястото дохрон-дон-дон, тоест дохрон22. По десетичната 
бройна система тринайсетичното 22 е равно на 28. Това е 
нивото на достъп. Но няма значение. Ще можеш ли да 
намериш това място?

- Малко трудно – отвърнах аз. - Помоли Тона да го 
направи, ще му дам таблета.

- Добре – съгласи се Елма, - Дай ми го да му обясня
какво да направи. Той ще извърши всички необходими 
действия, само остава да намериш файла и след това му 
дай да го изпрати.

- Окей – одобрих аз и върнах джобния телефон на 
Тона.

След това извадих от чантата на Леа таблета си и 
копирах на него файла от смартфона си. През това време 
Елма беше обяснила на Тона какво да направи.

Когато подадох таблета си на Тона, той се поколеба
известно време, а след това ми показа с мимики, че не знае 
как да въведе знаците. Аз се порових малко и успях да 
открия в менюто на програмата на Дахра точка, от която се 
отваряше клавиатура за дохрон.

Тона кимна одобрително и бързо извърши 
действията, които му беше описала Елма. След това той ми
подаде таблета, за да намеря файла, подписан с 
електронния подпис на Братея. Накрая Тона изпрати файла.

След малко Елма се обади на Тона и поиска да 
говори с мен.

- Получи ли файла? - попитах аз.
- Да – потвърди Елма. - Всичко е наред. Проверих 
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електронния подпис, валиден е. Чух записа, смятам, че има
надежда. Надявам се Хронхра да се вслуша в молбата на 
Братея и да остави на мира Тона.

- И аз горещо се надявам – казах аз. - Утре 
сутринта в осем по варненско време се връщам през 
невидимата врата заедно с Братея. Там тя ще се опита да 
открие Хронхра или да направи нещо, с което да помогне. 
Понеже не разбрах какво си казаха с Нора по телефона, 
трябва да питаш Тона, той и Хронна чуха разговора, 
защото високоговорителя на смартфона ми беше включен.

- Той вече ми каза – отвърна Елма. - Братея се 
позовала на някакъв член от Традицията на пришълците, 
както се нарича специалният закон за пришълците от 
Варна. Проверих и разбрах, че според него не може да се 
отказва достъп до информация на пришълци, когато се 
касае за извънредна ситуация с техни близки, както и че не 
може да се откаже преминаване през невидимата врата на 
близките на изпаднал в беда пришълец, ако това може да 
помогне за спасяването му.

- Значи, Братея има нещо наум – предположих аз.
- Да – съгласи се Елма. - Най-малкото, защото баща

й е шеф на базата на влечугите на Земята във вашето 
измерение. Сигурно ще намери начин да се свърже с него 
от Варна.

- Обаче Нора е нащрек и каза само аз да придружа 
Братея – казах аз.

- Нора е полицай от Хронда – засмя се Елма. - Той 
няма доверие на никого.

- И на Хронхра? - попитах аз.
- Не изключвам и такова нещо – отговори Елма.
Поздравих Елма и върнах джобния телефон на 

Тона.
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След това се запътихме към асансьорите. Беше 
започнало да се смрачава. Хвърлих още веднъж поглед към
залива, осеян с множество изкуствени острови. Леа 
въздъхна и каза:

- Гледката е красива, но на мен не ми се живее тук.
- И на мен – кимнах аз. - Пред изкуствените 

паркове и небостъргачи предпочитам гледката от билото на
Франгата и разходката сред все още неизсечените гори по 
склона й.

- Да – поклати глава Леа. - Много хора направо ще 
ни се изсмеят.

- Сигурно – казах аз. - За съжаление, онези които 
биха ни се изсмели, не забелязват как зеленината във Варна
и около нея намалява, как безнаказано се секат дървета, как
горите оредяват от безразборната сеч.

- Уви – въздъхна още веднъж Леа. - Преди години 
хората са полагали усилия за залесяване, а сега най-
безотговорно други унищожават труда им.

Неусетно стигнахме пред асансьорите и скоро се 
отвори една врата. Качихме се в асансьора и слязохме до 
партера, откъдето влязохме в жилището на Тона и Хронна, 
намиращо се зад бара.

Тона ми обясни с мимики и движения, че утре 
сутринта ще ме закара с колата си до невидимата врата. 
После се разделихме и отидохме в стаята си. Там заредих с
помощта на новия уред смартфона и таблета си. Леа видя 
как става и зареди своя смартфон.

- Утре ще взема соларното зарядно и таблета си – 
казах аз. - Затова е добре, че можеш да си зареждаш 
телефона. Ще поддържам връзка с теб и се надявам скоро 
нещата да се оправят.
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20
Макар и малко неспокоен заради предстоящото ми 

връщане във Варна, което този път криеше неизвестност и 
опасности, заспах бързо, защото емоциите през деня бяха 
доста и ме поизтощиха.

На сутринта се събудих в седем, станах, измих се, 
обръснах се, приготвих малкия си багаж, който се 
състоеше от таблета, смартфона, зарядното и 
електрическата самобръсначка, която също успях да заредя
с подареното от Тона устройство. Понеже не исках да 
взема чантата еднодневка на Леа, сложих нещата в една 
найлонова торбичка и излязох от стаята. В бара ме чакаше 
Тона, който ми предложи хранителна бисквита и 
изкуствена напитка за закуска. Преди да тръгнем, той видя,
че нося багажа си в найлонова торбичка и ми направи знак 
да почакам. Отиде до таблета на бара и го докосна няколко 
пъти. След секунди до него се появи нещо като чанта 
еднодневка, само че с по-различен дизайн. Беше доста 
удобна за носене през рамо и уредите ми легнаха в нея, 
сякаш беше направена точно за тях. По-късно разбрах, че 
чантата е самоадаптираща се към багажа.

Около осем без петнайсет излязохме от бара и Тона
извика колата си. След това се качихме в нея и потеглихме. 
Когато пристигнахме пред невидимата врата, там вече 
чакаше Братея. Багажа си тя носеше в подобна чанта, само 
че с по-топъл цвят от моята, която беше сиво-зелена. Беше 
около осем без пет, когато извадих смартфона си и 
погледнах дисплея.

Братея също погледна телефона си и каза:
- Имаме още един сегмент.
- Тоест? - погледнах я учудено.
- Това е традиционна мярка за време, малко по-
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малко от вашите пет минути. Кръгът се разделя на 
тринайсет сегмента. Средният кръг е равен на един ваш час
без пет минути.

- Ясно – кимнах аз, – а сегментите имат ли 
деления?

- Да – отговори Братея. - Всеки от тях има 
тринайсет деления. Това е малкият кръг.

- Какво е 'малкият кръг'? - не ми стана ясно.
- Нашият традиционен часовник се състои от три 

концентрични кръга – обясни Братея. - Най-малкият се 
завърта най-бързо – за времето на един сегмент на средния 
кръг, средният кръг се завърта за времето на един сегмент 
на големия кръг, а големият кръг се завърта за едно 
денонощие.

При това Братея ми показа дисплея на джобния си 
телефон, на който видях класическия часовник. В този 
момент маркерите на трите кръга се оказаха точно под 
вертикалната линия в горната част.

- Време е – каза Братея.
Ръкувах се с Тона за довиждане и преминах през 

невидимата врата след Братея. Във Франга дере нищо не се
беше променило. Само дървесината на пречупеното дърво 
беше още повече потъмняла.

Нора ни чакаше на няколко метра от дървото, по 
посока към горския път. Беше сам. Лицето му беше почти 
безизразно, но усетих напрежение. Явно нямаше напредък 
в търсенето.

- Е? - погледнах го аз въпросително.
- Нищо – вдигна рамене Нора.
Братея не каза нищо.
Отидохме до горския път, където беше наетата от 

Нора кола.
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- Наехме други квартири – каза Нора, след като 
потеглихме. - Този път не са ни проследили.

- Надявам се да е така – каза Братея.
- Ще се наложи да свалим и твоя чип – каза Нора.
Братея само вдигна дясната си ръка. На десетина 

сантиметра над китката имаше превръзка.
- Значи си разбрала опасността – кимна Нора, 

гледайки съсредоточено пътя пред себе си.
- Готова съм на всичко, за да спася майка си и 

дъщеря си – твърдо заяви Братея.
- Не разполагаме с много възможности – каза Нора.
- А те са? - подкани го Братея.
- Едната е да продължим издирванията със 

собствени сили – започна да изрежда Нора. - Другата е да 
включим местни доброволци. Третата е да потърсим 
официална помощ от властите във Варна, което би довело 
до усложнения. Четвъртата си я знаеш, да се свържеш с 
баща си. Може би има и други възможности, но засега тези
са най-реални.

- Какво имаш пред вид под местни доброволци? - 
попита Братея.

- Срещу заплащане, разбира се – уточни Нора. - 
Местни детективи. Вече проучих. Можем да наемем някой.

- Не! - беше категорична Братея. - В никакъв 
случай!

- Защо? - учуди се Нора. - Те са местни и много по-
добре се ориентират в обстановката от нас.

- Майка ми и Дахра може би не са вече на Земята – 
отвърна Братея. - Земните детективи не разполагат с 
космически превозни средства и достъп до 
междупространствени тунели. И освен това, може 
случайно да попаднат на информация за невидимата врата. 
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Не бива да се допуска такова нещо. Същото се отнася и до 
така наречената официална помощ. Майка ми, наистина, 
имаше солидни връзки, но смятам, че те са 
компрометирани и не могат да бъдат използвани. За 
усложненията съм напълно съгласна. През последните 
години тези хора започнаха да проявяват все по-голяма 
алчност, искаха все повече злато и технологии срещу 
някакви дребни услуги, които майка ми искаше от тях. 
Затова тя престана да ги търси и да разчита на тях. За 
съжаление, в един от вариантите за изчезването може да са 
замесени тези хора.

- Изключено – завъртя глава Нора, гледайки пред 
себе си. - Проучих ги. Не са те.

- Как ги проучи? - попита Братея.
- С пробата на съзнанието – отвърна Нора. - В 

получената информация изобщо няма и намек за Хронхра 
и Дахра.

- Каква е тази проба? – поинтересувах се аз.
- Това е уред за четене на мисли – обясни Братея. - 

Само полицията има достъп и разрешение за използване на
тази технология.

- Така ли? - изненадах се аз. - А уреда за 
наблюдение, през който вчера ви видях?

- Какво за уреда за наблюдение? - не схвана Братея.
- Той се управлява с мисъл – обясних аз.
- Едва ли – пренебрежително повдигна глава 

Братея. - Той е уред за общо ползване.
- Какъв уред за наблюдение? - попита Нора.
- От парка на небостъргача, в който са 

канцелариите на Съвета – обясних аз, - наблюдавахме 
залива с един уред, който Тона поръча отнякъде. Този уред 
се управляваше от мисълта ни. И жена ми го усети. 
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Каквото си помислех, това правеше.
- Ако такъв уред се използва без знанието на 

полицията – каза Нора, - е незаконно. Но дори и със 
знанието на полицията не може да се използва, ако 
наистина се управлява с мисъл.

Братея обаче се беше заинтригувала от този уред и 
през това време беше влязла в Алахран и проверяваше.

- Наистина! - възкликна тя – Такива уреди се 
продават и се дават под наем в много магазини и то не само
в Хронда, а по целия свят.

- Ако е така – каза Нора, - уредът не използва 
управление с мисъл, а следи само реакцията на очите. 
Дълги години учените работят върху този проблем. Явно са
успели.

- Според мен този уред не разчиташе само на 
реакцията на очите – поклатих глава аз, - а и на мисълта.

- Няма как да се разбере сега – каза Нора. - 
Напоследък се сблъсквам с все повече нарушения на 
закона, така че е възможно и да си прав. Ако се върна в 
Хронда жив и здрав, ще проуча този уред.

- Добре, Нора – недоволно се намръщи Братея. - 
Виждам, че оценяваш опасността като голяма, щом 
говориш по този начин. Уверявам те обаче, ако не открием 
майка ми, и жив и здрав да бъдеш, няма да останеш такъв, 
щом се върнеш в Хронда!

- Братея! - строго извика Нора. - Не се опитвай да 
ме заплашваш! Знаеш, че не аз съм виновен за изчезването 
на майка ти, а самата тя, която не се съгласи да приеме 
охрана в квартирата си, а я отпрати да обикаля наоколо. 
Заповедта й е записана и подписана с електронния й 
подпис.

- Ти май се опитваш да се оправдаеш – язвително 
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изрече Братея. - Няма да мине тоя номер в съда.
- Знам, че съдът е ваш – ядосано вече каза Нора. - 

Но той не може да върне майка ти.
- Обвинението ти е неоснователно и за него мога да

те дам под съд! - извика Братея.
- Ами, дай ме! - отсече Нора. - Обаче сега се 

надявам да не правиш глупости. Ако си решила да ме 
съдиш, постарай се да не се случи нещо и с теб, за да 
можеш да изпълниш заканата си.

- Мнооого смееешно! - презрително провлече 
Братея и направи кисела физиономия.

- Подигравките си ги остави за след това – 
спокойно я парира Нора. - Сега имаме важна работа и 
смятам, че затова си дошла.

- Добре – успокои се Братея. - Ще се опитам да се 
свържа с баща си. Но знаеш, че нямам пряка връзка с него. 
Той не е склонен да подложи на риск базата.

- Знам – кимна Нора. - Но сигурно имаш нещо пред
вид?

- Ще опитам да открия един човек, който е от 
Алтре Мунс – обясни Братея. Той работи за влечугите от 
доста години и е директор на една фирма, която е 
собственост на баща ми.

- Баща ти има фирма? - учуди се Нора.
- А защо не? - отвърна Братея. - От законите на 

Мундо Майс това не е забранено.
- А имаш ли връзка с този човек? - поинтересува се 

Нора.
- Не – каза Братея. - Там е проблемът. Но знам 

името му и смятам да се поровя из земната мрежа.
- Аз познавам ли го? - попита Нора.
- Не – отговори Братея. - Той не е публична 
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личност.
- И как се казва? - продължи с въпросите си Нора.
- Проблемът е, че може да си е променил името – 

поколеба се Братея.
- И какво те навежда на тази мисъл? - пак попита 

Нора.
- Баща ми беше споменал – обясни Братея. - Преди 

няколко години ми разказваше за фирмата си, защото се 
опитваше да ме привлече за директор. Но аз си имах добра 
работа в Хронда и не ми се искаше да скитам като брат си.

- Защо имаше? - учуди се Нора. - Сега нямаш ли?
- Явно или не си разбрал, или се правиш на 

неосведомен – подразни се Братея. - От една година съм 
безработна.

- Извинявай, наистина не знаех – оправда се Нора. -
Какво изобщо стана с Островната агенция?

- Съветът я закри – тъжно поклати глава Братея. - 
Без работа останаха хиляди служители. А освен това, 
никой не е поел администрацията на островите.

- Как така никой? - изненада се Нора.
- Дааа – провлечено изрече Братея. - Ти не живееш 

на остров и затова не си чул нищо.
- И какво се е променило? - попита Нора.
- Настъпи пълен хаос – обясни Братея. - Всички 

регистри се прехвърлиха към централната администрация, 
а тя не се погрижи да осигури достъп през Алахран към 
тях и за дребни неща хората трябва да ходят в централния 
регистър и да чакат на опашки, което не е ставало от двеста
и шейсет години!
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21
В този момент Нора спря колата в двора на 

неголяма кооперация в центъра на Варна.
- Ето, тук са квартирите – посочи той.
Като слязохме от колата, Нора ми каза:
- Ще трябва да останеш засега с нас, защото и ти си

застрашен.
- И аз ли? - учудих се аз. - От кога станах толкова 

важен?
- Нямам представа – вдигна рамене Нора. - Госпожа

Хронхра, преди да минем невидимата врата, ми нареди да 
се грижа за вас, защото имала информация, че щели да се 
опитат да ви попречат да се свържете с някакви важни 
хора.

- Тя да не е гледала хороскоп по телевизията? - 
засмях се аз.

- Не знам какво е то – откровено каза Нора, - но тя 
не гледа вашата телевизия.

- Неее – още повече се разсмях аз, - това е майтап.
Дори Братея, която не беше в добро настроение, се 

разсмя.
- И на мен ми звучи неправдоподобно – каза накрая

тя.
- Все още не е дошъл моментът да споделя това, 

което ми каза госпожа Хронхра – сериозно ни погледна 
Нора.

- А Традицията? - попита Братея.
- И в нея има изключения – каза Нора. - Ако е 

застрашена сигурността на Хронда, не може да се 
предоставя информация, дори и в твоя случай.

Братея се замисли, въздъхна и замълча.
Влязохме в сградата и се качихме на третия етаж 
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по стълбите.
- Асансьорът работи, но предпочитам да не го 

използваме – каза Нора и отключи вратата на единствения 
апартамент на етажа. - Жилището е голямо, за вас има 
отделни стаи. Баните са по две на етаж, така че сутрин 
няма много да се блъскаме на опашка.

Влязохме в хола и разбрах защо Нора нарече 
жилището голямо. Тук имаше вито стълбище до горния 
етаж.

- Вашите стаи са горе – обясни Нора. - Елате, ще ви
ги покажа.

В хола на горния етаж седеше единствената 
останала жена от екипа, вглъбена над таблета. Нора й каза:

- Адон, гостите дойдоха.
Адон вдигна глава и лицето й замръзна.
- Братея? Ти си тук? - успя да промълви Адон.
- Защо, изненада ли се? - заядливо каза Братея.
- Всъщност, не... - механично изрече Адон.
- Но се притесни, нали? - нападателно продължи 

Братея.
- Не, аз... - не можа да се изкаже Адон.
- Сигурно се уплаши, че може да държа теб 

отговорна, нали? - с превъзходство я погледна Братея.
- Ами, аз... - обърка се още повече Адон.
- Е, не си сбъркала! - отсече Братея. - Върнеш ли се,

не ти мърдат десет години със строг режим. Нали знаеш, с 
ограничители на крайниците. След това ставаш инвалид.

- Я по-спокойно! - ядоса се Нора. - Защо се 
заяждаш с Адон? Много добре знаеш, че тя не носи 
абсолютно никаква отговорност. Никой не е длъжен да 
върши работа, която не е в неговите компетенции!

- Не била в компетенциите й! - извика Братея. - А 
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тогава защо е тук? А? Какво прави? Сигурно предлага 
специфични услуги. На мен ще предложиш ли?

- Ако ми наредите... - измънка Адон.
- Какво става тук, по дяволите? - не се въздържах. - 

Какви са тези простотии?
- Братея и Адон си имат стари сметки за уреждане 

– засмя се Нора, което ми се стори доста невъзпитано за 
жител на Хронда.

- И какви са тези сметки? - поинтересувах се аз.
- Не те интересуват – пренебрежително махна с 

ръка Нора. - Нали знаеш, и при вас има такива жени.
- Тоест? - не разбрах аз.
- Дето нямат нужда от мъж – предизвикателно каза 

Нора.
Адон и Братея ни гледаха, зинали от изненада, че 

се намесваме в спора им.
Братея се окопити първа и извика:
- Нямате право да ми се намесвате в личния живот!
- Нямаме ли? - казах аз. - Тук съм, не за да ви 

слушам тъпите спорове, а защото някой е в опасност, може 
би и аз самият. Така че, ако ви чуя да правите семейни 
скандали, може и да ви напляскам.

Братея отвори уста да каже нещо, но след няколко 
секунди явно се отказа, махна с ръка и влезе в стаята си.

Адон ме погледна и каза:
- Благодаря ви, все пак.
- Моля, пак заповядай! - отвърнах аз.
След това седнах на дивана и попитах Нора:
- Сега какво?
- Чакаме – вдигна рамене Нора и посочи вратата на 

стаята ми – Ето, там е твоята стая.
- Окей – кимнах. - Първо ще си прегледам пощата.
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Извадих таблета и го включих. Не бях си 
проверявал от два дни пощата. Влязох в пощенската си 
програма и видях много непрочетени писма. Повечето бяха
спам, затова ги изтрих, но две бяха важни. Едното беше от 
дългогодишен клиент. Прегледах материала, който ми беше
изпратил и потвърдих, че ще му го преведа. Вторият имейл
обаче беше повече от странен. Темата беше 'издирваме 
изчезнали лица'.

- Издирваме изчезнали лица! - казах си аз, но Нора,
който беше се запътил към стаята си, ме чу и се обърна с 
учуден поглед.

- Какви изчезнали лица? - неспокойно попита той.
- Така пише в имейла, който получих току-що – 

обясних аз.
- Какъв имейл? - не разбра Нора.
- Електронна поща – поясних аз, в случай, че не 

беше разбрал думата.
- Да, знам какво е имейл – кимна Нора. - Само не 

разбрах каква е връзката.
- Сигурно си разбрал, щом се спря и попита – казах

аз.
- Не, не – завъртя глава Нора. - Просто те чух да 

казваш 'издирваме изчезнали лица'.
- И се обезпокои, нали? - погледнах го в очите. Те 

наистина изразяваха безпокойство.
Нора само разпери ръце.
- И аз се безпокоя – натъртих аз. - С Леа 

забелязахме, че когато си говорим за нещо, което ни е 
необходимо, възнамеряваме да го купим или сме купили 
същия ден, започваме да получаваме имейли с реклама за 
тези неща.

- И как си го обяснявате? - попита Нора.
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- Засега нямаме обяснение – вдигнах рамене аз. - 
Ти имаш ли?

- Може да е случайно – предположи Нора.
- Да бе! - не се съгласих аз. - Повторенията са 

толкова много, че едва ли е случайно. И не става дума за 
неща, които сме търсили или поръчали в Интернет.

- Доколкото знам, тази технология не се използва 
във вашето измерение – уклончиво започна Нора. - Все 
пак, не изключвам нещо да ми е убегнало. Както с уредите 
за наблюдение в Хронда, за които ми каза. Но следене на 
мисли в такива масови размери, това и в Хронда е 
фантастика.

- Сигурен ли си? - попитах го аз.
- Ами... - замисли се Нора. - Май че не. Ако това, за

което ми говориш, се окаже реално, ще трябва да 
преразгледаме тактиката. Независимо от това, дали такава 
технология се прилага за масово следене на мислите или 
само на мислите на определени хора или групи.

- Виж, ние с Леа не представляваме никакъв 
интерес от глобална гледна точка – казах аз. - Според мен, 
ако такава технология съществува, тя би трябвало да се 
прилага доста масово. Все едно някой търси в Интернет 
някаква фраза.

- Такива технологии са много скъпи, за да се 
прилагат масово – поклати глава Нора. - Така че не знам. 
Повече съм склонен да приема, че някой ни следи и че не 
сме могли да се изплъзнем от преследвачите, макар че 
направихме всичко възможно.

- Не ми е ясно обаче, как свързват моите мисли с 
имейл адреса ми – започнах да разсъждавам аз. - Каква е 
тази огромна база данни, в която се съхранява информация 
дори и за незначителни хора като мен.
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- Все пак, хайде да го приемем за случайно – 
предложи Нора.

В този момент получих нов имейл с тема 'четене на
мисли и следене'.

Показах го на Нора и той пребледня. Само вдигна 
ръка, сякаш искаше да каже: 'Спокойно!'. После повика със
знак Адон и посочи темата на имейла. Тя кимна и седна до 
мен, за да прочете какво пише.

„Искате да осъществите контрол над своите 
близки, подчинени, клиенти, конкуренти? Ние ще ви 
помогнем. Осъществяваме глобално следене и контрол на 
мислите на всеки посочен от вас обект.“

Предложението беше на същата детективска 
агенция.

- Детективска кантора 'Звезден прах' – прочете 
Нора. - Добре. Ще играем по техните правила.

- Засега не виждам никакви правила – казах аз.
- Аз ги виждам – отвърна Нора. - Ще трябва да 

отидете с Адон в кантората и да я наемете за издирване на 
госпожа Хронхра и Дахра.

- А Братея? - попитах аз.
- Извънредна ситуация – разпери ръце Нора.
В този момент Братея се показа от стаята си и каза 

спокойно:
- Чух какво говорите. Вече не съм против.
Нора я погледна въпросително.
- Не съм против – потвърди Братея.
- Окей – станах аз от дивана. - Адон, тръгваме.
Тя взе таблета си, сложи го в чантата си и каза:
- Нора, ключовете.
Нора извади ключовете за колата и ги подаде на 

Адон.
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- Ти си господин Иванов – каза ми Нора. - Търсиш 
майка си Мая Иванова и дъщеря си Ваня Иванова.

- Те ще разберат, че не е така – отвърнах аз.
- Те ЗНАЯТ, че не е така – натърти Нора. - Просто 

започваме играта. Изпращам ти снимки.
Нора докосна няколко пъти таблета си. Получих 

имейла от него и тръгнахме с Адон към изхода.
На двора тя ми каза:
- Каквото и да става, дръжте се за мен.
- Тоест? - не разбрах аз.
- Знам какво да правя, аз съм обучена – обясни тя.
- Е, чак пък толкова – усмихнах се аз 

снизходително.
- Знам какво си мислите – погледна ме Адон. - Не 

можах да ги спра, защото ме парализираха с мисъл.
- С мисъл? - изненадах се аз.
- Да – кимна тя. - Вече знам как да ги усетя.
- Дано – недоверчиво казах аз и влязох в колата.
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22
Адон запали колата и предпазливо, на заден ход, 

излезе от двора на кооперацията. В малката уличка нямаше
движение и тя успя бързо да излезе от нея на една по-
голяма улица.

- Та, казваш, тези хора те парализираха с мисъл – 
подхванах аз темата отново.

- Да – кимна Адон. - Не можех да мръдна, усещах 
как ме владеят.

- Как те владеят? - не ми стана ясно.
- Да – потвърди Адон. - Бях тяхна собственост.
- Това е малко силничко казано, май, а? - все още 

недоверчиво се отнесох към думите й.
- Не – не се съгласи Адон. - Точно това беше 

усещането.
- Тяхна собственост! - извиках аз. - Какви са тези?
- Не знам – отговори Адон. - Ясно разбирах, че не 

са земни жители. А лицата им не можех да различа. Сякаш 
нямаха лица...

- Нямаха лица ли? - учудих се аз. - Какви са тези 
извънземни без лица?

- На вид бяха съвсем като нас – обясни Адон. - 
Само че лицата им... Ако не липсваха, то поне бяха толкова
безлични... Не искам да си спомням за тях!

- А на Нора разказа ли това? - попитах аз.
- Не! - твърдо каза Адон. - Той не бива да научи. 

Така ми наредиха. Опитах се да му кажа, но блокирах. 
Няколко пъти.

- Значи, все още те контролират – предположих аз.
- Не директно – отвърна Адон. - Сякаш са ми 

инсталирали някаква програма, която да не допуска да 
кажа на Нора.
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- Но на мен го каза – учудих се аз.
- Защото ми наредиха да го направя – обясни Адон.
- Къде е логиката тук? - запитах се аз. - На Нора да 

не можеш да кажеш, а на мен да можеш? Че нали аз след 
това мога да му предам думите ти.

- Те са преценили, че няма да го направите – 
отговори Адон. - Те ми казаха, че ще им помогнете да 
заловят важни бегълци. Тогава щели да върнат госпожа 
Хронхра и Дахра.

- Не ми е ясно какви са тези глупости – казах аз.
- Това ми казаха, това предавам – отвърна Адон.
В този момент навлязохме в една улица, където 

трябваше да намерим място за паркиране. Навсякъде беше 
заето. Адон излезе от улицата и започна да търси други 
места, подходящи за паркиране. Обикаляхме десетина 
минути околните улици, докато най-накрая успяхме да се 
вмъкнем на едно освобождаващо се място.

- Как живеете в този град? - чудеше се Адон. - 
Такова движение, няма места за паркиране, колите не могат
да се управляват автоматично и дистанционно. Ако имах 
тази възможност, щяхме да слезем където трябва и да 
изпратя колата в гаража. След това, когато излезем, да си я 
повикам.

- Разбираш, че с тези технологии, с които 
разполагаме, това не е възможно – обясних аз.

- Да – кимна Адон. - Всъщност, някои хора тук 
разполагат и с по-висши технологии, но те не са 
общодостъпни.

- Тук? - учудих се аз – Кои хора имаш пред вид?
- Например, тези, при които отиваме – Адон посочи

с ръка офиса на детективска кантора 'Звезден прах', пред 
който се бяхме спрели.
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Усетих, че Адон беше права. Не казах повече нищо,
а се заизкачвах по стълбите към втория етаж, където беше 
кантората.

На вратата, на която имаше табелка 'Детективска 
кантора 'Звезден прах'', имаше и надпис: 'Моля, влизайте 
без да чукате!'

Ние влязохме и в същия момент се чуха странни 
електронни сигнали, които явно оповестяваха нашето 
пристигане. Озовахме се в обширно фоайе, около което 
имаше няколко врати. Всички те зееха широко отворени. 
Не се чуваше никакъв шум. Ние обиколихме фоайето и 
надзърнахме във всяка врата. Канцелариите бяха празни. В 
последната, в която надзърнахме, видяхме най-после 
няколко човека.

- Добър ден! - поздравих аз.
Не получих никакъв отговор.
- Дойдохме при вас, защото имаме нужда от 

помощта ви.
Пак никаква реакция. Направих знак на Адон да 

влезем вътре и вече в стаята продължих:
- Майка ми и дъщеря ми бяха отвлечени оня ден.
Никаква реакция. Насочих погледа си към седящия 

зад средното бюро и продължих:
- Днес получих от вас имейл и реших да се 

възползвам от помощта ви.
Все още никаква реакция.
- Мога да ви покажа снимките им.
Включих таблета си и намерих снимките на 

госпожа Хронхра и Дахра. Показах ги на седящия зад 
средното бюро.

От бюрото до прозореца чух:
- Имената.
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- Техните ли? - попитах аз, но не получих отговор. -
Мая Иванова се казва майка ми, а дъщеря ми е Ваня 
Иванова. Аз съм господин Иванов.

- Добре – каза монотонно човекът зад бюрото до 
прозореца. - Изпрати ми снимките на адреса, от който 
получи нашите имейли.

- Окей – казах аз. - Изпратих ги.
Човекът до прозореца потупа таблета си няколко 

пъти и каза:
- Добре. Сега да се разберем. Ще ви направим тази 

услуга. Трябва да ни дадете пет хиляди евро аванс. Ако има
допълнителни разходи, ще ви информираме.

Погледнах Адон. Тя ми кимна и отвори чантата си. 
Извади две пачки и ги остави пред човека зад бюрото до 
прозореца. Той освободи едната пачка и я сложи в броячна 
машина. После направи същото и с другата пачка. След 
това поработи известно време на таблета си и отпечата 
нещо на принтера до бюрото си. Взе листа, подписа го, 
сложи печат и накрая стана, отиде до едно свободно бюро 
до вратата, на което забелязах, че имаше касов апарат. 
Издаде касов бон и го прикрепи към отпечатания лист.

- Фактурата – подаде ми го той.
Взех листа и го погледнах. Видях, че наистина е 

фактура. Като получател пишеше: Хронан Нора, 
Управление на полицията, Хронда, Дохрон!

Не казах нищо. Прибрах фактурата в чантата на 
Адон. Тя ме погледна учудено, но аз я хванах под ръка и я 
поведох към изхода.

- Ще ви държим в течение, господин Иванов – 
обади се човекът от бюрото до прозореца, чието име дори 
и не прочетох на фактурата.

Махнах с ръка за поздрав и заслизахме по 
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стълбите.
- Какво беше това? - попита Адон.
- Фактура за десет хиляди лева – обясних аз.
- Сериозно? - не повярва Адон.
- После ще я разгледаш на спокойствие – казах й аз.
- Ако е фактура, не знам как ще ми свърши работа –

поклати глава Адон.
- На теб не, но на господин Нора, да – успокоих я 

аз.
- На господин Нора? - изненада се Адон.
- „Хронан Нора, Управление на полицията, Хронда,

Дохрон“ - цитирах написаното във фактурата.
Адон се спря и извади от чантата си фактурата. 

Гледа я една-две минути и само въздъхна. Върна я в 
чантата си и продължихме да слизаме по стълбите.

После излязохме на улицата и тръгнахме към 
колата.

По улицата вървяхме бавно. Адон се беше 
облегнала на ръката ми. Усетих как се опитва да диша 
бавно, но се задъхва.

- Какво ти е? - обезпокоих се аз.
- Нищо... - каза на пресекулки Адон, - не знам... 

някой пак се опитва да прави нещо с главата ми.
- Опитва се да прави нещо с главата ти? - спрях се 

аз. - Някой се опитва пак да ти въздейства?
- Да – кимна тя.
Беше пребледняла. Бяхме спрели до едно заведение

и аз я поведох към една маса, която беше свободна. 
Останалите маси бяха заети. Сложих Адон да седне на 
един стол, а аз седнах до нея.

Веднага дойде сервитьорката и това ми напомни за 
Леа, Хронна и Тона. Трябваше да се обадя на Леа, за да я 
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държа в течение. Но по-късно.
Поръчах кафе и сок и сервитьорката ни ги донесе 

почти веднага.
- Сега по-добре ли си? - попитах Адон.
Тя кимна и ме хвана за ръката.
- Няколко години работя в полицията на Хронда, но

никога не ме е било толкова страх – почти прошепна на 
ухото ми тя.

Погледнах я в очите и усетих ужас. Ръката й 
трепереше.

- Да се обадя ли на Нора? - попитах аз.
Тя само поклати глава няколко пъти и стисна 

ръката ми по-силно.
- Те са тук – прошепна тя, като почти допираше 

устни в ухото ми. - Не се озъртай.
Опитах се да запазя спокойствие.
В този момент смартфона ми иззвъня.
- Моля? - обадих се аз.
- Трябва да излезете от заведението. Ще ви чакаме 

след двайсет метра – чух глух, монотонен и неприятен 
глас.

- Кой си ти, по дяволите? - викнах аз.
- Спазвай инструкциите и Адон няма да пострада! -

нареди ми гласът.
- Що не се... - ядосах се аз и затворих.
След това бързо набрах телефона, който бях дал на 

Нора.
- Нора, в опасност сме – казах бързо.
- Спокойно – обади се Нора. - Ние сме в същото 

заведение. Не се обръщай. Мисля, че ги виждам. Четирима 
са.

- Хей – извиках аз. - Не искам да стреляте!
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- Спокойно – каза ми Нора, но вече зад гърба ми. - 
Няма да се стреля. Те не използват такива оръжия, каквито 
използвате тук. Вашите са доста примитивни.

- А вие? - обърнах се назад.
- Ние изобщо не използваме оръжия – разпери ръце

Нора.
- А имате ли? - не повярвах аз.
- Не – поклати глава той. - Законът ни забранява да 

носим оръжие в други измерения.
- Ами сега? - попитах аз.
- Има заден изход – Нора ми посочи зад бара. - Там 

е микробусът.
В този момент забелязах четиримата да се разделят.

Двама се затичаха към заведението, а другите двама – да 
заобиколят от две посоки. Ние направо прескочихме бара, 
прехвърляйки и Адон, като изпосвалихме сума ти и чаши, 
които се пръснаха със звънтене по пода. Нора в движение 
подаде две едри банкноти на смаяната сервитьорка. 
Успяхме да излезем от задния вход и да се метнем в 
тръгващия микробус. Адон продължаваше да стиска ръката
ми и цялата трепереше.

- Какви са тези ненормалници, по дяволите? - 
извиках аз.

- Сигурно те са отвлекли госпожа Хронхра – каза 
задъхано Нора.
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В микробуса отново иззвъня смартфонът ми. 

Номерът не се виждаше, а се появи надпис 'Private caller'.
- Да! - обадих се с не много учтив тон.
- Не изпълни инструкцията! - чух неприятния глас.
- Я се разкарай! - извиках аз и затворих.
- Какво стана? - попита Нора.
- Пак онези – отговорих раздразнено. - Не съм им 

бил изпълнил инструкцията.
В този момент Адон пребледня и стисна още по-

силно ръката ми.
- Адон не е добре! - извиках аз.
Нора я погледна и каза на шофьора нещо на 

дохрон. Той превключи на следващата скорост и натисна 
газта.

Смартфонът ми пак иззвъня. Отново 'Private caller'.
- Абе казах ли ти да се разкараш? - извиках аз.
- Не изпълни инструкцията! - спокойно каза онзи. - 

И ще стане по-зле.
Затворих. Не исках повече да се разправям.
- Какво каза? - погледна ме Нора.
- Че щяло да стане по-зле – отвърнах аз.
- Те са направили нещо на Адон – каза Нора.
- Да – кимнах аз. - Когато са се появили в стаята, тя

изпитала чувство, че я владеят, че е тяхна собственост.
- Така ли ти каза? - изненада се Нора.
- Да – потвърдих аз. - Наредили й да не ти казва 

нищо.
- А на теб каза? - не искаше да повярва Нора.
- Да – казах аз. - Били са сигурни, че ще ни 

приберат, преди да научиш.
- Значи, обърках им сметките – горчиво се усмихна 
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Нора и веднага стана сериозен. - Безпокоя се за Адон. Не 
изглежда добре.

- От нищото... - промълви Адон.
- Какво? - не разбрах аз.
- От нищото... - повтори Адон. - Появяват се от 

нищото...
- От нищото? - извика Нора. - Как от нищото?
- От нищото... - шепнешком повтори Адон.
- В стаята на госпожа Хронхра са се появили от 

нищото – предположих аз.
- Аха! - извика Нора. - Телепортират се! Явно могат

да го направят, когато имат ориентир. Например, нашите 
чипове, телефони, таблети...

- Внимавай! - извиках аз, защото в този момент 
пред нас се появиха двама от хората, които ни преследваха.
Лицата им сякаш ги нямаше.

Нора обаче ги беше усетил преди мен и вратата на 
микробуса зееше отворена. Само за части от секундата и 
двамата се въргаляха на улицата. Нямам представа какво 
стана с тях, защото микробусът зави в следващата пряка и 
се понесе към квартирата.

- Благодаря ти, Адон – каза Нора. - Спаси ни, макар
че те контролират.

Адон се беше отпуснала на рамото ми и дишаше 
тежко. Не каза нищо. След малко микробусът спря в двора 
на кооперацията, в която се намираше квартирата.

- Изчезвай бързо – каза Нора на своя човек, докато 
слизахме.

Адон започна да се свлича. Аз я грабнах и я 
понесох нагоре по стълбите. Когато влязохме в жилището, 
я сложих да легне на дивана в горния хол. Братея изскочи 
от стаята си и извика:
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- Какво се е случило?
- Онези я владеят – каза Нора.
- Владеят? - не разбра Братея.
- Контролират съзнанието й – обясних аз.
- И как го правят? - с недоверие ме погледна тя.
- Кажи ми да ти кажа – отвърнах аз.
- Как мога да ти кажа? - вдигна рамене Братея.
- Ами, питай ги! - подадох иѝ  смартфона си, който в 

момента пак звънеше.
- Ало! - извика Братея. - Кой се обажда? Кажете си 

името! Представете се! Е, ами тогава няма какво да 
разговарям с вас!

Братея ми върна смартфона.
- Не ги питах – каза тя. - Не са много 

словоохотливи.
- Какво каза? - попитах аз.
- Не си изпълнил инструкцията – предаде думите 

му Братея.
- Само това приказва – пренебрежително махнах с 

ръка.
В този момент Адон стисна другата ми ръка, която 

не беше пуснала още от кафенето.
Наведох се над нея и попитах:
- Как си?
- Ти ме защитаваш... Стой до мен... Моля те... - едва

прошепна Адон.
- Тук съм – успокоих я аз. - Няма да мръдна.
Тя се отпусна и се унесе. Дишането й стана по-

бавно и започна да се нормализира.
- Не мога да разбера какво става – каза Братея.
- Доколкото ми стана ясно – започнах да обяснявам,

- това са хората, отвлекли госпожа Хронхра и Дахра.
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- Детективите ли? - попита Братея.
- Не – поклатих глава аз. - Други са. Но сякаш са от 

една и съща раса.
- Какво значи това? - не разбра Братея.
- Много трудно можеш да различиш чертите на 

лицата им – продължих обясненията си аз. - Все едно 
всички имат една и съща физиономия и то толкова 
безлична, че в първия момент ти се струва, че нямат лице.

- Това ми звучи познато – развълнувано каза 
Братея. - С Винко постоянно движеха такива. Когато бях в 
базата му, там навсякъде виждах такива. Не мога да ги 
нарека хора, а той всеки път ми казва, че били хора като 
нас.

- Използват някаква технология, с която 
упражняват контрол върху съзнанието – продължих аз. - 
Дали са сложили друг чип на Адон или са я обработили по 
някакъв друг начин, не знам. Но трябва да разберем 
колкото се може по-бързо, защото може да цъфнат всеки 
момент.

- Какви цветя? - не разбра Братея.
- Не, не – усмихнах се аз. - Така казваме, когато 

някой се появи внезапно.
- Разбрах – кимна Братея. - Не съм овладяла 

фразите. Трябва да се живее в такава среда, за да се 
овладеят.

- Да – съгласих се аз. - Но, както и да е. Трябва да 
потърсим информация как да се противопоставим на 
контрола на съзнанието.

- Сигурно е много трудно – каза Братея. - Ще 
трябва да се свържа с Института на Хронда по управление 
с мисълта. Оттам може да ми дадат идея.

В този момент Нора дойде с всички останали 
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членове на екипа. Всички бяха облечени в странни 
гащиризони. Той подаде на мен и Братея два сгънати и 
каза:

- Облечете ги. Защитават от техните зашеметяващи 
оръжия.

Бързо ги навлякохме.
- Вдигнете качулките.
Двама от хората на Нора навлякоха един гащиризон

и на Адон.
Само след няколко секунди в хола се появиха 

четиримата без лица.
- Не изпълни инструкцията – погледна ме единия и 

насочи синкава мълния, която ме отхвърли на един метър 
назад, но не ме засегна по-сериозно. През това време 
хората на Нора бяха обезвредили четиримата. Поставиха на
ръцете и краката им ограничители и ги повлякоха към 
долния етаж.

- Какво ще ги правите? - извика Братея.
- Спокойно! - отвърна Нора. - Вече си имаме 

разменна монета.
- Тя не струва нищо – каза Братея. - Тези са просто 

изпълнители. Ако не се върнат, никой няма да плаче за тях.
- Откъде знаеш? - спря се Нора на стълбите към 

долния етаж, като блъсна грубо единия от пленниците.
- Те може и да са клонинги – предположи Братея. - 

С ограничени функции.
- А може и да си ги приберат – казах аз. - Както ги 

изпратиха.
- Няма да могат – Нора посочи струпаните на 

купчина устройства, извадени от джобовете на 
нападателите. - Но аз ще се възползвам.

- Чакай! - извика Братея. - Идвам с теб!
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- Ти оставаш тук! - твърдо каза Нора. - Вземам още 
четирима. Трима остават тук за охрана.

- Това не е разумно – поклатих глава аз. - Не знаеш 
къде ще се озовеш.

- Няма да ми е за пръв път – отвърна Нора.
През това време четирима от неговите хора си 

разпределиха устройствата, отнети от четиримата без лица.
След това бързо затвориха в една стая на долния етаж 
пленниците и се събраха в хола на горния етаж.

Само след секунди петимата изчезнаха.
Адон отвори очи. Беше с ясен поглед, бодра и в 

отлично състояние.
- Какво стана? - озърна се тя и скочи на крака. - 

Къде е Нора?
- Заминаха нанякъде – вдигнах рамене аз. - Никой 

не знае къде.
В този момент звънна смартфонът ми. Беше Нора!
- Нора! - извиках аз. - Какво става?
- Всичко е наред – каза той спокойно. - Тук има още

четирима от техните.
- Те как са? - попитах аз.
- Познай – засмя се невъзпитано Нора.
- Къде се намира това място? - поинтересувах се аз.
- Недалеч от квартирата – обясни Нора. - На 

няколко пресечки.
- Значи са ни следели? - предположих аз.
- От всичко, което намирам тук, си личи, че са ни 

следели отдавна – каза Нора. - Не знам обаче как са 
минавали през невидимата врата, без да бъдат засечени.

- Технология – казах аз.
- Сигурно – съгласи се Нора. - Затварям. Ще ви 

държа в течение.
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Братея и Адон ме гледаха с очакване.
- Нора владее положението – пошегувах се аз.
- А хората му как са? - попита Братея.
- Те са добре – отговорих аз. - Само че там имало 

още четирима от хората без лица. Те са зашеметени. 
Мястото било наблизо. Има много доказателства, че са 
следели Хронхра отдавна. Само че Нора не знае как са 
преминавали във вашето измерение незабелязано.

- Аз не разбрах нищо – каза Адон. - Откакто 
излязохме от детективската кантора, всичко ми се губи.

- Беше много зле – казах й аз. - Уплашихме се за 
теб.

Адон ме погледна продължително, после погледна 
Братея, която й кимна.

- Благодаря ви, че не сте ме изоставили – Адон 
стисна ръцете на двама ни. - Тези хора са ужасни.

В този момент чух, че в двора влиза кола. 
Погледнах през прозореца, и видях познатия микробус. 
Нора излезе пръв, огледа се, и след като се увери, че 
наблизо няма никой, грабна на гръб един от зашеметените 
и го понесе нагоре по стълбите. Други трима от екипа го 
последваха, като по същия начин качиха по един пленник.
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Бързо изтичах на долния етаж и отворих входната 

врата на апартамента. Нора и хората му бързо влязоха и 
внесоха пленниците в една отделна стая. Поставиха им 
ограничители на крайниците и ги заключиха.

- Ще се наложи да си сменим квартирата – каза 
Нора.

- Имаш ли нещо пред вид? - попитах аз.
- Да – кимна той. - Наел съм няколко подобни, за да

можем да се преместваме бързо. Довечера се изнасяме.
- А какво ще правим с тези? - попита Братея.
- След известно време техните хора ще си ги 

потърсят – каза Нора. - Няма да ги мъкнем повече.
- А какво направихте с оборудването, което 

намерихте в квартирата им? - попита Адон.
- Унищожихме го – вдигна рамене Нора. - На нас за

какво ни е?
- С него ме контролираха – отвърна Адон. - 

Можеше да го проучим.
- Беше в огромни количества – обясни Нора. - 

Нямам представа кое от устройствата е служело за тази 
цел. Затова унищожихме всичко.

- Как? - поинтересува се Братея.
- С техните оръжия – посочи кръста си Нора. Там 

беше закачено странно устройство.
- Нали не бяха оръжия? - изненада се Братея.
- Това са модифицирани оръжия – обясни Нора. - 

Настроени са за зашеметяване, но при настройка на по-
голяма мощност могат да нанесат сериозни поражения на 
всичко наоколо, не само да убиват хора. С такова оръжие 
мога да сваля въздушен летателен апарат, каквито има 
полицията на Хронда.
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- А защо ги взехте, ако са оръжия? - попита Братея.
- Нали разбра – отговори Нора, - извънредна 

ситуация.
- Добре – съгласи се Братея. - Но не си се съветвал 

с никой над теб.
- С кого? - учуди се Нора. - С госпожа Хронхра? 

Или с господин Тона старши?
- Не е нужно да бъдеш хаплив – погледна го остро 

Братея. - Но ако питаш мен, да, трябваше да уведомиш 
Съвета.

- Изпратих вече рапорт – каза Нора и посочи 
таблета си. - Искаш ли да го прочетеш?

Братея млъкна и влезе в стаята си
- Не й е лесно – каза ми Нора. - Иначе не е лоша.
- А госпожа Хронхра? - попитах аз.
- Тя ми е началник – вдигна рамене Нора.
- Няма как да знаеш – казах аз.
- Тоест? - погледна ме Нора.
- Кой я замества? - зададох му въпрос, без да 

уточня какво исках да кажа.
- Аз – отвърна Нора.
- А на нея кой й е началник? - попитах пак.
- Съветът – лаконично отвърна Нора.
- Ето, това е отговорът – казах аз. - Госпожа 

Хронхра не е в състояние да изпълнява функцията си. 
Следователно, ти я заместваш и в момента само Съветът е 
над теб.

Нора се усмихна криво и изпръхтя.
- Пф! Кажи го на господин Тона старши.
- Защо? - не разбрах аз.
- Защото той ще признае, че госпожа Хронхра не е 

в състояние да изпълнява функциите си само, ако му 
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занесем трупа й – обясни Нора.
- Добре – казах аз. - Нали той е само председател на

Съвета. Останалите членове нямат ли глас?
- Аз съм полицай, а не политик – отсече Нора. - Не 

ме питай за такива неща. Сигурно ще те объркам. По-добре
питай Братея. Тя ги разбира тези неща. Нали тя е съветник 
на майка си по политически въпроси.

- За това заплаща ли се? - наивно попитах аз.
- Там е работата – Нора се приближи към мен и 

понижи гласа си. - Плаща се мнооого!
- Значи, Братея според думите ти не е безработна? -

зададох следващия си наивен въпрос.
- Безработна! Ха! - презрително каза Нора. - 

Приказва ги едни...
- А защо живее в къщата на майка си? - 

поинтересувах се аз.
- Защото отстъпи своята на дъщеря си – отговори 

Нора. - Тя е млада и трябва да си създаде семейство.
- А Братея? - зададох следващия въпрос. - Нейното 

семейство?
- Остана сама – обясни Нора. - Мъжът й изчезна 

преди много години.
- Изчезна? - изненадах се аз.
- Да – потвърди Нора. - Случаят му още не е решен.
- Той какъв е бил? - попитах аз.
- Мой колега – отговори Нора. - При една мисия в 

друго измерение се изгубиха следите му. Изчезнаха десет 
души.

- В кое измерение? - поисках да разбера аз.
- Не в това – поклати глава Нора. - В друго, което се

оказа опасно за нашите екипи.
- Защо? - учудих се аз.
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- Не знам – вдигна рамене Нора. - Не се върна и 
екипът, изпратен да ги търси, и Съветът забрани 
преминаването в онова измерение.

В този момент видях на таблета си, че съм получил 
нов имейл. Отидох в инбокса и видях темата: Re: 
издирваме изчезнали лица!

- А! - възкликнах аз. - Детективите...
- Какво казват? - поинтересува се Нора.
Отворих имейла и прочетох:
„Нова информация. Необходима незабавна среща в 

кантората. Чакаме ви“.
- Явно трябва да отидеш веднага – каза Нора. - 

Адон, ще можеш ли да го придружиш?
- Във форма съм – отговори Адон. - Нищо ми няма.
- Добре – кимна Нора. - Тръгвайте. И, за всеки 

случай, вземи това.
Нора подаде на Адон едно от оръжията на хората 

без лица.
- Можеш ли да се справиш? - попита я той.
- Да – потвърди Адон и прибра оръжието в чантата 

си. - От тях научих как се използва.
- От тях? - учуди се Нора.
- Да – кимна Адон. - Нали ми бяха в мозъка два 

дена.
- Значи, обменяли сте информация – каза Нора.
- Голям обмен – горчиво се усмихна Адон и тръгна 

с мен надолу по стълбите.
- Колата остана там – извика Нора.
- Няма проблем – казах аз. - Ще хванем такси.
На улицата махнах на едно такси и то спря. 

Качихме се и то ни закара до кантората 'Звезден прах'. 
Платих на шофьора и излязохме от колата. Огледахме се на
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всички страни и не забелязахме нищо подозрително.
Адон ми кимна и влязохме във входа на сградата, в 

която беше кантората. По стълбите не срещнахме никого. 
Вратата на апартамента този път беше отворена. Отвътре 
се чуваха гласове. Ослушахме се и тъй като гласовете не ни
се сториха заплашителни, влязохме. Във фоайето нямаш 
никой, но по гласовете се ориентирахме накъде да тръгнем.
Този път беше друга стая.

Надникнахме в стаята. Вътре, освен познатите ни 
трима детективи, имаше и двама непознати, които говореха
на висок глас. Езикът ми беше непознат.

- А! - извика детективът, който и сега седеше зад 
бюро до прозореца. - Господин Иванов! Влизайте, 
влизайте!

Адон ми направи знак да вляза пред нея.
- Не се безпокойте! - каза детективът. - Безопасно е.

Не е нужно да сте нащрек. А и ако е опасно, оръжието 
няма да ви помогне. Можете да седнете.

Не казах нищо. Оставих го да продължи.
- Това са наши сътрудници – посочи той двамата 

непознати. - Те смятат, че са открили госпожа и госпожица 
Иванови.

- Смятат? - повторих аз.
- Добре – каза детективът. - Това е почти сигурно.
- Е? - погледнах го въпросително.
- Проблемът е с транспорта и сигурността – 

отвърна детективът.
- Пояснете – подканих го аз.
- Транспортът до там ще е скъп – уточни той.
- И къде е това 'там'? - поинтересувах се аз.
- Този въпрос е изключително деликатен – 

уклончиво започна детективът. - Знаете, че не бихме 
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рискували сигурността нито на нашите клиенти, нито 
своята.

- Е? - опитах се да измъкна още информация.
- Затова все още не мога да споделя с вас локацията

– разочарова ме детективът.
- Не можете? - учудих се аз.
- Не – кимна той, - но мога да ви уверя, че те са 

добре.
- Това можеше да го напишете в имейла – ядосах се

аз.
- Не – завъртя глава детективът. - Кантората ни е 

защитена, а имейлите не.
- Защитена? - кипнах аз. - Вие майтап ли си 

правите с мен?
- Господин Иванов! - повиши тон детективът. - 

Щом казвам, че е защитена, значи е защитена. В нея не 
могат да се появят неканени гости.

- Вратата беше широко отворена – казах аз.
- Нали знаете – усмихна се той за пръв път и чак 

сега забелязах лицето му. - Те не използват врати.
- Е? - продължих да губя търпение.
- Не ви извиках само за това – каза спокойно 

детективът. - Оказа се, че ситуацията е далеч по-сложна, 
отколкото предполагах в началото. След получената 
информация можем с по-голяма сигурност да определим 
приблизителната цена на операцията по освобождаване на 
госпожа и госпожица Иванови.

Не казах нищо, само го погледнах въпросително.
- Ще са ни необходими допълнителни средства за 

подготовка и осъществяване на операцията – обясни 
детективът. - Има в общи линии два варианта. Първият е да
се откажете от услугите ни, а вторият – да ни предоставите 
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необходимите средства.
Погледнах Адон. Тя не издаваше безпокойство с 

изражението на лицето си. Обаче забелязах поразителния 
контраст между красивите черти на лицето й и тези на 
детективите, които също бяха хора без лица. През ума ми 
мина какво ли не. Хората без лица и детективите заедно ли 
действаха или бяха от различни групировки? Нямах 
представа.

Адон леко притвори очи и кимна.
- А те възлизат на? - зададох въпрос в стила на 

детектива.
- Петстотин хиляди евро – спокойно и отчетливо 

произнесе детективът.
В първия момент не можах да осъзная чутото, в 

следващия всичко в мен закипя, но накрая се овладях и 
казах:

- Това откуп ли е?
- Не – отговори детективът. - Ако беше откуп, 

сумата щеше да е многократно по-голяма. Това са средства,
с които да подготвим и евентуално осъществим операцията
по освобождаване на госпожа и госпожица Иванови.
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25
Погледнах Адон и тя направи безпомощна мимика. 

Можех да се обадя на Нора и да се посъветвам с него какво
да правя. Обаче реших да събера още информация.

- Разбирате – казах аз на детектива, - че сумата е 
непосилна за мен.

- Да – кимна той. - Но за госпожа Иванова не е.
- Какво ви кара да мислите така? - попитах го аз.
- Множество факти, които събрах за госпожа 

Иванова – спокойно каза детективът. - Затова предполагам, 
че тя може да си позволи тази малка сума.

- Вие майтап ли си правите? - започнах да губя 
търпение.

- Господин Иванов – не изгуби спокойствието си 
детективът. - Ние сме сериозна фирма.

- Толкова сериозна, че изнудвате? - реших да 
рискувам аз.

- Ние не изнудваме – отговори детективът без да 
мигне. - Нашите калкулации се базират на множество 
факти, като например разходи за транспорт, екипировка, 
застраховка, хонорар на сътрудниците и детективите, 
дневни, както и непредвидени разходи, които трябва да 
бъда посрещнати безпроблемно, за да не се попречи на 
операцията.

- Значи, калкулацията ви се базира на някакво 
огромно разстояние, няколко стотин хиляди километра – 
заключих аз. - На Земята няма такива разстояния.

- Господин Иванов – каза детективът с желязно 
спокойствие. - Ние имаме достоверна информация за 
разстоянието, на което се намира обектът, в който госпожа 
и госпожица Иванови са държани против волята им. Ние 
нямаме за цел да правим анализ, дали на Земята има такива
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разстояния.
- Господин... не ви запомних името – отвърнах аз, - 

все пак е необходимо да представите анализ на разходите, 
които искате да покрием.

- Казвам се Марин Тотев и съм един от 
съдружниците в детективска кантора 'Звезден прах' – 
представи се детективът. - Моите съдружници са ми 
предоставили възможността да ръководя работата на 
кантората, за което съм им признателен. Що се отнася до 
анализа на разходите, мога да ви го предоставя незабавно.

Марин Тотев или човекът, който се представяше с 
това име, докосна няколко пъти таблета си и каза:

- Вижте имейла.
Извадих таблета си и проверих пощата. Имейлът от

детективската кантора беше пристигнал. Отворих 
прикрепения файл. В него видях подробен анализ на 
разходите, възлизащи на 500 хиляди евро. Разстоянието, 
което беше записано в приблизителните калкулации беше 
380 хиляди километра в едната посока!

Изтръпнах, но замълчах. Пуснах търсене в Гугъл с 
ключов израз 'разстояние 380000 км' и попаднах на 
следното: 'луната се намира на около 380000 км от нашата 
планета'!

Адон седеше до мен и видя резултата от търсенето. 
Усетих как леко ме докосна. Обърнах се към нея. Погледът 
й криеше лека тревога, но не разбрах какво искаше да 
каже. Вдигнах рамене. Тя само леко поклати глава.

- Господин Тотев – казах аз. - Виждам, че 
операцията по освобождаването на госпожа и госпожица 
Иванови ще отнеме доста време, като се има пред вид 
огромното разстояние. Вие обаче сте написали срещу 
дневни разходи пет броя. Само пет дена ли ще ви отнеме? 
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И защо сумата за тях е толкова голяма?
- Както разбрахте – каза Тотев, - разстоянието е 

голямо и затова се полага по-голяма сума за дневни 
разходи. Но за броя на дните не сте разбрали точно. Денят 
е един, а в операцията ще участваме петима.

- Един ден? - направих се на учуден. - За 
седемстотин и шейсет хиляди километра?

- Господин Иванов – отново спокойно започна 
Тотев, което вече ми лазеше по нервите, - ние сме 
компетентни специалисти и разбираме от работата си. Щом
сме посочили един ден, значи толкова сме планирали за 
операцията.

- Значи 500 хиляди евро за един ден! - възкликнах 
аз.

- Господин Иванов – спокойният тон на Тотев 
наистина ме дразнеше, - както видяхте от калкулацията, 
детективска кантора 'Звезден прах' ви предлага да извърши 
споменатата операция за един ден срещу посочената сума. 
Ние сме най-добрите специалисти в нашия бранш и вие не 
сгрешихте, че се обърнахте към нас, защото именно ние 
сме в състояние да решим проблема ви. Единствено ние 
разполагаме с необходимата квалификация. Способностите
на нашия екип са доказани при изпълнение на 
неизпълними задачи.

- Добре, добре – вдигнах ръка, за да му дам знак да 
спре тирадата си. - Разбирам, че сте добър рекламен агент. 
Обаче сумата е доста завишена.

- Завишена? - не разбра Тотев. - Какво имате пред 
вид.

- Имах пред вид – започнах да говоря бавно, - че е 
завишена. Да, именно това имах пред вид.

- От какво сме я завишили? - попита Тотев и за 
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пръв път усетих, че и аз му лазя по нервите. - Коя според 
вас е незавишената сума?

- Половината – веднага изстрелях аз. - Макар че и 
тя е прекалено висока.

- Сумата е тази, която ви предложихме – Тотев 
започна да говори по-бързо и да губи търпение.

- А няма ли друг вариант? - поинтересувах се аз. - 
Например, аз да осигуря част от екипа?

- Да – кимна Тотев. - Ако можете да осигурите 
двама пилоти, ще ви намалим сумата на 250 хиляди.

- Добре – отговорих аз, - ще осигуря двама пилоти.
- Нямам пред вид пилоти на самолети или 

хеликоптери – каза Тотев, - а специални пилоти.
- И аз имах точно това пред вид – уточних аз.
- Специални пилоти? - повтори Тотев.
- Да – наблегнах аз, - специални пилоти.
- Добре – съгласи се Тотев, - само че трябва да 

проверим какво могат.
- Ще им предам – кимнах аз. - А сумата до кога да 

ви я осигуря?
- Офертата остава валидна до 24 часа – заяви Тотев.

- След това престава да важи.
- Ще ви се обадя – станах аз, а заедно с мен и Адон.
Излязохме от кантората и слязохме по стълбите. 

Пред сградата внимателно се огледахме, преди да 
продължим по улицата. Не забелязахме нищо, което да ни 
обезпокои. Тръгнахме бавно към мястото, където сутринта 
бяхме паркирали колата. Преди да стигнем до 
злополучното заведение от сутринта, предложих на Адон 
да свием в една пряка, за да не минем покрай него, и тя се 
съгласи.

След малко открихме колата и влязохме в нея. 
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Тъкмо Адон палеше двигателя, когато смартфонът ми 
звънна. Беше Нора.

- Е? - попита той.
- Връщаме се – отвърнах аз. - След малко ще 

разправяме.
- Има ли надежда? - поинтересува се той.
- Не можах да преценя – казах аз. - Ще разбереш.
- Добре – съгласи се Нора и затвори.
Когато влязохме в квартирата, намерихме всички 

събрани в хола на долния етаж.
- Както ти казах, ще се преместим – обясни ми 

Нора, когато огледах всички присъстващи. - Сега, 
разказвай.

- Твърди, че знае къде са – започнах да разказвам. - 
Но не ни представи никакво конкретно доказателство. В 
кантората имаше и двама непознати, които говореха на 
странен език. На мен лично не ми прозвуча като земен 
език. Та, този, дето издаде сутринта фактурата, се казва 
Тотев. Той ми говореше като реклама от телевизията. Не 
каза нищо съществено, освен че поиска 500 хиляди евро, за
да проведе операция по освобождаване на госпожа 
Хронхра и Дахра.

- Петстотин хиляди! - възкликна Нора.
- Евро! - извика Братея.
- Да – кимнах аз. - Твърди, че мястото, където ги 

държат, е на 380 хиляди километра оттук.
- И къде е това? - попита Нора.
- На Луната – отговорих аз.
- Едва ли – поклати глава Нора. - На Луната, хм, не 

ми се вярва.
- Защо? - каза Братея. - По-скоро, не на Луната, а на

стационарна орбита зад Луната.
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- Откъде ти хрумна? - погледна я Нора. - Кой ще 
държи там кораб?

- Ами всички, които наблюдават Земята – отговори 
Братея. - С Винко веднъж бях на един такъв кораб. Той 
твърдеше, че управата на Алтре Мунс поддържа един такъв
кораб, скрит от Земята. На него има и пространствен 
портал.

- Откъде знаеш? - пак с недоверие я погледна Нора.
- През него отидохме до Алтре Мунс – обясни 

Братея.
- Била си на Алтре Мунс? - изненада се Нора. - Не 

знаех.
- Ами, не си ме питал – вдигна рамене Братея.
- И какво предлагаш да направим? - Нора попита 

Братея.
- Това може да се реши от Съвета – отговори 

Братея.
- Няма време – поклати глава Нора.
- Има и малко по-различен вариант – обадих се аз. -

Предложих му да осигурим част от екипа и той се съгласи, 
ако му намерим двама специални пилоти.

- Значи, космически пилоти – предположи Нора.
- И аз така мисля – кимнах аз.
- Трудно ще е – замисли се Нора. - Не мога да се 

сетя за някой, който да не зависи от Съвета.
- Защо? - учудих се аз. - Защо да не се сещаш?
- Тези, за които се сещам – отвърна Нора, - са на 

служба в полицията, армията или териториалната 
администрация. Процедурата да им се даде разрешение да 
участват в мисия в друго измерение е много сложна и 
бавна. И господин Тона старши да се застъпи, няма да 
стане по-бързо от една тринайсетица.
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- Ами ето – извиках аз – Ти го каза! Но не господин
Тона старши, а просто Тона. И брат му Донехра.

Нора ме изгледа със зинала уста. Явно, не беше 
очаквал от мен да изтърся това. Но Братея се обади:

- Да, това е добра идея, само че и тя също е трудно 
осъществима.

- Защо? попитах аз.
- Трудно е да ги убедиш да си рискуват живота за 

госпожа Хронхра – безпомощно разпери ръце Братея.
- А финансовата страна? - попитах аз.
- Да им платя? - попита Братея.
- Да – потвърдих аз.
- За съжаление, нямам представа откъде да се 

снабдя с толкова средства – отчаяно каза Братея.
- Аз имам – обади се Нора. - Не средствата, де. 

Представа как да се снабдим с тях. Но първо трябва да 
убедим Тона и Донехра да участват.

- Какво общо има това с осигуряване на 
средствата? - попита Братея.

- Ще вземем от тях на заем! - отговори Нора.
- Едва ли имат толкова – поклатих глава аз.
- Имат – отсече Нора.
- Но едва ли ще ги дадат за Хронхра – каза Братея.

205



206



26
Вечерта вече се спускаше. Нора нареди всеки да 

вземе багажа си и да бъде готов. Щяхме да напуснем 
квартирата, щом се стъмнеше.

През това време пленниците в двете стаи започнаха
да блъскат по вратите и да викат. Нора ги изтърпя десетина
минути. След това взе едно от техните оръжия и ги 
зашемети, без да отваря вратите.

- Сигурно си мислеха, че сме напуснали жилището 
– каза Нора. - Логиката им е правилна, защото трябваше 
веднага да се изнесем оттук. Но пък аз си мисля, че най-
добре ще бъде да се стъмни и тогава да се местим.

- Сигурно ще се наложи да сменим още квартири – 
предположи Братея.

- Зависи – отвърна Нора. - Ако съберем достатъчно 
средства и освободим госпожа Хронхра и Дахра, можем да 
се приберем по-бързо.

- Ти наистина ли мислиш, че тези детективи са 
честни? - попита го Братея.

- Не – поклати глава Нора. - Но те гледат интереса 
си и няма да ни издадат на другите без лица.

- А какво стана със златните пластинки, които 
донесохте в началото? - попитах аз.

- Имаме достатъчно – обясни Нора, - но ще е 
трудно да ги обменим. Знаеш, че искат документи за 
самоличност.

- Може би трябва да потърсим някой, който би 
посредничил – предложих аз. - Може да попитаме самите 
детективи, дали приемат заплащане в злато.

- Ако те посредничат, златото няма да покрие 
исканата от тях сума – не се съгласи Нора.

- А половината? - попитах аз.
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- Доста повече от половината – отговори Нора.
- Добре тогава – казах аз, - остава само да убедиш 

Тона и Донехра да участват. Няма нужда да искаш заем.
- Мислех да не пипам златото – поклати глава Нора.

- То ни е дадено от Съвета и нямаме право да го харчим 
безотговорно.

- Това не е безотговорно – казах аз. - Нали е 
извънредна ситуация?

Нора въздъхна и погледна Братея. Тя също не каза 
нищо. Само вдигна рамене.

- Някой да е против? - Нора огледа всички 
присъстващи.

Никой не се обади.
- В такъв случай – каза Нора, - решаваме да 

използваме златото.
- Смятам, че решението ви е правилно – подкрепих 

го и аз, макар че не ме засягаше пряко.
- Сега ще е добре да се свържеш с Тона и да 

поговориш с него – предложи Братея.
- Опасно е да използваме джобните си телефони – 

поклати глава Нора.
- Ще се обадя на Леа – казах аз. - Тя ще отиде при 

него и ще му даде смартфона си.
- Добре – съгласи се Нора.
Набрах номера на Леа и почаках малко. Тя се 

обади:
- Какво стана? Как си? Всичко наред ли е?
- Да – потвърдих аз. - С мен всичко е наред.
- А госпожа Хронхра и Дахра? - попита Леа.
- Още не са освободени – отговорих аз. - Всъщност,

за това се обаждам. Тона наблизо ли е?
- Да – каза Леа. - Аз съм при тях в бара. 
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Импровизирана вечеря.
- Ще може ли да дадеш смартфона си на Тона? – 

помолих я аз.
- Окей – потвърди тя.
Предадох моя смартфон на Нора.
Чух, че Тона се обади отсреща.
Започна разговор, който продължи петнайсетина 

минути. Аз се доближих до Адон и я помолих да ми 
превежда.

Разговорът се проведе горе-долу така:
Нора: Тона, аз съм Нора. Отдавна не сме се чували.
Тона: Не е голяма загуба за мен.
Нора. Разбирам. Не ме уважаваш.
Тона: Ти си знаеш защо.
Нора: Всеки греши. Важно е да поправяме 

грешките си.
Тона: И ти как поправяш своите?
Нора: Правя жертви.
Тона: Мисля, че и аз правя същото, без да съм 

допуснал грешки.
Нора: Тона, виж, допуснах сериозни грешки 

спрямо теб. Сега обаче искам да изкупя вината си.
Тона: Как?
Нора: Предлагам ти да участваш във важна мисия. 

Ще ми трябват двама космически пилоти.
Тона: А, сега се сети! И защо да се съгласявам?
Нора: Защото ще помогнеш на Хронда да не изпада

в безвластие.
Тона: Не смятам, че госпожа Хронхра управлява 

Хронда. Ако ти си мислиш така, грешиш. Съветът 
управлява Хронда.

Нора: Не искам да споря по тези въпроси. Знаеш, 
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че не разбирам от политика. Дори и да се изказах 
погрешно, разбираш, че ситуацията е извънредна.

Тона: Тук не се е почувствало нищо.
Нора: Защото още не се е разчуло. После може да 

настъпи паника. Всички ще изгубим от това.
Тона: Дори и да се съглася, аз не съм толкова 

добър, че да върша работа за двама пилоти.
Нора: Вторият пилот може да бъде Донехра.
Тона: (смее се) Ти наистина ли си мислиш, че 

двамата ще се втурнем да помагаме на госпожа Хронхра?
Нора: Просто питам.
Тона: Добре, ще ти кажа. Ако ми платите 

предварително колкото поискам и ми дадете гаранции за 
допълнително възнаграждение след изпълнение на 
мисията, мога и да се съглася.

Нора: И каква е сумата?
Тона: Седем по тринайсет. В злато.
Нора: Това е много!
Тона: Не. Това е цената ми да се съглася да 

участвам. И още толкова след това.
Нора: Ти ме изнудваш!
Тона: Не теб.
Нора: Не зависи от мен.
В този момент се намеси Братея:
- Тона, аз съм съгласна да ти платя тази сума. 

Същата сума съм съгласна да платя и на брат ти.
Нора онемя, вдигна рамене и даде смартфона на 

Братея.
- Жени! - въздъхна после Нора и махна с ръка.
Братея продължи разговора с Тона:
Братея: Разполагам с такава сума в акции на 

Островната асоциация. Мога да ви ги прехвърля веднага.
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Тона: Как оценяваш стойността им?
Братея: На страницата на асоциацията в мрежата 

Алахран има текущата цена на акциите спрямо златото. 
Сутринта видях цената. Акциите ми с голямо занижение, 
тоест във ваша полза, покриват сумата, която искате.

Тона: Казах, че предпочитам в злато.
Братея: Ако проследиш развитието на Островната 

асоциация през последните двеста години, ще се убедиш, 
че акциите им винаги са имали златно покритие.

Тона: Това ми прилича на реклама.
Братея: Можеш да ги продадеш веднага и да купиш

злато. Ако не ти достигнат, ще ти доплатя.
Тона: Звучи логично и изпълнимо. Може би ще се 

съглася.
Братея: А Донехра?
Тона: Той е тук. Можеш да говориш с него.
Донехра: Братея, скъпа, как си?
Братея: Станах ли ти скъпа?
Донехра: Е, не толкова, колкото скъпото ти мамче.
Братея: Хайде да оставим сарказма за след това.
Донехра: Съгласен. И как ще удостовериш 

прехвърлянето на акциите?
Братея: С електронен подпис.
Донехра: Да, не се сетих, вие си имахте електронни

подписи.
Братея: Всеки може да има.
Донехра: На мен за какво ми е? Нямам толкова 

средства, че да ми е необходим.
Братея: Мислех, че имаш.
Донехра: Всичко е инвестирано в корабчетата, 

които постоянно се амортизират и искат ремонт. Така че на 
практика не разполагам с нищо.
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Братея: Добре, сега ще можеш да разполагаш с 
необходимите средства за развитие на дейността.

Донехра: А кой ще внесе застраховката?
Братея: Аз поемам и тези разходи.
Донехра: И кога плащаш? А и кога тръгваме?
Братея: Плащам веднага. Тръгвате, щом получите 

потвърждение за плащането.
Донехра: Ами, тогава действай. Ние сме готови.
Линията се прекъсна.
Братея ми върна смартфона и седна пред таблета 

си. Десет минути усилено извършваше някакви действия. 
Накрая каза:

- Акциите са прехвърлени поравно на Тона и 
Донехра. Платих им застраховка живот при извънредна 
ситуация.

В този момент смартфона ми иззвъня. Беше Леа:
- Тона и Донехра потвърдиха, че са получили 

акциите. Готови са да тръгват.
- В единайсет часа ще ги чакам пред невидимата 

врата – обади се Нора.
- Разбрано – потвърди Леа. - Успех!
След това Нора ме помоли да изпратя имейл на 

детективите, в който да опиша подробно ситуацията: 
плащането на половината сума в злато, осигуряваме двама 
специални пилоти, в единайсет и половина можем да се 
срещнем, където определят.

Получих отговор веднага, че са съгласни, среща в 
единайсет и половина в кантората.

Навън отдавна беше станало тъмно. Погледнах 
часовника на смартфона: десет и половина.

- Тръгваме! - Нора стана от мястото си и се запъти 
към вратата.
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Всички го последвахме, без да бързаме.
На двора Нора се приближи до мен и каза:
- Качваш се с мен в колата. Ще отидем направо до 

невидимата врата, а след това при детективите. Адон ще 
дойде с нас. Останалите се качват в микробуса и отиват в 
новата квартира.

Всички заехме местата си и поехме в различни 
посоки.
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През последните няколко дни се случиха толкова 

чудни неща, че още не можех да ги асимилирам. Всичко 
беше преминало като на сън. Очаквах да се събудя и всичко
да изчезне – и невидимата врата, и Хронда, и госпожа 
Хронхра, и всички останали от Хронда, и хората без лица. 
Търках очи, щипех се – нищо. От монотонния шум на 
двигателя започна да ми се придремва.

- Тази нощ ще е решаваща за Хронда – гласът на 
Нора ме сепна и аз се разсъних.

- За Хронда? - не разбрах аз.
- Да – кимна Нора, който седеше зад кормилото. - 

Колкото и да не признават Тона и Донехра, че равновесието
в Хронда е благодарение на госпожа Хронхра, това е факт. 
Нямам представа какво влияние има тя, но с излъчването 
си е обединяваща фигура.

- За съжаление, аз съм скептичен като Тона и 
Донехра – не се съгласих аз. - Не останах с впечатление, че 
госпожа Хронхра е кралица, царица или нещо подобно. 
Влияние има, но не такова, че да се смята за единствен 
ръководител на Хронда.

- Не, не, нямах това пред вид – започна да бие 
отбой Нора. - Исках да кажа, че сред ръководните личности
в Хронда тя е най-влиятелната и обединяваща фигура.

- Може би сред своите привърженици – 
предположих аз. - Сред останалите, които не са й 
привърженици, това сигурно не важи.

- В Хронда всички са й привърженици, с малки 
изключения – каза Нора.

- И как разбра? - попитах аз.
- То се вижда – отговори Нора. - Радва се на голяма 

популярност. Статистиката на страницата й в мрежата 
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Алахран го доказва.
- Как го доказва? - учудих се аз.
- Има милиони посещения – обясни Нора.
- Не е задължително на страницата й да ходят само 

нейни привърженици – не се съгласих аз. - Тя е публична 
личност, затова там ходят различни хора, повечето от 
любопитство. Никъде те не декларират, че са нейни 
привърженици или че не са.

- Ти би ли отишъл на страницата на някой, който не
ти е симпатичен? - попита Нора.

- Че какво ми пречи? - учудих се аз. - Ходя на най-
различни страници в мрежата. Често посещавам страници 
на хора, които не са ми симпатични. И моята страница се 
посещава от хиляди, но няма как да разбера кои от тях са 
мои привърженици и кои не.

- При госпожа Хронхра е друго – не се предаде 
Нора. - Тя наистина е популярна.

- Сигурно – съгласих се аз, - само че популярността
й е на публична личност. Това, че се приказва за нея 
постоянно, не значи, че всички говорят само положителни 
неща за нея. На официалните страници, предполагам, няма 
как да се пишат негативни неща за госпожа Хронхра, но 
съществуват и други страници. За съжаление, не знам 
езика ви, за да потърся доказателства за своята теза.

- Е, има разни страници, дето я очернят, но те са 
пристрастни – пренебрежително изрече Нора.

- Значи, ти твърдиш, че страниците, които я хвалят, 
не са пристрастни? - попитах наивно аз.

- Не са – потвърди Нора. - Те са обективни.
- И как разбираш, че са обективни? - погледнах го 

аз.
- Написани са на правилен език, стилът им е 
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изискан, няма недоказани твърдения – заизрежда Нора.
- И доказателствата какви са? - попитах аз.
- Винаги се цитират нейни изказвания, които са 

публикувани – обясни Нора.
- А другите не цитират ли? - контрирах аз.
- Цитират, но правят погрешни изводи и 

тълкувания – отвърна Нора.
- И от какво се разбира, че са погрешни? - не ми 

стана ясно.
- Просто са субективни и пристрастни – отсече 

Нора, който вече губеше търпение.
- Оценката ти, когато прочетеш някакви изводи или

тълкувания на думи на госпожа Хронхра, които не 
съвпадат с твоите, е, че те са субективни и пристрастни – 
казах спокойно аз. - Но това не е доказателство, че те са 
такива, защото твоята оценка си е твоя, тоест, субективна.

Нора рязко закова спирачки на едно кръстовище. 
Явно беше ядосан.

- Добре, де – махна с ръка той. - Ти си приятел на 
Тона.

- Познавам го едва от няколко дена – казах аз. - Как 
може да му стана приятел за толкова кратко време? А и не 
знам езика му.

- Не знам защо не харесваш госпожа Хронхра - 
вдигна рамене Нора, - но не си прав за нея. Тя е 
обединителна фигура в Хронда.

- В Хронда разрешено ли е всеки да има собствено 
мнение? - попитах аз.

В този момент светна зелено и Нора рязко потегли.
- Защо да не е? - раздразнено попита той.
- Започвам да мисля, че не е – казах аз.
- И откъде разбра? - насила се засмя Нора. - Нали 
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не знаеш езика ни?
- Наистина, не го знам – потвърдих аз. - Но с теб 

разговаряме на български. И ти от петнайсет минути ми 
доказваш, че е много неприятно, ако имам различно от 
твоето мнение. А ти си на висок ръководен пост. Значи 
поддържаш официалната линия.

Нора замълча. Тогава се обади Адон:
- Ние принадлежим към различни култури. Вярно, 

в Хронда има много пришълци, но като цяло, те 
възприемат културата на местните хора. Във висшето 
училище изучавах специална дисциплина за различните 
култури. Тогава разбрах, че всяка общност от хора – народ, 
раса, жители на различни планети или измерения имат 
специфични особености в начина на мислене и на 
възприемане на света. За щастие, тези особености не водят 
до драстични различия.

- Права си – съгласих се аз. - Достатъчно е обаче да
доведат до фатално недоразумение.

- Тоест? - не разбра Адон.
- Както в случая с госпожа Хронхра – обясних аз. - 

Ако е истина, че тя е дошла от нашето измерение, тя е 
носител на друга култура. Но успява да се издигне във 
вашето измерение, сред вашата култура. Тя се е 
възползвала от готовността ви да й се доверите. Според 
мен, получило се е недоразумение и то фатално.

- И кое е фаталното? - учудено ме погледна Адон.
- Изградили сте култ към Хронхра, без да 

осъзнавате – заключих аз.
- Как така? - не разбра Адон.
- Доколкото разбирам – обясних аз, - в Хронда 

управлява Съветът. Или така би трябвало да бъде според 
вашата Традиция, както наричате законите си.
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- Да – потвърди Адон.
- Значи, госпожа Хронхра нарушава Традицията – 

продължих аз. - На практика, както и Нора потвърди, тя 
управлява Хронда.

- Ама, не... - започна да се обърква Адон.
- Нора – обърнах се към него, - не каза ли така?
- Добре – съгласи се Нора, - излиза, че е така... 

Хайде да не говорим повече на тази тема.
- Така ще бъде най-добре – приех аз.
Адон ми се усмихна и стисна ръката ми.
Скоро наближихме мястото, до където се стигаше с

кола. Нора караше бавно по горския път. Смартфонът ми 
иззвъня. Беше синът ми.

- Какво става? - попита той. - Не се обаждате. Къде 
сте? Няма ви вкъщи.

- А, майка ти е в Хронда, аз се върнах за малко – 
отговорих аз.

- Тук телефонът се спука да звъни – каза синът ми.
- И кой звъни? - попитах аз.
- Ами, разни клиенти и разни, дето не разбрах 

какво искат – заизрежда той. - Разни, дето подпитваха за 
цените на преводите, други за цените на уроците, но общо 
взето, нищо важно. Само дето един няколко пъти тази 
вечер те търси и твърди, че бил от някаква детективска 
агенция или кантора. Не помня.

- Каза ли си името? - поинтересувах се аз.
- Смотолеви там нещо – засмя се синът ми, - но не 

можах да разбера. На мен ми заприлича на Марко Тотев.
- Аха, Марин Тотев – казах аз.
- Да, май така каза – потвърди той.
- Нещо предаде ли? - попитах аз.
- Питаше кога се връщаш – отговори синът ми, - но 
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нямаше как да знам.
- И аз не знам – казах аз.
- Ами, тогава да се чуем, ако има нещо – предложи 

синът ми.
- Добре – съгласих се аз. - Ще те държа в течение.
И затворих телефона.
- Защо те е търсил Тотев? - учуди се Нора.
- Може и да не е той – предположих аз.
- А кой? - попита Нора.
- Нямам представа – вдигнах рамене аз.
- Защо не ти е пратил имейл? - продължи да се чуди

Нора.
- Чакай да видя – казах аз и погледнах инбокса. 

Нямаше нищо, освен няколко спама. Проверих и джънк 
папката. И там нямаше нищо.

- Нищо – поклатих глава.
- Може и да си прав – каза Нора. - Но може и да 

иска да разбере, дали ти си господин Иванов.
- Какво значение има? - учудих се аз.
- Ще разберем в единайсет и половина – отвърна 

Нора.
В този момент колата спря. Бяхме стигнали. 

Излязохме и аз включих смартфона си на фенерче. След 
малко стигнахме до мястото на невидимата врата. 
Погледнах часовника. Наближаваше единайсет.

- Време е – каза Нора и в този момент се появи 
първо Тона, а след него и Донехра.

- Добре дошли в другото измерение – извика Нора.
- Добре ви заварили – отговори Донехра. - Каква е 

програмата.
- Качваме се на едно примитивно превозно 

средство и отиваме при детективите, които движат въпроса
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– обясни Нора.
- Добре, да тръгваме – подкани Донехра. - О, Адон!

Не знаех, че си в полицията.
- От няколко години – отвърна Адон.
- Разхубавила си се – продължи Донехра. - Да 

нямаш приятелка?
- Донехра! - засегна се Адон. - Винаги си бил 

хаплив.
- Нещо лошо ли казах? - наивно попита Донехра.
- Да – отсече Адон. - И ако те интересува, харесвам 

мъже.
- Не знаех – вдигна рамене Донехра, а Нора се 

засмя по невъзпитания си начин.
Тона ги гледаше и понеже не разбра какво става, 

вдигна рамене. Донехра само го потупа по гърба и тръгна 
след Нора, който се беше запътил към колата.

Останах последен с Адон и казах:
- Наистина, не мога да ви разбера културата.
- Тук няма нищо за разбиране – усмихна се Адон. - 

Недоразумения стават и в рамките на една и съща култура.
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Излязохме на горския път и отидохме до колата.
- Къде е градът? - попита Донехра.
- Не е много далеч – обясних аз.
- Какво е станало? - чудеше се Донехра.
- С кое? - не разбрах аз.
- С града – посочи наоколо той.
- За щастие, градът още не е стигнал дотук – 

отвърнах аз.
- Как не е стигнал? - не схващаше Донехра.
- Варна е малък град – обясних аз. - Тук никога не е

имало град. Някога сигурно ще стигне и дотук, но това ще 
е след много години. След петдесет, сто. Не знам.

- Аз си мислех, че всичко е както в Хронда – каза 
Донехра.

- Не е – отвърнах аз. - Доста различно е. Градът е 
малък, сградите са ниски, не е както в Хронда.

Влязохме в колата. Донехра седна отпред до Нора, 
а Тона отзад, до нас с Адон. Тя му обясни как да затвори 
вратата.

Тона се опита няколко пъти и най-после успя. След 
това Адон му обясни как се отваря. Тона оттренира и това 
действие. После потеглихме бавно, докато карахме по 
горския път. Донехра се оглеждаше и по едно време каза:

- Не е за вярване! Тук да няма град!
- В морето няма острови – продължих аз. - В града 

няма нито един небостъргач.
- Така ли? - възкликна Донехра. - Защо не сте 

направили острови? И да няма нито един небостъргач! 
Малко странно ми се вижда.

- На нас пък ни е странно как може да се живее в 
такива огромни небостъргачи – казах аз.

223



- Е, то си е за чудене – отвърна Донехра. - Видя, че 
доста хора живеят в къщи на островите. И още нещо ми е 
чудно. Тук не можахте ли да намерите космически пилоти, 
че викате нас?

- Тук няма космически пилоти – обясних аз. - Или 
почти няма.

- Няма космически пилоти? - извика Донехра. - А 
кой управлява космическите летателни апарати?

- Почти няма такива – отговорих аз. - А онези, 
които се използват, са направо неуправляеми.

- Неуправляеми ли? - изненада се Донехра.
- От твоя гледна точка, да – потвърдих аз. - Те се 

изстрелват с ракета и в космоса най-много да се скачат с 
някоя орбитална станция.

- Аха, значи, трудни са за управление – разбра 
Донехра. - И ние такъв ли апарат ще управляваме.

- Едва ли – казах аз. - Ако ще отидете и се върнете 
за един ден до Луната, като през това време вземете и 
госпожа Хронхра и Дахра, значи летателният апарат ще е 
далеч по-съвършен.

- Нали нямахте такива? - учуди се Донехра за 
пореден път.

- Хората без лица имат такива – отговорих аз.
- Хората без лица ли? - не разбра Донехра.
- Онези, които са отвлекли госпожа Хронхра, а и 

онези, които ще ни помогнат да я освободим – обясних аз.
- Какво? - подскочи Донехра. - Едни и същи са 

отвлекли и искат да освободят госпожа Хронхра?
- От една раса са – обади се Нора. - Най-вероятно 

са от Алтре Мунс.
- Това не беше ли планетата, на която се засели 

синът на госпожа Хронхра? - попита Донехра.
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- Да – кимна Нора.
- Значи, забъркал се е в някоя каша – заключи 

Донехра.
- Искат да разменят госпожа Хронхра и Дахра 

срещу него – обясни Адон.
- Как разбра? - погледна я Донехра, като се извърна 

назад.
- Ровиха ми из мозъка, но успяха да ми оставят и 

тази информация – обясни Адон.
- Как ти ровиха из мозъка? - попита Донехра.
- С някаква технология – отговори Адон.
- Тя не е ли забранена? - учуди се той.
- Явно не на всички е забранено да я ползват – 

обясни Нора.
- Това не ми харесва – каза Донехра. - Щом 

безнаказано използват такава технология, става опасно за 
нас.

- Нали знаеше, че ще има опасности? - риторично 
попита Нора.

- Такива не – наблегна Донехра. - Човече! Ако те 
имат технология за ровене в мозъци, къде ще ходим?

- Няма да имат време да я използват – успокои го 
Нора.

- Няма да имат време ли? - не се съгласи Донехра. - 
Това е мигновена технология. За нея не трябва време, за да 
се задейства.

- Откъде се оказа такъв специалист по технологии 
за контрол на съзнанието? - засмя се Нора.

- Не съм специалист по такива технологии, но съм 
чел достатъчно – отвърна Донехра.

- И къде чете? - попита Нора.
- В мрежата Алахран – обясни Донехра.

225



- А аз защо не съм намирал? - учуди се Нора.
- Защото не си търсил – заключи Донехра.
- Как да не съм търсил? - възпротиви се Нора. - 

Постоянно търся.
- Тогава не знаеш как да търсиш – заяви Донехра. - 

Някой път мога да ти покажа. Стига да се върна жив и 
здрав, а не с промит мозък.

- Ще се върнеш! - натърти Нора. - Ще се върнете! 
Вие сте добри пилоти.

В този момент навлязохме в града.
- Какви са тези странни сгради? - попита Донехра, 

сочейки един квартал от новопостроени блокове.
- Жилищни сгради – обясних му аз.
- Жилищни? - учуди се Донехра. - Как се 

използват?
- Като къщи – обясних аз, - само че с отделни 

жилища за отделни семейства.
- Не, така е навсякъде – каза Донехра. - Искам да 

кажа, как не ви е страх да живеете в такива паянтови 
сгради?

- Толкова ли паянтови ти се струват? - попитах аз.
- Сякаш са ги строили деца – потвърди Донехра. - 

А възрастните не са ги контролирали.
- Надявам се да не е така – казах аз.
- В Хронда преди около петстотин години се е 

строяло също така – обади се Адон.
- Искаш да кажеш, че те са на нивото ни отпреди 

петстотин години? - изненада се Донехра.
- Само в някои отношения – отвърна Адон. - Но 

има неща, по които са на нашето ниво.
- И кои са те? - попита Донехра.
- Комуникациите, например, са почти на нашето 
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ниво – обясни Адон. - Разбира се, има още да се развиват, 
за да ни достигнат, но в общи линии почти са ни 
достигнали.

- И ние ли сме им помогнали? - поинтересува се 
Донехра.

- Не – каза Адон. - Влечугите, по-скоро техните 
подставени същества, на които им викат 'сивите', и хората 
без лица от Алтре Мунс и други планети.

- Те наистина ли са без лица? - учуди се Донехра.
- Имат – обясни Адон, - обаче като ги гледаш, не 

забелязваш лица, толкова са безлични.
- И всички ли са такива? - продължи да се 

интересува Донехра.
- Някои са по-нормални – отвърна Адон. - Малко са

вдървени, но могат да правят мимики, ядосват се, дори 
могат и да се смеят.

- Надявам се вашите детективи да са такива – каза 
Донехра.

- Да, такива са – потвърди Адон.
- Добре – зарадва се Донехра, - защото не ми се 

иска да работя заедно с такива без лица.
Вече наближавахме центъра. Движението беше 

сравнително малко и затова нямаше задръствания. Около 
единайсет и двайсет и пет успяхме да намерим място за 
паркиране. Излязохме от колата и Нора подаде ключовете 
на Адон:

- Може би и аз ще се включа в операцията, затова 
вземи ключовете.

- Ще има ли място? - попита Адон.
- Надявам се – кимна Нора.
- А на връщане? - поинтересува се тя.
- Корабът им сигурно не е от най-малките, ако им 
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трябват двама пилоти – обясни Нора.
- Ще разберем – вдигна рамене Адон.
Запътихме се към кантората. Когато наближихме, 

забелязах, че голямата табела над входа липсваше.
- Табелата я няма! - възкликнах аз.
- Значи, трябва да сме нащрек! - каза спокойно 

Нора и извади едно зашеметяващо оръжие. - Влизам пръв!
И Нора бързо влезе във входа.
- Давайте! - подвикна отвътре той.
Адон също беше въоръжена и остана най-отзад.
Нора се изкачи внимателно по стълбите до втория 

етаж, а ние го следвахме на разстояние. Вратата на 
кантората зееше отворена, от нея бяха изчезнали табелката 
и надписа да не се чука. Нора даде знак на Адон да го 
последва, а ние с Тона и Донехра да изчакаме.

Отвътре чух гласа на Тотев:
- Спокойно, просто приключваме.
- Всеки път ли си махате табелите, когато 

приключвате? - попита го Нора.
- Този път се налага спешно – отговори Тотев, - 

защото имаме индикации за опасност.
- И те са? - подкани го Нора.
- Появи се още една групировка, която се намеси в 

случая – обясни Тотев.
- Групировка? - не разбра Нора.
- Заинтересовани да се доберат преди нас до 

госпожа и госпожица Иванови – уточни Тотев.
- Искат да ни изпреварят? - подскочи Нора.
- Да – кимна Тотев. - Готови ли сте?
- Готов съм и аз да ви придружа – каза Нора.
- А вие бяхте? - попита Тотев.
- Аз съм Нора, шеф на полицията в Хронда, ако не 

228



сте разбрали – представи се Нора, без да си измисля. - А 
двамата господа, които не познавате, са Тона и брат му 
Донехра, космически пилоти първа категория.

Тотев беше зинал и не можа да каже нищо.
- Господин Тотев – попитах го аз, - вие ли сте ме 

търсили по телефона?
- По кой телефон – не разбра въпроса ми Тотев.
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Нора и аз се спогледахме. Включих таблета си и 

пуснах скайпа. Синът ми беше онлайн и го помолих да ми 
изпрати телефонния номер, от който се обаждал човекът, 
представил се за Тотев.

Набрах номера и почаках, докато се свържа. От 
джоба на Тотев иззвъня смартфон. Той го извади и се 
обади:

- Ало?
- Аз съм – казах аз и се приближих до него. - Значи 

вие сте ме търсили. Защо?
Тотев бързо затвори смартфона си и с умели 

движения отвори капака му и извади батерията.
- Не съм аз – обясни Тотев, - а някой от онези, 

които ни дишат във врата.
След това той се поуспокои и ме попита:
- Златото?
- У мен е – потупа чантата си Нора.
- А как ще го оценим.
Нора извади един куп бележки от продажбите на 

пластинките и каза:
- Това са документи, с които сме продавали златни 

пластинки. Ще вземем средната цена, ако сте съгласни.
Тотев взе бележките и започна да ги разглежда.
След малко кимна:
- Съгласен съм.
Нора извади златото, а Тотев започна да пише на 

таблета си. След малко от принтера излезе един лист. Тотев
отиде до касовия апарат и пусна касов бон. След това го 
прикрепи към отпечатания лист, извади печата, подпечата 
листа и го подаде на Адон.

- Това е фактура за двеста и петдесет хиляди евро –
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каза той.
После започна да брои златните пластинки. Това му

отне няколко минути. През това време всички мълчаха. 
Нора и Адон не прибираха оръжието си и се ослушваха.

- Всичко е наред – каза най-накрая Тотев и прибра 
кутията с пластинките в куфарчето си. - Можем да 
тръгваме. Ние сме трима и вие сте трима.

После Тотев отиде до бюрото до прозореца, извади 
от чекмеджето един таблет, включи го и ми го подаде.

- С този таблет ще поддържаме видео връзка.
Излязохме от кантората. В нея останаха двама от 

хората на Тотев, за да съберат последните останали неща.
На входа си стиснахме ръце с Тона и Донехра, а 

след това и с Нора.
- Успех! - пожелах им аз.
- Адон – каза Нора. - Дай оръжието си на Донехра. 

Може да ни потрябва.
Адон подаде оръжието си и групата тръгна.
След малко и ние се отправихме към колата. Адон 

беше неспокойна и постоянно се оглеждаше на всички 
страни.

Стигнахме до колата и влязохме. Адон потегли 
рязко и не намали дори и на завоя при излизане от улицата,
където беше паркирана колата. След нас видяхме кола, 
която излезе от същата улица и със същата скорост.

- Трябва да се изплъзнем – каза Адон и настъпи 
педала на газта.

Колата зад нас обаче ни следваше неотстъпно.
Адон излезе на един булевард и превключи на по-

висока скорост. Наближавахме кръстовище. Светеше 
зелено. Пресякохме кръстовището, когато светна червено и
успяхме да се изплъзнем от преследвачите, защото пред 
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тях се заниза колона от коли.
Адон не намали скоростта, а продължи още 

няколко километра напред. След това сви в една пресечка и
навлезе в един тих квартал, през който поехме в обратна 
посока към центъра.

След десетина минути спряхме в двора на една 
новопостроена кооперация, за която Донехра би казал, че е 
паянтова. Качихме се на втория етаж и влязохме в един 
обширен апартамент. В хола седеше Братея. Като ни видя, 
скочи и извика:

- Какво стана?
- Всичко е по план – успокоих я аз и извадих 

таблета, който ми беше дал господин Тотев.
На екрана видях вътрешността на микробуса, в 

който пътуваха шестимата. Тотев ме забеляза и ми съобщи:
- След десет минути ще стигнем до мястото, където

е совалката.
Кимнах и оставих таблета на масичката в средата 

на хола.
- Ще трябва да похапнем – каза Братея. - Днес 

нищо не сме яли.
- Да – съгласих аз. - Само че е малко късничко. Не 

познавам района и не знам дали има отворен магазин 
наблизо.

- Няма нужда да търсиш магазин – каза Адон и 
извади пакет с хранителни бисквити и ни подаде да си 
вземем.

- Готова си за всяка ситуация – засмях се аз.
- Не – отвърна Адон. - Навсякъде си носим нашата 

храна. Тук храната не е пълноценна.
- Зависи от гледната точка – не се съгласих аз. - И 

тук човек може да се храни пълноценно. Вярно, че става 
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все по-трудно и все по-скъпо, но все още е възможно. А 
вашият начин с тези хранителни бисквити не ми харесва. 
Много е еднообразен. Всеки ден едно и също.

- Има различни видове – обясни Братея. - Всеки 
ден можеш да ядеш различен вид. Но общото между тях е, 
че са еднакво пълноценни. Затова при нас никой не си губи
времето да приготвя храна. Пък и приготвената храна 
никога не може да бъде толкова пълноценна, колкото са 
бисквитите, произведени по специални формули.

- Това ми звучи като реклама по телевизията – 
засмях се аз. - У Елма ядохме истинска храна и смятам, че 
не беше по-малко пълноценна. Според мен, няма по-добра 
храна от минимално преработената храна. Дори най-добре 
е да не се преработва, например плодовете и зеленчуците. 
А вашите бисквити са преработени сигурно милион пъти.

- Знам за Елма и други домакини, които по 
произход са от пришълците – каза Братея. - Те си спазват 
своите традиции и затова все още приготвят храната си. Но
това отнема много време, продуктите се намират все по-
трудно, а и няма как да се знае точно количествения състав 
на всяко необходимо вещество.

- Сигурно е така – съгласих се аз, - но не мислиш 
ли, че всички хора имат различни нужди от различни 
вещества?

- Ако не се хранят пълноценно, тогава имат 
различни нужди – отговори Братея.

- Организмът на всеки човек е специфичен – казах 
аз. - Има безброй фактори, които трябва да съвпадат, за да 
могат два организма, например, да бъдат с напълно 
идентични нужди. Основният фактор е генетичният, който 
не само обединява хората, но прави всеки отделен човек 
уникален.
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- Което знам, това казвам – вдигна рамене Братея. - 
Това сме учили. Все пак, мисля, че нашата наука е доста 
напреднала и че изобретяването на хранителните бисквити 
е историческо събитие за нашата цивилизация.

- За космически пътешественици такава храна 
сигурно е подходяща – предположих аз, - но да живееш на 
планетата и да се храниш като космонавт, си е малко 
странно.

- Да, така е – чух гласът на Донехра. - За нас, 
например, в този допотопен ковчег, по една хранителна 
бисквита ще ни дойде добре.

Погледнах таблета на масичката и видях, че 
Донехра и Тона седят в някакви особени кресла.

- Вече сме на борда – каза Донехра. - Тази совалка 
ми е позната. В училището се бяхме запознали с точно 
такава. Моделът й е отпреди повече от петдесет години. В 
Хронда е запазена като музеен експонат. С нея пристигнал 
Додранс, бащата на уважаемата Братея.

- Откъде знаеш? - учуди се Братея.
- Това го пише в учебниците – засмя се Донехра. - 

Издържал съм си изпитите.
- Как може да пристигне със совалка от друго 

измерение? - продължи да се чуди Братея.
- Минал е с нея през невидимата врата – обясни 

Донехра. - Размерите й са в рамките на допустимото. Може
да минава през невидимата врата.

- А ние защо минаваме само пеш? - попита Братея.
- Защото Съветът е взел решение да не се допускат 

летателни апарати да минават през невидимата врата – 
отговори Донехра.

На таблета видях как в совалката се настаниха 
Нора, Тотев и двамата детективи. Тотев ме видя и каза:
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- Господин Иванов, или който и да сте, както 
виждате, ще ви държим в течение. Сега се намираме на 
борда на наетата от нас совалка. Полетът до обекта, в който
са задържани госпожа и госпожица Иванови, ще бъде по-
кратък, отколкото си представяте, но се появиха 
усложнения.

- Усложнения? - изненадах се аз. - Какви?
- С мен се свърза собственикът на совалката – 

започна да обяснява Тотев. - Той настояваше да декларирам
целта на нашата мисия. Бях принуден да му кажа истината.
За щастие, собственикът се оказа бащата на господин 
Додранс, господин Блавор. Радвам се да видя, че до вас е 
госпожа Братея Додранс, неговата внучка. Разбирате, че 
това е щастливо стечение на обстоятелствата. Можеше да 
ви върнем частта от сумата, която щяхме да платим за наем
на совалката. Обаче, както ви казах, появиха се 
усложнения. Обектът, към който ще отлетим, е така 
нареченият кораб-майка от космическия флот на Алтре 
Мунс. Достъпът на търговски летателни апарати до него 
беше абсолютно свободен и без никакви проверки. От 
няколко часа обаче е обявено извънредно положение и 
мерките за сигурност са затегнати. Ще се наложи да 
използваме наши връзки, за да проникнем на борда. За това
ще ни е необходима сумата, която трябваше да ви върнем 
от наема.

- Нали Нора може да вземе решение? - попита 
Братея.

- Да – кимна Нора, - мога, но все пак и ти трябваше
да се съгласиш. Средствата са на Съвета и е добре да има 
повече от един отговорен за похарчването им.

- Ако Съветът не одобри изхарчването на тази сума 
– твърдо заяви Братея, - майка ми ще покрие разходите от 
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собствени средства. Тя също притежава акции в 
Островната асоциация. Смятам, че ще бъдат достатъчни.

- Добре – обади се Тотев, - значи можем да 
предприемем действия по осъществяване на операцията по
освобождаване на госпожа и госпожица Иванови.

В този момент от говорителите в совалката се чу 
глас на странен език:

- Сидо Йинкс, кам греш?
- К мисицу – отговори Тотев.
- Буш зва? - обади се пак гласът.
- Бум – отвърна Тотев.
- Хей – извиках аз, - това не беше ли...
- На старохърватски – не изчака Тотев. - Знам, че 

разбирате от такива езици.
- Не, не – казах аз, - това не го разбрах. Първото.
- Първото е името ми – обясни Тотев. - Сидо Йинкс 

ми е истинското име. До известна степен напомня на 
Сайдъл Джинкс и затова българският вариант стана Марин 
Тотев, за да не е Марко Тотев.

- А Сидо Йинкс какво значи? - попитах аз.
- Това е просто име – каза Сидо Йинкс. - Но някои 

по-учени хора от Алтре Мунс твърдят, че значело на 
древния ни език 'съзвездие наковалня', само че не знам да 
има такова съзвездие.

- Може би е свързано с някой древен мит – 
предположи Братея.

- Да – кимна Сидо Йинкс. - И на мен така ми 
казаха. Но предполагам, че може и да е от друга гледна 
точка към някое известно съзвездие.

В това време Тона и Донехра се подготвиха за 
излитане. Те разговаряха помежду си на дохрон и се 
наложи Адон да ми превежда.
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Донехра: Трябва да изкараме совалката от хангара.
Тона: Ще използваме слаба тяга.
Донехра: Дай малко, така. Трябва да увиснем на 

половин дон.
Тона: Вече имаме толкова.
Донехра: Един дон напред. Още малко.
Тона: Десет дона ще трябват. Можем да дадем още.
Донехра: Ще съборим хангара.
Тона: Няма.
Донехра: Горната му част е тежка, може да повреди

совалката.
Тона: Няма да се събори. Дай още малко. Още пет 

дона.
Донехра: Намали, намали, недей толкова високо.
Тона: Сега сме увиснали на един дон, не сме 

високо.
Донехра: Добре, дай още напред. Още малко.
Тона: Вече сме навън.
- Сидо – извика Донехра, - затваряй хангара.
Сидо Йинкс докосна таблета си. Задната камера на 

совалката показа в малко прозорче как вратата на хангара 
се затваря.

- Тръгваме – каза Донехра. - Тона, он-дон!
Совалката се понесе с главоломна скорост. 

Външните камери показваха за няколко секунди размазани 
петна в няколко малки прозорчета на дисплея на таблета.

След по-малко от минута изображенията в малките 
прозорчета се стабилизираха и в едно от тях ясно се 
виждаше Земята, а в друго – лунната повърхност, която се 
променяше постоянно, тъй като совалката явно 
продължаваше да се движи. Не след дълго Земята изчезна 
от онова прозорче, в което я бях видял, и в него остана 
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само звездно небе.
- Не използвахме светлинна скорост – каза 

Донехра, защото совалката е старичка. Все пак, бързо се 
придвижихме.

- Да – кимна Нора. - Сега остава да свършим и 
работата, за която бихме толкова път.

- Ще я свършим – обади се Сидо Йинкс. - Ще се 
свържа с Инко Нитс, той ще ме насочва.

- Инко Нитс? - възкликна Братея.
- Да – потвърди Сидо Йинкс. - Познаваш ли го?
- Работи за Винко Станс – каза Братея.
- Да – кимна Сидо Йинкс.
След това Сидо Йинкс се опита да се свърже и 

викаше:
- Инко, Инко, ме слишиш? Ме слишиш?
- Те слишим – обади се накрая Инко Нитс.
Разговорът, който се проведе между двамата, не ми 

вдъхна много надежда:
Сидо Йинкс: Ще мога ли да разчитам на теб да ме 

вкараш?
Инко Нитс: Има проблем. Мен също ме издирват.
Сидо Йинкс: Теб? Защо?
Инко Нитс: Заради Винко Станс. В Ноумист един 

полицай се заяде, че паркирахме совалката на площада. 
Сега сме обявени за всеобщо издирване. Но аз във всеки 
случай влизам. Казах на Монти Кол да ме вземе, ако стане 
напечено.

Сидо Йинкс: Значи, оправяме се сами?

239



240



30
- Оправяме се сами! - отчаяно извика Сидо Йинкс.
- Тогава, оправяме се сами! - кимна Нора. - Щом 

сме дошли дотук, нищо друго не ни остава.
- Остава – каза Сидо Йинкс.
- Какво? - попита Нора.
- Връщаме се на Земята – предложи Сидо Йинкс.
- А-а, не! - категорично заяви Нора. - Аз ще отида 

на кораба-майка и ще измъкна госпожа Хронхра и Дахра!
- Не можеш – поклати глава Сидо Йинкс.
- Как да не мога? - извика Нора. - Телепортираш ме

и толкова.
- Не познаваш кораба – започна да го разубеждава 

Сидо Йинкс.
- Добре, ти ще ме насочваш – отчаяно каза Нора.
- Не мога – разпери ръце Сидо Йинкс.
- Как така, не можеш? - сграбчи го Нора. - Защо си 

домъкна задника дотук, ако не можеш да ме насочваш в 
кораба-майка?

- И аз не го познавам – изплю камъчето Сидо 
Йинкс. - Разчитах на Инко Нитс. Той ми е приятел.

- Нали той влиза? - попита Нора.
- Влиза, но няма да има време да се занимава с нас 

– обясни Сидо Йинкс.
- А с кого ще се занимава? - поинтересува се Нора.
- Ще го попитам – отвърна Сидо Йинкс и се свърза 

отново с Инко Нитс. Разговорът им протече така:
Сидо Йинкс: Инко, ще ми е нужна помощ, трябва 

да намерим мястото, където са затворени госпожа Хронхра 
и внучката на Додранс.

Инко Нитс: Защо сега ми казваш? Какво имаше в 
устата?
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Сидо Йинкс: Не си ме питал.
Инко Нитс: Отивам да измъкна дъщерята на Вино 

Станс и една важна за нас личност. Няма да имам 
възможност да помогна. Но предполагам, че ги държат на 
същото място.

Сидо Йинкс: И къде е то?
Инко Нитс: Опитай се да ме проследиш. Виждаш 

ли ме?
Сидо Йинкс: Да.
Инко Нитс: Идвайте.
Сидо Йинкс кимна към Нора и извика:
- Тръгваме! Бързо, вземайте оръжието и го 

настройте на по-висока мощност.
- Ти си луд! - извика Нора.
- Доколкото разбрах, ти си лудият – погледна го 

Сидо Йинкс.
- Аз ли? - подскочи Нора.
- Нали си Нора? - завря му се в лицето Сидо Йинкс.
- Нора съм, и? -извика Нора.
- Ами кажи и на Инко Нитс кой си – предложи 

Сидо Йинкс.
- Инко Нитс – извика Нора. – Аз съм Нора.
Чу се смях и Инко Нитс каза:
- Вим да си нор!
- Какво каза тоя? - ядоса се Нора.
- На техния език името ти значи 'луд' – преведох му

аз.
Нора млъкна, не знаеше какво да каже, но най-

накрая махна с ръка и се съгласи:
- Добре, поставям оръжието на по-висока мощност.

Щом съм луд, поне да го докажа!
Сидо Йинкс вдигна рамене и каза:
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- Отиваме само двамата.
После се обърна към Донехра и му обясни как се 

действа с програмата за телепортиране.
- Ако ни потрябва помощ идвате и вие – обърна се 

Сидо Йинкс към двамата си съдружници.
Те кимнаха, но нищо не казаха.
Сидо Йинкс взе таблета си и го докосна няколко 

пъти. На нашия таблет видяхме, че се появява още едно 
малко прозорче.

- Сега ще ни виждате – каза ни той, - когато се 
появим на кораба-майка.

След това Сидо Йинкс даде знак на Донехра да ги 
телепортира при Инко Нитс.

След малко видяхме друга обстановка. Сидо Йинкс
и Нора бяха на кораба-майка. На няколко метра пред тях 
беше Инко Нитс. Той им кимна и даде знак да завият в 
един коридор. След една минута стигнаха до няколко 
помещения с решетки. В едното от тях видяхме госпожа 
Хронхра и Дахра, разпънати на кръст, приковани към 
стената.

Нора насочи оръжието си към решетката и след 
секунда тя зейна. Бързо влезе вътре и разби оковите.

- Донехра, телепортирай ни! - извика Нора.
Донехра бързо извърши действията върху таблета и

след секунди видяхме четиримата в совалката.
- Изчезваме! - нареди Нора и Донехра и Тона 

задействаха трескаво. Малките прозорчета с 
изображенията от външните камери отново станаха на 
мътни петна.

Госпожа Хронхра и Дахра не можеха да повярват, 
че са на свобода. Сидо Йинкс с някакво устройство 
сваляше от ръцете и краката им гривните от оковите.
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В един момент връзката със совалката се прекъсна.
- Какво стана? - извика Братея.
- Навлезли са в атмосферата – предположи Адон. - 

Сигурно скоро ще се появят отново.
Погледнах часовника на смартфона си. Беше три и 

половина. Времето беше отлетяло като миг, неусетно.
След няколко минути връзката със совалката се 

възстанови. Видях как Сидо Йинкс възбудено разговаря с 
Инко Нитс. Чух следното:

Сидо Йинкс: Изчезвай оттам, спасявай се!
Инко Нитс: Трябва да ги измъкна! Вътре съм. 

Точно до клетките с жупана и Тера Анк.
Непознат мъжки глас: Те добре ли са?
Инко Нитс: Да. Ето ги.
Непознат женски глас: Дръж се, Тера Анк!
Непознат момичешки глас: Мамо!
Инко Нитс: Всичко ще е наред! Монти, 

телепортирай ги.
Чува се тропот от тичащи хора
Инко Нитс (вика): Е, сега е моментът!
Сидо Йинкс: Инко, какво стана?
Инко Нитс: Всичко е наред. Само че корабът-майка 

излиза от орбита и има опасност да се приземи.
Сидо Йинкс: Ами да му мислят. Ние си свършихме 

работата! Успех!
Инко Нитс: Успех!
Връзката с Инко Нитс прекъсна. Братея се 

възползва от това и извика:
- Мамо! Добре ли сте?
- Слава богу! - развълнувано отговори Хронхра.
- Какво ви направиха? - започна да я разпитва 

Братея.
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- Ами, нали видя – показа Хронхра разбитите 
окови. - Държаха ни през цялото време приковани там.

- И какво искат от теб? - нетърпеливо попита 
Братея.

- Не от мен – поклати глава Хронхра. - От мен 
нищо. Искат Винко Станс.

- И аз така дочух – каза Братея. - Но да се вземат 
заложници е доста варварски акт.

- Ще подам жалба до Управата на Алтре Мунс – 
закани се Хронхра.

- Ако изобщо ти обърнат внимание – отчаяно каза 
Братея.

- Ще опиша случая и в писмо до Съвета на 
велможите на Мундо Майс – още по-настървено се закани 
госпожа Хронхра.

- И те са същата стока! - безсилно извика Братея.
- Нищо! - ядоса се Хронхра. - Ще им пращам жалба

след жалба. Може да прекратя временно изпълнението на 
търговските договори.

- Не знам каква ще бъде ситуацията, когато се 
върнем – внимателно започна Нора.

- Как каква? - рязко се обърна Хронхра към него. - 
Това беше извънредна ситуация.

- Да – кимна Нора. - Но в нея бяха въвлечени доста 
цивилни и пришълци, което не се допуска от Традицията.

- Нора – Хронхра не смекчи тона си, - благодарна 
съм ти, че ме измъкна, само че не разбирам какви са тези 
приказки за Традицията.

- Няма нищо пресилено – спокойно отвърна Нора. -
Мога да ви посоча точно разделите и членовете на 
Традицията.

- Стига с тези раздели и членове! - извика Хронхра.
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- Животът ни беше на косъм!
- И нашия, госпожо – намеси се Донехра. - Нашия 

също. Но го направихме, защото дъщеря ви ни плати.
- Какво? Какво приказваш? - госпожа Хронхра 

объркано започна да гледа ту към Нора, ту към Донехра.
- Мамо, вярно е – потвърди Братея. - Прехвърлих 

им акциите си от Островната асоциация. Съветът не се 
погрижи за теб.

- Като се прибера, ще поставя този въпрос! - извика
Хронхра.

- Мамо – отново отчаяно извика Братея, - вечерта, 
преди да дойда в това измерение, бях в Съвета. Там 
поисках да се свика извънредно заседание. Господин Тона 
го свика веднага, но съветниците единодушно отказаха да 
ми дадат подкрепата си и подписаха протокол, че Съветът 
не поема отговорност нито за освобождаването ти, нито за 
разходите по него. Нора не е запознат с този протокол, но е 
предполагал, че нещата ще се развият в тази насока. 
Всъщност той е нарушил решението от протокола, като със
средства от Съвета финансира част от операцията.

- Братея! - с груб тон извика Хронхра. - Какви са 
тези глупости, които изреждаш? Знаеш много добре, че 
Съветът не може да откаже да поеме тази отговорност!

- Ще изпратя копие от протокола, подписано с 
електронните подписи на двеста съветници – Братея беше 
пребледняла и ръцете й трепереха, докато работеше на 
таблета си. - Ето, изпратих го до Нора. Можеш да го видиш
на неговия таблет.

Хронхра грабна таблета от ръцете на Нора и 
трескаво започна да чете.

- Това е предателство! - изкрещя тя.
- Какво предателство, мамо? - извика Братея. - 
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Традицията е спазена!
- Не! - крещеше Хронхра. - Не! Предатели!
- Нора! Дахра! - по-твърдо се обади Братея – Моля 

ви, направете нещо, поставете й успокоително!
Нора не чака второ подканване и бързо извади от 

чантата си нещо подобно на спринцовка. Допря го до 
рамото на Хронхра и след секунди тя се отпусна назад в 
креслото си.

- Съжалявам – каза Братея, - много й се събра.
- Всичко е наред, мамо – каза Дахра. - Нещата сега 

ще се оправят по-добре, отколкото предполагах. Писна ми 
да се ограничавам само защото съм от семейството на 
известна личност!

В совалката всички се спогледаха, а Братея не можа
да каже нищо, само разпери ръце.
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31
Совалката, управлявана от Донехра и Тона започна 

да се снижава за кацане. Навън вече се зазоряваше. По 
говорителя в совалката се чу глас, който ми се стори 
далечно познат:

-  Сидо Йинкс, благодаря за съдействието.
- О, Блавор, радвам се да те чуя – разсъни се Сидо 

Йинкс, който беше задрямал.
- Как са освободените? - попита Блавор.
- Всичко е наред, ако не се смятат емоциите – 

уклончиво отговори Сидо Йинкс.
- Добре, добре – каза Блавор. - Мисълта ми е, че 

съм задължен на госпожа Хронхра и искам по някакъв 
начин да й се отплатя. Затова поемам изцяло разходите.

- Ами... - понечи да каже нещо Сидо Йинкс.
- Парите, които си взел от тях, можеш да им 

върнеш – продължи Блавор. - В замяна ти подарявам 
совалката.

- Сериозно? - ококори се Сидо Йинкс. - Подаряваш 
ми тази совалка?

- Да – потвърди Блавор. - Изпращам ти нотариално 
заверен документ за прехвърляне на собствеността.

- Нямам думи – извика Сидо Йинкс, - толкова съм 
ти благодарен!

- И аз съм ти благодарен – завърши Блавор, - и 
затова правя това дарение.

В този момент совалката кацна пред хангара, в 
който трябваше да се прибере. Сидо Йинкс докосна таблета
няколко пъти и вратата се отвори.

Донехра и Тона изпълниха сложните маневри по 
прибиране на совалката назад, за да бъде удобно 
излитането. Когато двамата пилоти станаха от креслата си, 
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Сидо Йинкс затвори вратата на хангара и включи 
осветлението в него. След това отвори хидравличната врата
на совалката, при което се спусна мостик за слизане.

Нора и Донехра хванаха отпусната госпожа 
Хронхра и я пренесоха до микробуса. И останалите 
участници в операцията слязоха от совалката и Сидо Йинкс
я затвори. След това всички се настаниха в микробуса.

Сидо Йинкс отново отвори вратата на хангара и 
изкара микробуса на пистата, след това затвори хангара и 
потегли.

- Връщаме се след успешно изпълнение на мисията
– заяви Сидо Йинкс и каза на седналия до него Нора: - 
Златото в кутията ти го връщам, чу Блавор какво каза.

- Да – кимна Нора. - Спести на госпожа Хронхра 
акциите от Островната асоциация.

- Вие си знаете – каза Сидо Йинкс.
- Сега какво ще правите? - попита го Нора.
- Не знам – отвърна Сидо Йинкс. - На първо време 

ще се спотайваме, защото сега предстои сериозна акция на 
властите на Алтре Мунс.

- Ответен удар? - предположи Нора.
- Да – кимна Сидо Йинкс. - Затова трябва да се 

прибирате възможно най-скоро.
- Ще трябва – съгласи се Нора. - Госпожа Хронхра 

се нуждае от възстановяване.
- И аз мислех да се прибера на Алтре Мунс – 

въздъхна Сидо Йинкс, - но след като ме издирват 
навсякъде...

- Как издирват? - учуди се Нора.
- Виж съобщението на полицията на Алтре Мунс – 

Сидо Йинкс подаде на Нора таблета си.
- И какво пише? - попита Нора, понеже не 
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разбираше езика на Алтре Мунс.
- Издирват ме за терористична дейност – обясни 

Сидо Йинкс.
- Значи си загазил – съчувствено каза Нора.
- Така излиза – съгласи се Сидо Йинкс.
- Ела в Хронда – предложи Нора, - там ще си 

намериш работа.
- Не знам езика – поклати глава Сидо Йинкс. - На 

Земята отначало ми беше трудно, но все пак имах основа. 
Първо бях няколко години в Хърватско и там си 
осъвремених езика. След това се прехвърлих в България. 
Откакто свърши войната в бивша Югославия, съм тук.

- Затова говориш добре български – похвали го 
Нора.

- Постарах се – каза Сидо Йинкс, - защото 
клиентите се отнасят с недоверие, ако някой им говори с 
акцент.

- И в Хронда можеш да успееш – окуражи го Нора.
- Не – поклати глава Сидо Йинкс. - Вече се уморих 

да скитам.
- Там ще се установиш – каза Нора.
- По-добре да остана в това измерение – отвърна 

Сидо Йинкс. - В краен случай ще отида на Мундо Майс. 
Там полицията на Алтре Мунс не смее да извършва акции, 
защото е незаконно и хванат ли някой от тях го пращат в 
рудниците за силна руда.

- Както решиш – вдигна рамене Нора.
В този момент Хронхра се размърда на задната 

седалка и отвори очи.
- Какво става? - с дрезгав глас попита тя. - Къде 

съм?
- Пътуваме към Варна, бабо – обясни й Дахра.
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- Къде? - не разбра Хронхра.
- Отиваме във Варна и оттам се прибираме в 

Хронда – каза Нора, като се обърна назад.
- А, Нора! - с по-ясен глас извика Хронхра. - Значи 

така постъпваш с началника си!
- Госпожо Хронхра – учтиво каза Нора, - не разбрах

какво имате пред вид.
- Когато се възмущавах от предателството на 

Съвета, ти ме приспа! - възмутено продължи Хронхра. - Ти 
действаш с тях и искаш да ми затвориш устата!

- Бабо – твърдо се обърна към нея Дахра, - Нора ни 
спаси живота, а ти го обвиняваш в предателство. Смятам, 
че това е недопустимо!

- Дахра – грубо я сряза Хронхра, - ти продаваш 
родната си баба!

- Май нещата са извън контрол – каза Донехра. - 
Нора, дай да й сложа успокоителното, защото ще стане зле.

- И какви са тези предатели тук? - извика Хронхра 
като сочеше Тона и Донехра.

- Тези предатели, госпожо, ти измъкнаха задника от
оня затвор – наведе се към нея Донехра.

- Махни се от мен, предател! - изкрещя Хронхра и 
понечи да удари Донехра, който с умело светкавично 
движение й постави инжекцията.

Ръката на Хронхра се протегна към Донехра, но го 
докосна леко и се отпусна. Тялото й политна напред, но 
Дахра и Донехра я хванаха и облегнаха назад. Донехра й 
постави предпазния колан и го затегна.

- Май не трябва да се връщаме в Хронда – каза 
Дахра.

- Защо? - извика Братея до мен. - Баба ти се нуждае 
от лечение!
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- Никакво лечение не й трябва! - ядоса се Дахра. - 
Ако се върне в Хронда ще направи един куп поразии!

- За какво говориш, Дахра? - Братея направо 
изплака

- Добре знаеш за какво става дума – по-спокойно, 
но остро изрече Дахра. - Да не искаш гражданска война?

- Какви ги приказваш? - отчаяно извика Братея. - 
Каква гражданска война?

- През цялото време, докато бяхме приковани в оня 
затвор, тя ми мелеше на главата, че щяла да избие всички 
предатели! - гневно каза Дахра. - Не мога да поема 
отговорност и да я оставя да предизвика гражданска война 
в Хронда.

- Тя ти е баба, не може да говориш така за нея! - 
гласът на Братея трепереше.

- Да, баба ми е и много я обичам, но не мога да 
позволя да предизвика кръвопролития! - още по-твърдо 
каза Дахра.

- Дахра! - извика Братея. - Не си права!
- Не съм ли? - направи презрителна физиономия 

Дахра. - Не я ли чу? На мен подробно ми описа как щяла да
нареди да се арестуват всички членове на Съвета, а след 
това щяла да издаде заповед за безмилостното им 
избиване! Искаш ли да допуснеш това?

- Тя преживя много – отчаяно я защитаваше Братея.
- Сигурно е преживяла – Дахра поддържаше 

твърдия си тон, - но това не й дава право да си урежда 
сметките. И още повече, когато много добре знае, че я 
отвлякоха заради любимия й син! Той постоянно забърква 
каши. Излага на опасност собствената си дъщеря!

- Дахра! - опита се да я спре Братея.
- Тера Анк също беше там, прикована за стената на 
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онзи затвор! - продължаваше Дахра. - Винко Станс е 
причината, а не Съветът на Хронда.

- Дахра! - Братея настоятелно се мъчеше да накара 
Дахра да спре.

- Какво? - погледна дръзко Дахра. - Не си ли 
съгласна? Да не би да очерня любимото ти братче, а? Я си 
помисли! Спомни си музея на Хронда и разрушената 
машина на времето. Винко Станс прави онова, което е 
забранено в Хронда!

- Дахра! - гласът на Братея изразяваше такова 
отчаяние, че чак ми стана жал за нея.

- Добре, ще спра – каза Дахра, - но си помисли 
защо последният пътешественик във времето се е казвал 
Хранка Тона!

- Той е дал началото на рода Тона – вдигна рамене 
Донехра.

- Да – кимна Дахра, - Но я си помисли първият звук
на кой звук отговаря в това измерение?

- Ами Хронда, Варна – измърмори Донехра – Стига
бе!

- Е? - погледна го Дахра подканващо.
- Това е 'в' – вместо него се обади Нора. - Разбирам 

какво иска да каже Дахра. Но това си е направо 
налудничаво.

- Ти си налудничав! - сряза го Дахра.
- Вече ми го казаха – сви рамене Нора.
- Е? - Дахра отново се обърна към Донехра.
- Искаш да кажеш... - започна да се чуди Донехра, 

че името му е Ванка Тона?
- Не съвсем – обясни Дахра. - Гласните също често 

се променят. Например 'о' без ударение става 'а', а пък 'а' 
под ударение става 'о'.
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- Ванко Тана, така ли? - попита Донехра.
- Горе-долу позна – кимна Дахра. - Само че първото

'а' е носово, тоест там може да имало друга гласна пред 'н', 
например 'и', което в дохрон не може да бъде носово.

- Искаш да кажеш, че това е било Винко Станс? - 
подскочи Братея. - Какви са тези глупости?

- Можеш да провериш в централния музей на 
Хронда как е изглеждал въпросният Хранка Тона – подкани
я Дахра.

- Това е било преди хиляда години! - извика Братея.
- Именно – кимна Дахра. - Точно така. Нали е 

пътешественик във времето?
Братея трескаво започна да търси нещо в мрежата 

Алахран. След минута на екрана на таблета й видях лицето
на непознат мъж.

- Винко Станс! - извика Братея.
Аз я погледнах неразбиращо.
- Винко Станс е Хранка Тона! - отчаяно каза Братея

и погледът й започна да блуждае.
- И на нея ще й трябва успокоително – обади се 

Адон, която досега безмълвно следеше събитията.
- Ами, действай – подканих я аз.
След малко пренесохме Братея в стаята й.
Върнах се в хола и казах на Нора и другите:
- Наложи се да успокоим и Братея.
- Ще имам големи главоболия и с двете – поклати 

глава Дахра.
- Братея разбра, затова се случи това с нея – каза 

Нора. - Мисля, че и госпожа Хронхра ще разбере истината. 
Рано или късно.

- Дано не бъде късно – поклати глава Дахра.
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32
Разсъмваше се. Скоро микробусът пристигна в 

двора на кооперацията, където беше новата квартира. Нора 
и Донехра пренесоха госпожа Хронхра в стаята, 
определена за нея и Дахра. Сидо Йинкс се качи също и 
остави кутията със златните пластинки на масичката в 
хола. Взе таблета, с който бяхме осъществявали през 
цялото време видео връзка и каза на Адон:

- Можеш да преброиш пластинките и да ми върнеш
фактурата. Смятам да я сторнирам.

Адон кимна и започна да брои пластинките.
- Сигурен ли си, че тази фактура има стойност? - 

попитах аз Сидо Йинкс.
- Разбира се – уверено ми отговори той.
- А касовата бележка? - показах му я аз.
- Какво касовата бележка? - учуди се Сидо Йинкс.
- Наясно ли си, че плащания на такива големи суми

не може да се извършват в брой? - попитах го аз.
- Как да не може? - погледна ме наивно Сидо 

Йинкс.
- Трябва да бъде по банков път – обясних аз.
- Нали съм издал касов бон? - продължаваше да 

упорства Сидо Йинкс.
- А касовият ти апарат от кога е? - погледнах Сидо 

Йинкс в очите и той се смути.
- Ами... - започна той, - защо? Какво му е на 

касовия апарат? Нали работи? В сервиза го фискализираха.
- Просто попитах от кога е? - повторих въпроса си 

аз.
- Ами... - замисли се Сидо Йинкс, - не си спомням.
- Ясно ми е – казах аз. - Касовият ти апарат не е 

свързан с НАП, значи не е редовен.
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- Защо трябва да се свързва с НАП? - каза 
престорено учуден Сидо Йинкс.

- Ами, попитай ги – предложих аз.
Адон се усмихна и продължи да брои пластинките.
- Тук са всичките – потвърди тя.
Сидо Йинкс се поколеба малко и накрая скъса 

фактурата и касовата бележка.
- Прав си – каза той. - Касовият ми апарат е от 

преди десетина години. Пък и не е фискализиран. Е, ако се 
наложи да правя сериозна фирма, ще си взема нов.

- Сидо – обади се Донехра, - а кой ще ти кара 
совалката?

- Засега ще я държа в хангара – обясни Сидо 
Йинкс. - Платил съм наем за една година. После ще видя. 
Но ако ми потрябва услугата ти, мога да си се обадя, 
остави си номера.

- Аз съм в другото измерение – засмя се Донехра, - 
как ще се свържеш с мен?

- Нали Дахра ви е направила програма за връзка? - 
погледна го Сидо Йинкс.

- Не знам докога ще държат предавателя – вдигна 
рамене Донехра.

- Ще го оставим – каза Нора.
- Добре – кимна Донехра и извади таблета си и го 

докосна няколко пъти, след което погледна Сидо Йинкс и 
му каза: - Ще ти изпратя номера си в прекодиран вид. Кажи
си твоя номер.

Сидо Йинкс издиктува номера на смартфона си. 
След няколко секунди получи съобщение.

- Сега просто ми отговори – каза Донехра.
Сидо Йинкс отговори на номера, от който получи 

съобщението. Донехра извади джобния си телефон и се 
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обади:
- Чуваш ли ме?
- Много добре! - потвърди Сидо Йинкс.
След това Донехра и Тона взеха багажа си и се 

приготвиха да си тръгват.
- Нора, обади се където трябва, за да ни разрешат 

да се върнем – каза Донехра.
- Няма ли да изчакате малко, докато се разбере кога

ще си тръгваме и ние? - попита Нора.
- Предпочитаме да си отидем у дома – отвърна 

Донехра. - Тук ми е малко неспокойно. В тази паянтова 
сграда...

- А, това ли? - засмя се Нора. - Няма опасност! 
Щом ние си спим спокойно в тези сгради, значи са 
сигурни.

- Вие всеки път рискувате – поклати глава Донехра.
- Е, щом сте решили – вдигна рамене Нора и 

докосна няколко пъти таблета си.
От джобният телефон на Нора се чу странен сигнал

и той се обади. Проведе разговор на дохрон, който Адон ми
преведе:

Нора: Слушам.
Глас: За кого искате разрешение? Нали знаете, че 

трябва да се движите в пакет?
Нора: Те са цивилни. Бяха призовани за помощ в 

извънредна ситуация.
Глас: Щом са призовани за помощ, значи са 

мобилизирани.
Нора: Изпълниха задачата и ги демобилизирах.
Глас: Не сте искали нашето разрешение.
Нора: Знаете, че според Традицията, в извънредна 

ситуация може и да не се иска разрешение.

259



Глас: Може, ако е в интерес на сигурността на 
Хронда.

Нора: Да, беше в интерес на сигурността на 
Хронда.

Глас: Доказателства?
Нора: Изпратих рапорт до Съвета. Там са 

доказателствата.
Глас: Не съм получил достъп до него. Защо?
Нора: Отговорете си сам и дайте разрешение за 

двама да преминат след тринайсет сегмента.
Глас: Нямам достатъчно информация. 

Пълномощията ми не позволяват.
Нора: А кой има пълномощия?
Глас: Заместникът на госпожа Хронхра.
Нора: Добре. Аз съм заместникът на госпожа 

Хронхра.
Глас: Доказателства?
Нора: Изпращам електронния си подпис.
Глас: Добре. Прието. Имате разрешение за двама 

след тринайсет сегмента.
Нора изпухтя и затвори джобния си телефон.
- Чиновници! - каза той. - Какво да ги правиш?
- Какво значи 'тринайсет сегмента'? - попита Сидо 

Йинкс.
- Около един час земно време – обясних му аз.
Сидо Йинкс кимна и каза на Донехра:
- Ако искаш, мога да ви закарам. Само че не знам 

къде е мястото.
- Наистина ли не знаеш? - изненадах се аз. - Нали 

си детектив?
- С неща, които са свързани с Алтре Мунс и Мундо 

Майс се справям – обясни Сидо Йинкс. - Но с такива от 
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други измерения не се бях занимавал досега.
- Добре, аз ще дойда да ти покажа пътя и оттам ще 

се прибирам у дома – предложих аз.
- Още е опасно – каза Нора.
- Нали си прибрахте госпожа Хронхра? - не се 

съгласих аз. - Какво тогава?
- Не знам – вдигна рамене Нора. - Имам чувството, 

че не всичко е свършило. Но, щом си решил. Все пак, нека 
Адон дойде с теб.

Погледнах я и видях, че няма нищо против.
- Добре – съгласих се аз.
В този момент лампите в коридора изгаснаха.
- Тук постоянно не стига енергия – каза Сидо 

Йинкс.
- Не мисля, че този път енергията не стига – обади 

се Нора, който беше отишъл до прозореца. - Май имаше 
една тукашна приказка, която бях чувал от различни 
пришълци. Не я разбирах какво значи, но сега почвам да се
досещам. За един ваш пророк става дума.

- Аха! - досетих се аз, когато видях нещо огромно 
да се спуска над Варна. - „Ако Мохамед не отиде при 
планината, планината ще отиде при Мохамед“!

Нора само закима. Всички останали стояха със 
зинали уста и не можеха да кажат нищо.

- К...к...орабът... К...к...орабът... Корабът-майка – 
пелтечеше Сидо Йинкс.

- Сигурно идва за теб – пошегува се неочаквано 
Адон и Нора прихна да се смее.

- Да-а – поклати глава Нора. - Това наистина е 
планина!

За няколко минути небето над Варна не се 
виждаше.
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- Ако кацне над града, ще срине всички паянтови 
постройки – обади се Донехра.

Нора се запревива от смях:
- Ама ти наистина ли мислиш, че тези постройки са

толкова паянтови?
- Хей! - извиках аз. - Какво толкова смешно има?
- Първо Сидо Йинкс, после Донехра... - не спираше

да се смее Нора. - Хора, ще ме уморите от смях. Нали 
знаете, че е невъзпитано. Аз съм началник на полицията на
Хронда и нямам право да се смея... Не виждате ли, че 
траекторията му го отдалечава от града?

- Трябва да се спасяваме! - извика Сидо Йинкс.
- Спокойно – потупа го Нора. - Ти какво? Нали си 

храбър детектив? Не разбра ли, че не идват тук по 
собствено желание?

- А как? - наистина не разбра Сидо Йинкс.
- Обади се на твоя човек, как се казваше... - 

предложи Нора.
- На Инко Нитс ли? - попита Сидо Йинкс.
- Да – кимна Нора. - Мисля, че той знае нещо.
Сидо Йинкс седна на дивана и започна да докосва 

таблета си. След малко чух гласа на Инко Нитс. Разговорът
им горе-долу беше следният:

Инко Нитс: Сидо, какво става?
Сидо Йинкс: Тук каца корабът-майка. Знаеш ли 

какво става?
Инко Нитс: Къде е това 'тук'?
Сидо Йинкс: Варна, България.
Инко Нитс (след кратка пауза): Да, разбирам. За 

съжаление, изгубихме връзка с една наша совалка. Оттам 
можеше да ми дадат повече информация. Ако се появят, ще
се свържа с теб.
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Сидо Йинкс: Къде сте я изгубили?
Инко Нитс: В същата траектория. Може да се 

появят и те там.
Сидо Йинкс: Познавам ли ги?
Инко Нитс: Физор Апс, Драгица и Миро.
Сидо Йинкс: Физор Апс? Драгица? Отдавна не съм 

ги виждал.
Инко Нитс: Ако ги видиш, предай им да се обадят.
Сидо Йинкс: Малка вероятност. Тук има доста 

народ, не е малко градче.
Инко Нитс: Има слухове, че ще се срещнете.
Сидо Йинкс: Какви слухове?
Инко Нитс: Нали знаеш? Влечугите познават 

същества, които виждат едновременно във всички времена.
Сидо Йинкс: Това са митове.
Инко Нитс: Добре, митове са, но ти се готви. И оня 

преводач, дето е до теб.
Сидо Йинкс: Какво той?
Инко Нитс: Ще ви потърсят. Хайде, да 

приключваме, че ме викат.
Сидо Йинкс ме погледна, вдигна рамене и прибра 

таблета.
- Ами, да тръгваме – предложи той.
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33
Когато излязохме на двора, видяхме, че корабът 

майка се приземява на платото над града. Гигантски 
стълбове с огромни дискове на края излизаха от 
туловището на кораба и с трясък, който се чуваше тук, на 
десетина километра, стъпваха на земята и сигурно мачкаха 
всичко под себе си.

- Положението е сериозно, щом не могат да 
използват антигравитация – каза Сидо Йинкс.

- Как да я използват? - не разбрах аз.
- Нямаше да има нужда от опорите – обясни Сидо 

Йинкс. - Системата им не е наред.
- Коя система? - попитах аз.
- За управление – отвърна Сидо Йинкс. - В 

аварийна ситуация се извършва автоматично приземяване и
спускане на механичните хидравлични опори.

- Значи, не са дошли за теб – засмях се аз.
- Не – кимна Сидо Йинкс, - едва ли ще тръгнат да 

гонят дребна риба като мен с кораба-майка. Най-вероятно 
нещо ги е извело от орбита. Сигурно е била много 
сериозна повреда. Такива големи кораби не се приземяват. 
Те се строят в орбита и летят само в космическото 
пространство. След като изчезнахме, на борда остана Инко 
Нитс. Не знам какво е направил. Може да е взривил нещо и
това да е предизвикало повреда на системата.

Преди да се качим в микробуса на Сидо Йинкс, 
Адон предложи да кара, защото знаеше добре пътя. Сидо 
Йинкс се съгласи и седна на мястото до шофьора.

Отзад се качиха хората на Сидо Йинкс, Донехра и 
Тона. Аз седнах до Донехра и му казах:

- Като се приберете, успокойте Леа, защото тя не 
знае какво става. Обещах й да се обаждам и да я държа в 
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течение, но виждаш какво е положението. Най-добре да 
остане още известно време в Хронда.

- Не се безпокой, сега са почивни дни и тя е с 
Хронна при Елма и децата на Тона – отвърна Донехра. - 
Днес сме се уговорили да заведем и нашите деца, за да си 
поиграят заедно. Ще бъде много весело.

- Радвам се – казах аз, - че ще се съберете близки 
хора и ще се разтоварите след това напрежение, на което 
бяхте подложени тази нощ.

- Ако усетиш, че за теб е прекалено опасно тук, не 
се колебай, ела в Хронда – предложи Донехра. - 
Предполагам, че госпожа Хронхра няма вече да се ползва с
правомощията, които си беше присвоила, така че 
невидимата врата ще стане с по-лек режим за преминаване 
в двете посоки. Виждаш, че сега дори Нора иска 
разрешение.

- А ние с Леа как преминахме? - попитах аз.
- За пришълци няма ограничения за влизане – 

обясни Нора, - но за излизане има толкова много спънки, 
че на никой не му се връща обратно.

- А на нас как ни разрешиха първия път? - учудих 
се аз.

- Най-вероятно госпожа Хронхра е имала някакви 
планове да ви използва – предположи Донехра. - 
Отвличането й обаче промени нещата.

- Значи ли това, че в Хронда не е имала сигурни 
привърженици? - поинтересувах се аз.

- Времето ще покаже – поклати глава Донехра. - 
Може наистина да не е имала реални привърженици, а 
само да е действала със заплахи.

Вече карахме по горския път и наближавахме 
мястото за спиране. Корабът-майка се издигаше над билото
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на Франгата като някаква зловеща гигантска планина.
Адон спря и всички слязохме. Тръгнахме по 

пътеката към пречупеното дърво. Вече се беше напълно 
разсъмнало, но слънцето не се показваше, тъй като все още
беше ниско и корабът-майка представляваше една нова 
преграда пред слънчевите лъчи.

Погледнах часовника на смартфона си. Беше време.
Стиснахме си ръце с Донехра и Тона и те преминаха един 
след друг невидимата врата.

В този момент смартфонът ми иззвъня и помислих, 
че Донехра се е сетил нещо.

На дисплея се изписа: „Миро Гвардиян“. Това беше
един мой колега от Загреб. Какво ли се беше сетил? Може 
би имаше работа за мен?

Обадих се.
- Хари, аз съм Миро от Загреб – чух познатия глас 

на колегата.
- О-о, Миро, как си. Какво става в Загреб? - бодро 

казах аз.
- Не съм в Загреб, а в гората над Варна – отговори 

Миро.
- Как така в гората над Варна? На Франгата? - 

попитах аз.
- Ако така й казвате, да – потвърди Миро.
- На почивка ли си? - предположих аз.
- Хубава почивка. Ще ми трябва обаче място за 

нощувка – отвърна Миро.
- Имам нещо пред вид. Как да те открия? - 

поинтересувах се аз.
- Изпращам ти джипиес координати – каза Миро.
- Виждам ги. След половин час съм там – отвърнах 

аз и затворих телефона.
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Сидо Йинкс ме гледаше със зинала уста.
- Какво толкова? -вдигнах рамене аз. - Миро се 

обади.
- Значи Инко Нитс не е излъгал – каза Адон.
- Така излиза – успя да измънка Сидо Йинкс.
- Да тръгвам тогава – предложих аз.
- Не бързай – спря ме Адон. - Сидо, вземи хората 

си и с микробуса отидете тук.
Адон посочи мястото на картата, която беше 

отворила на таблета си. То беше в района на 
телевизионната кула и до там имаше път.

- Корабът-майка е много близо там – извика Сидо 
Йинкс.

- Не се бой – успокои го Адон. - Няма да се 
занимават с теб. Не чуваш ли, че си имат друг проблем.

И наистина, в далечината се чуваха хеликоптери, а 
над кораба прелитаха вече миговете от най-близкото 
военно летище.

- Ако започнат да стрелят, ще трябва да стоим по-
далеч – каза Сидо Йинкс. - Знаеш, че местните оръжия са 
примитивни и слаби. От кораба могат да свалят наведнъж 
всичките им летателни машини.

- Никой няма да стреля – уверено каза Адон.
- Откъде знаеш? - учуди се Сидо Йинкс.
- Вече улових няколко разговора – показа Адон 

дисплея, на който в няколко малки прозорчета се виждаха 
видео разговори.

- Не, няма да стреляте – викаше един глас.
- В краен случай – чуваше се друг глас, на пилот с 

шлем.
- Заповядвам да не стреляте! - крещеше първият 

глас. - Ще те пратя на военен съд, ако стреляш!
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- Слушам! - каза пилотът и изчезна от екрана.
Сидо Йинкс с недоверие погледна таблета, после 

Адон и попита:
- И откъде се сдоби с тази програма?
- Нямам представа – вдигна рамене Адон. - Просто 

се появиха на нашите честоти, а програмата беше по 
подразбиране. Сигурно Дахра я инсталирала.

- Тази Дахра е много способна – похвали я Сидо 
Йинкс. - Ще й предложа да работи за мен.

- Доколкото разбрах, едва ли ще се съгласи – засмя 
се Адон.

- И защо не? - засегна се Сидо Йинкс.
- Защото няма да можеш да й плащаш толкова, 

колкото ще ти поиска – отсече Адон. - А сега да се 
договорим. Аз ще вървя отзад, а Сидо с хората си ще чисти
пътя отпред.

- Как ще го чистим? - попита Сидо Йинкс.
- Ще внимавате да не се появят въоръжени хора от 

кораба – обясни Адон.
- А какъв ще бъде маршрутът? - поинтересува се 

Сидо Йинкс.
Показах на картата горските пътеки, по които 

минаваше един туристически маршрут към Виница. Сидо 
Йинкс кимна:

- Разбрах. Ще поддържаме връзка.
После се обърна към мен и каза:
- Изпрати на Адон телефонния ми номер.
След това тримата детективи се отправиха към 

микробуса, а ние с Адон пресякохме Франга дере и се 
отправихме към мястото, където чакаше Миро.

- Откога познаваш Миро – попита Адон.
- От няколко години – отговорих аз. - Може би, 
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седем-осем. Не се сещам точно.
- А онези, които са с него? - поинтересува се Адон.
- Нямам представа – вдигнах рамене аз.
- Едната сигурно е жена – предположи Адон.
- И аз така смятам – кимнах аз. - Може би е 

приятелка на Миро. Но третият не знам какво е.
- Ще попитам Сидо – каза Адон и го набра. - Тъкмо

да изпробвам връзката.
- Адон, какво става? - попита Сидо Йинкс.
- Какво е третото същество с Миро, което няма 

земно име? - попита Адон.
- Третото същество е много опасно – отговори 

Сидо Йинкс, - тоест, жена. И не каква да е жена, а 
влечугоподобна. И не чия да е жена, а жената на Винко 
Станс!

- Жената на Винко Станс? - изненада се Адон. - 
Влечугоподобна?

- Да – потвърди Сидо Йинкс. - Но дъщеря им е с 
човешки вид. Видя ли я окована на кораба-майка, когато се 
промъкнахме с Инко Нитс?

- Видях я само бегло – отговори Адон. - Образът не
беше много добър.

- Ами на триста и шейсет хиляди километра е така 
– каза Сидо Йинкс и приключи разговора.

Повървяхме петнайсетина минути по пътища, 
които минаваха покрай лозя, след което поехме по един път
с настилка от траверси.

- Това е пътят към Каменар – обясних аз, - но ние 
ще се изкачим по една горска пътека и ще поемем надясно.

Адон кимна и ме последва.
- Само ми кажи, когато наближим – каза тя.
- Разбира се – съгласих се аз.
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Докато вървяхме през гората, шумът от самолети и 
хеликоптери се засилваше.

- Така ще бъде няколко средни сегмента – каза 
Адон, - докато не започнат преговори.

- Мислиш ли, че ще преговарят? - попитах я аз.
- Поне, за да спечелят време и да се измъкнат, след 

като поправят системата – предположи тя.
- А как ще се разбират? - учудих се аз.
- Може би това имаше пред вид Инко Нитс, като те 

спомена – каза Адон.
- Какво по-точно? - не разбрах аз.
- Ще им трябва преводач – уточни Адон.
- Не им знам езика, за да ме потърсят – поклатих 

глава аз.
- Напротив – не се съгласи Адон. - Нали разбра 

Инко Нитс?
- А-а, това ли имаш пред вид? - засмях се аз. - 

Езикът им е някаква странна архаична смесица от 
старохърватски диалекти и извънземни или измислени 
думи. Трудно ще мога да го превеждам. А да не казвам, че 
няма как да го говоря.

- Сигурно ще се справиш – окуражи ме Адон.
Вече наближавахме мястото на срещата и затова 

само дадох знак на Адон. Тя кимна и забави ход, като 
остана назад. Аз продължих със същото темпо.
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34
Открих Миро и двете му спътнички. Ръкувах се с 

всички и се загледах във Физор Апс:
- Ти от кои си? - попитах аз.
- Ами познай – каза Физор Апс.
- Не съм спец, но сигурно от влечугите – направих 

се, че налучквам.
- Как позна? - засмя се Физор Апс.
Не предполагах, че тя може да бъде толкова 

привлекателна. В първия момент, когато я видях изтръпнах
от ужас, но допира до нежната й кожа промени 
първоначалното ми впечатление.

- Сега ще се наложи да повървим половин час – 
обясних аз. - Имаме вила край Виница. Там ще е напълно 
безопасно. Предполагам, че появата ви е свързана с това 
огромно нещо.

- Почти – каза Физор Апс. - Но не сме от него. 
Нашето е съвсем малко.

- А то къде е? - попитах аз.
- Зарязахме го – обясни Миро. - Уцелиха ни. Вече 

за нищо не става.
Тръгнахме по горската пътека и след малко 

Драгица каза:
- Различно е от Алтре Мунс.
- Да – съгласи се Физор Апс, - но на мен ми 

харесва.
- Все едно, че отиваме към вратата на рая! - каза 

Миро.
- Вратата на какво? - попитах аз.
- На рая – обясни Миро. - Така казваме на входа 

към пространствения тунел.
- Не знаех, че има такова нещо – наивно казах аз.
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- И ние доскоро не знаехме – обади се Драгица. - 
Но защо ли ни трябваше да узнаваме?

- Май не сте с много добри впечатления от тази 
врата – предположих аз.

- Не точно от вратата – обясни Миро, - а от 
събитията, в които ни въвлякоха против волята ни.

- И кой ви въвлече? - попитах аз.
- Едва ли го познаваш – поклати глава Миро. - 

Всъщност, не е един човек. Но главният виновник е Винко 
Станс. Той наредил на Инко Нитс да ни отвлече.

- Винко Станс? Инко Нитс? - извиках аз изненадан.
- Защо? - погледна ме учудено Миро. - Да не би и 

ти да ги познаваш? Няма да се изненадам.
- Не ги познавам – поклатих глава, - но имената са 

ми познати.
- Имената са ти познати? - на свой ред се изненада 

Миро, а Драгица и Физор Апс се спряха и ме погледнаха с 
интерес.

- И къде чу имената им? - попита Драгица.
- По-скоро, кога – уточних аз. - Тази нощ беше 

доста тежка за мен.
- Да не искаш да кажеш, че на сън си ги чул? - 

Драгица ме изгледа с особен поглед и почувствах, че ме 
разпитва, без да задава въпроси.

Бяхме застанали на пътеката и всички мълчахме, 
но след няколко секунди Драгица извика:

- О! Това е невероятно! Направо невероятно!
Физор Апс погледна Драгица, а после мен с 

разширени отвесни зеници и се засмя.
- Виж ти! Не знаех, че познаваш свекърва ми.
- Свекърва ти? - не разбрах в първия момент. - А, 

да, госпожа Хронхра. Изобщо не е добре.
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- Горката – поклати глава Физор Апс, - Винко Станс
й донесе тази беля на главата.

- Ами! - не се съгласих аз. - Едва ли Винко Станс е 
помогнал да си присвои този висок пост.

- Откъде знаеш, че не е? - Физор Апс ме погледна 
особено.

- Добре де – отстъпих аз, - Хранка Тона.
- Браво! - запляска с ръце Физор Апс. - Браво!
- Какво е това? - не разбра Миро.
Драгица беше получила отговора и затова само се 

усмихна.
- Името на Винко Станс в друго измерение – 

поясни Физор Апс. - Отишъл е там преди хиляда години, за
да промени нещата така, че майка му да заеме най-високия 
пост там след хиляда години.

- Не ми стана ясно – вдигна рамене Миро.
- Дълга история – казах аз.
- Ами, да я чуем, докато вървим – предложи Миро.
- Аз не я знам – отвърнах аз, - но сега разбрах, че 

онзи, който смятат в Хронда за пръв пътешественик във 
времето, наистина бил Винко Станс. Чух предположения, 
но ги сметнах за хипотеза.

- А сега как разбра, че са истина? - попита Миро.
- Логично е – обясних аз, - той се връща в миналото

на онова измерение и променя нещата така, че госпожа 
Хронхра да стане главен комисар по вътрешния ред на 
Хронда, като по този начин заграби цялата власт. Но не 
можах да разбера, той наистина ли е загинал тогава?

- Да – потвърди Физор Апс. - Лично той ми го каза.
- Как е можел да знае? - учудих се аз.
- Не от личен опит – обясни Физор Апс. - Беше 

проучил архива на музея в Хронда.
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- Добре – не разбрах аз, - как може сега да е жив, а 
да е загинал преди хиляда години?

- Додранс – каза Физор Апс.
- Додранс? - не разбрах аз. - Какво Додранс?
- Баща му – обясни Физор Апс.
- Да, чух – кимнах аз. - Какво направил той?
- Ами той променил нещо така, че Винко Станс да 

е жив сега – каза Физор Апс. - Но това не значи, че Винко 
Станс не е загинал тогава.

- Не ми е ясно – вдигнах рамене аз.
- Не се безпокой – погледна ме Физор Апс така, че 

разбрах всичко, което беше необходимо: в онова измерение
времевата линия е останала непроменена, докато в това се 
е променила.

Продължихме пътя си през гората. В този момент 
ми се обади Адон.

- На двеста метра пред вас по пътеката върви група,
която слезе от кораба-майка. Скрийте се веднага!

Затворих телефона и извиках:
- Бързо в гората!
Когато се спотаихме, Миро шепнешком ме попита:
- Какво става?
- Слезли са от кораба и сега вървят по пътеката 

насам.
И наистина, след минута по пътеката минаха 

десетина души, които говореха на странен гърлен език, 
приличен на бълнуване.

Когато отминаха, изчакахме и тръгнахме пак.
- Кой те предупреди? - попита Драгица.
- Адон – отговорих аз.
- Приятел? - поинтересува се тя.
- Да – кимнах аз.
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- А защо се крие? - погледна ме тя в очите и разбра 
всичко, което й трябваше. - Добре, добре. Така да бъде. 
Хайде, да вървим.

Продължихме отново по пътеката, но в един 
момент Физор Апс направи знак да се скрием. След малко 
минаха мъж и жена с куче, което се спря за миг, подуши, 
изръмжа, но не посмя да влезе в храсталака. Мъжът го 
извика и то изтича напред.

- Ако не са от кораба-майка, няма защо да се крием 
– каза Миро.

- Така ли мислиш – засмя се Драгица. - А Физор 
Апс?

- Ами... - запъна се Миро. - Добре, де! Крием се 
всички.

- Има още малко – успокоих ги аз, - и, освен това, 
пред нас има чистачи. Мъжът и жената с кучето са им се 
видели безобидни и затова не ни предупредиха.

- За тях не ми каза – погледна ме Драгица.
- Не си ме питала – вдигнах рамене аз.
- И кои са те? - попита тя.
- Сидо Йинкс и двама детективи – казах истината 

аз.
- Сидо Йинкс? - подскочи Драгица. - Той тук ли е?
- Познаваш ли го? - запитахме я заедно аз и Миро.
- Стига, бе! - засмя се Драгица. - Сидо Йинкс да не 

познавам. Всъщност му викахме Сайдъл Джинкс. Мислех, 
че тези имена са му измислени.

- Кога беше това? - поинтересува се Миро.
- Е, Миро! - погледна го Драгица с укор. - Нали 

знаеш? Всички странни птици, които познавам, са от 
войната.

- И той ли? - учуди се Миро.
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- Да – потвърдих аз – Сидо Йинкс ни каза, че 
дошъл тук след войната.

- На него може ли да му се има доверие? - попита 
Миро.

- Сигурно може – предположих аз. - Помогна да 
измъкнем от кораба-майка госпожа Хронхра и внучката й.

- Дахра? - попита Физор Апс.
- Да – кимнах аз.
- Значи, те са били, когато Инко Нитс измъкна Тера

Анк и жупана! - досети се Физор Апс.
- Те бяха оковани в съседната клетка – обясних аз.
- Ти там ли беше? - попита Миро.
- Не – засмях се аз. - Просто поддържах видео 

връзка.
- Ясно – кимна Миро.
- На мен обаче не ми е ясно – казах аз, - защо това 

огромно нещо се приземи тук?
- Ами питай Драгица – засмя се Миро.
- Защо? - не разбрах аз.
- Нали видя как научава всичко от теб? - попита 

Миро.
- Да, да – разбрах аз, - значи влязла им е в 

мозъците?
- Влязох им в мозъците и ги накарах да кацнат – 

потвърди Драгица. - Само че не предполагах, какво ще 
стане. Друг път ще внимавам. Можеше само да им отвлека 
вниманието, да ги забавя, да ги объркам или нещо подобно,
вместо да запращам кораба им на стотици хиляди 
километри.

- Драгица – успокои я Миро, - ти направи всичко 
възможно, за да спасиш Тера Анк и жупана.

- Дано не е пострадал някой – каза Драгица.
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- Пострада им самочувствието – засмя се Миро. - 
Доста народ сега ще научи, че един от корабите-майки на 
бойния флот на Алтре Мунс бил приземен на Земята само 
защото Драгица влезе в мозъците на екипажа, без да 
използва технология.

- Е, аз не държа да научават – каза скромно 
Драгица. - Просто искам да се върна по-скоро в Загреб.

- Да – подкрепи я Миро. - Много ни се събра.
- Скоро ще стигнем – казах аз, - и тогава ще ми 

разкажете.
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35
Наближихме околностите на Виница. На места 

пътеката вече минаваше през открити поляни и пресичаше 
по-широки горски пътища.

Сидо Йинкс ми се обади:
- Засега пътят е чист, но трябва да побързате.
- Малко остана – успокоих го аз.
- Кой се обажда? - полюбопитства Физор Апс.
- Сидо Йинкс – отговорих й, преди да затворя 

телефона.
- А-а, да, добре – остана доволна Физор Апс.
- Физор Апс ли се интересува? - попита Сидо 

Йинкс.
- Да – потвърдих аз.
- Кажи й да не си мисли такива неща за теб – каза 

Сидо Йинкс.
- Какви неща – подскочи Физор Апс, която чу от 

говорителя на смартфона какво каза Сидо Йинкс.
- Защо питаш? - извика Сидо Йинкс – Нали си 

знаеш?
- Използваш незаконна технология! - ядоса се 

Физор Апс.
- А твоите мисли законни ли са? - изсмя се Сидо 

Йинкс.
- Напълно! - заяви Физор Апс. - Винко Станс вече 

не ми е съпруг!
- Охо! - извика Сидо Йинкс. - Не знаех.
- Сега знаеш! - почти изсъска Физор Апс, която 

беше измъкнала смартфона от ръката ми и директно 
разговаряше със Сидо Йинкс.

- Само внимателно! - посъветва я Сидо Йинкс.
- И ти внимавай – заплашително каза Физор Апс. - 
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Нали знаеш, че си загазил и ако трябва да се спасяваш, 
можеш само на Мундо Майс. А там законът забранява 
използване на такива технологии.

- Познаваш ли някой, който да е наказан, че е 
използвал технология за следене на мисли? - попита Сидо 
Йинкс.

- Да – отговори Физор Апс, - теб.
Сидо Йинкс явно се ядоса, защото затвори 

телефона.
Физор Апс, явно доволна, ми върна смартфона и 

каза:
- Детективи, какво да ги правиш!
Неусетно бяхме стигнали до мястото, където се 

намираше вилата. Съседните къщи бяха доста отдалечени 
и затова не се безпокоях много, че някой ще ни види. 
Когато влязохме вътре, Сидо Йинкс и двамата му 
съдружници се бяха настанили на дивана в хола.

- О-о, Сидо! - каза Физор Апс. - Ти май си мислиш, 
че си свършил голяма работа, а?

- Защо? - учуди се Сидо Йинкс.
- Ами, гледам, че си почивате – изгледа го свирепо 

Физор Апс.
- Чакахме ви – вдигна рамене Сидо Йинкс. - Сега 

си тръгваме. Ако имаш нужда от мен, обади се.
В този момент влезе и Адон и поздрави всички.
- Всичко е наред – съобщи тя. - Няма признаци 

някой да ви е проследил.
- Дано да е така – погледна я с надежда Драгица. - 

Ужасно съм уморена, нуждая се от здрав сън.
- И аз – прозина се Миро. - Не съм спал от не знам 

колко време.
- На горния етаж има три стаи – обясних аз. - Там 

282



може да се настаните. Бойлерите са проточни, така че има 
топла вода.

- Много ти благодаря за помощта – каза Миро.
- За съжаление – отвърнах аз, - няма нищо за ядене.
- Има – Адон извади пакет с хранителни бисквити 

от чантата си.
- Браво! - зарадва се Физор Апс. - Това са 

хранителни бисквити от Хронда!
- Тоест? - не разбра Драгица.
- Храна за космонавти – вдигнах рамене аз.
- Значи, става за нас – каза Миро и си взе една 

хранителна бисквита. - Не е лоша на вкус.
- И най-важното – обясни Физор Апс, - засища. С 

една бисквита можеш да изкараш цял ден.
- Така ли? - плесна с ръце Драгица. - Това е супер! 

Само за мен! Никакви други диети!
- Ще трябва да прескоча до Хронда да докарам 

един товар – хрумна й на Физор Апс. - Сигурно ще има 
голямо търсене. Хранителни бисквити за отслабване! Ще 
се разграбват за минути. Голям оборот може да стане.

- Физор Апс! - обади се Сидо Йинкс – Само за 
търговия мислиш!

- Преди малко говореше друго – сряза го Физор 
Апс.

- Добре де – направи се, че отстъпва Сидо Йинкс. - 
Когато не си мислиш за другото.

- Сидо Йинкс! - извика Физор Апс. - Ти няма ли да 
си тръгваш?

- Разбира се! - потвърди Сидо Йинкс. - И без друго 
бързаме. Дами и господа, беше ни приятно.

Сидо Йинкс и хората му станаха и тръгнаха към 
изхода.

283



- Къде ви е микробусът? - попитах аз.
- Паркирал съм го на петстотин метра оттук – 

обясни Сидо Йинкс. - Нали знаеш, предпазливост.
На излизане Сидо Йинкс за последно се обърна и 

ми каза:
- Ако се нуждаеш от помощ, знаеш ми телефона.
След като Сидо Йинкс и хората му си заминаха, 

Адон седна до прозореца и известно време наблюдаваше 
района.

- Има ли нещо? - попитах аз разтревожено.
- Засега не – поклати глава Адон. - Надявам се да 

не съм се заблудила. Но ще остана на пост, докато си 
починете.

Миро и Драгица се качиха на втория етаж, а преди 
да ги последва, Физор Апс извади таблета си и каза на 
Адон:

- Ще ти оставя светещата си плоча. Пуснала съм 
програма за следене на телепортация. Предупреждава на 
време със звуков и визуален сигнал, освен това, виждат се 
червени точки за всеки отделен човек, който е 
телепортиран и приблизителното място, където ще се 
появи.

- Това е много ценна програма! - възкликна Адон. - 
Ние нямаме такава.

- Мога да я инсталирам на земен компютър – каза 
Физор Апс, - но на такъв от Хронда няма да мога.

- Добре – кимна Адон. - Ще попитам после Дахра, 
дали може да направи нещо.

Физор Апс също се качи на втория етаж.
Тогава Адон ми каза:
- Можеш да си починеш няколко часа. Ако усетя, че

ми се доспива, ще те събудя, да ме смениш.
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- Добре – съгласих се аз, защото вече ми се 
затваряха очите. - Ще легна в съседната стая.

Без да се събличам се пльоснах на леглото и 
моментално заспах.

Събуди ме смартфонът ми. Погледнах часовника му
– беше дванайсет на обед. Номерът, който ме търсеше, 
беше непознат.

- Да! - обадих се аз, като се опитах да бъда бодър, 
доколкото можах.

- Добър ден – чух отсреща мъжки глас на немлад 
човек. - Търсим заклет преводач от хърватски.

- Добър ден – отговорих аз. - За какво ви е 
необходим?

- Трябва ни за важна среща – обясни гласът.
- А-а – казах аз, - устен превод.
- Да – потвърди гласът.
- И каква е срещата? - поинтересувах се аз.
- Не мога да ви кажа – чух гласа след кратка пауза.
- Е – не се поколебах аз, - и аз не мога да ви 

помогна.
След това затворих телефона и тръгнах към хола, за

да сменя Адон. Още не бях излязъл от стаята, когато 
смартфонът ми иззвъня отново. Беше същият номер.

- Да – обадих се аз, - какво ще желаете?
- Нещо прекъсна – каза гласът.
- Не – отвърнах аз, - затворих, защото не съм 

заинтересуван.
- Как да не сте? - изненада се човекът.
- Вие не ми дадохте информация – обясних аз, - 

следователно, работата не е чиста. Не бих искал да се 
замесвам в такива истории.

- Има и дискретни срещи – недоволно каза гласът.
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- Аз пък не превеждам на такива срещи – отсякох 
аз.

- Добре, добре – гласът започна да изразява леко 
безпокойство. - Ваши колеги ме насочиха към вас, казаха 
ми, че можем да разчитаме на вас.

- Първо казахте заклет преводач – започнах да 
изреждам аз, - после се оказа, че ви трябва устен преводач, 
а накрая ми отказвате информация, защото срещата била 
дискретна. А аз съвсем ясно ви казвам, че не превеждам на 
такива срещи. Ако ви интересува защо, ще ви кажа. От 
съображения за личната ми безопасност. И още нещо. Не 
съм заклет преводач, защото нямам няколко хиляди лева 
излишни, за да ги прахосвам за сертификация.

- Не, не – гласът стана по-мек, - не ни е необходим 
заклет преводач. Трябва ни добър преводач.

- Добре – казах аз, - имам дългогодишен опит, но 
дали съм добър, могат да кажат други.

- Тези, които ми дадоха телефона ви, потвърдиха 
това – гласът стана по-учтив.

- А информация ще ми дадете ли или не? - не 
отстъпих аз.

- Няма да мога по телефона – поколеба се гласът.
- Мога да се съглася да се срещнем – предложих аз,

- но ако не ми харесат тематиката и присъстващите на 
срещата, си тръгвам.

- Добре – ободри се гласът, - ще изпратя да ви 
вземат от вас.

- В момента не съм във Варна – казах аз, - ще се 
прибера след няколко часа.

- Нямаме толкова време – обезпокои се гласът. - 
Кажете къде сте, ще изпратя да ви вземат.

- Представете си, че и аз не искам да ви дам 
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информация – отвърнах аз. - Но мога да си бъда у дома 
най-рано след два часа.

- Вижте – каза гласът с по-голяма готовност да дава
информация. - Аз съм представител на важна държавна 
организация. Имаме належаща нужда от помощта ви. Мога
да изпратя хеликоптер да ви вземе от място, което 
посочите.

В това време забелязах, че Адон ми прави знак да 
не се съгласявам.

- Обадете се след малко – казах аз, - да речем след 
пет минути.

И затворих телефона.
- Първо трябва да го проверим – предложи Адон. - 

Свържи се със Сидо Йинкс, предполагам, че той вече знае.
Кимнах и набрах Сидо Йинкс.
- Знам – обади се Сидо Йинкс. - Търсиха те 

военните.
- И? - подканих го аз да ми даде повече 

информация.
- Преговарят с командира на кораба-майка – 

отговори Сидо Йинкс. - Можеш да се съгласиш, само им 
кажи да те вземат от някое място на километър от вилата. И
най-добре Адон да е с теб. Аз ще се погрижа за твоите 
приятели.
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36
Таблетът на Физор Апс започна да издава 

пронизителен звук и една червена точка все по-интензивно 
започна да мига на дисплея, посочващ координатите на 
мястото, където ще се появи телепортираният. Адон насочи
оръжието си към това място и ми направи знак да застана 
зад нея.

След секунди пред нас се появи Сидо Йинкс с 
вдигнати ръце, викайки:

- Предавам се, предавам се, не стреляй!
Адон въздъхна дълбоко и му каза:
- Имаш късмет, че след безсънната нощ са ми 

забавени реакциите. Иначе да те бях зашеметила.
- Оценявам чувството ти за хумор – Сидо Йинкс 

свали ръцете си. - Нали ви казах, че ще се погрижа за 
охраната.

- Не ми каза, че идваш – ядоса се Адон. - И я ми 
кажи, откъде намери телепорт?

- От совалката – вдигна рамене Сидо Йинкс. - Сега 
сме се пренесли в хангара, защото квартирите във Варна не
ми изглеждат безопасни.

- И след като Физор Апс има такава програма, 
мислиш ли, че на кораба-майка няма да имат? - не се 
успокои Адон.

- О-о, това ли? - махна с ръка Сидо Йинкс. - Те 
следят само някой да не се промъкне незабелязано на 
кораба-майка и не ги интересува кой се телепортира на 
няколко километра извън него.

- Откъде знаеш? - подозрително го изгледа Адон.
- Нали преди години работех като отговорник по 

безопасността на един такъв кораб, вярно, не на този, който
се приземи, но подобен – обясни Сидо Йинкс.
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- Нещо не ме убеди – поклати глава Адон.
- Добре, добре – Сидо Йинкс се опита да успокои 

Адон, - Блавор се свърза с мен преди два часа и ме нае да 
се погрижа Физор Апс и спътниците й да се придвижат 
безопасно до базата на Додранс. За съжаление, пилотите си
отидоха, както знаеш. Аз мога малко да управлявам такава 
совалка, но няма да мога да се справя. Затова ми трябва 
още един пилот.

- Като се върнем, ще поговорим за това – каза 
Адон. - В Хронда управлявам една полицейска совалка. 
Вашата ми е позната само от музея.

- Значи, ще се справите! - извика Сидо Йинкс.
- Ти откога започна да ми говориш учтиво? - засмя 

се Адон.
- Не, това беше в множествено число – уточни 

Сидо Йинкс.
- Значи, няма да караш ти? - предположи Адон.
- Няма – поклати глава Сидо Йинкс. - Нали ти 

казах, че няма да мога да се справя. Единият пилот ще е 
Физор Апс.

- Ти откога започна да решаваш, вместо мен? - се 
чу гласът на Физор Апс, която слизаше по стълбите от 
втория етаж.

- Не, не – не се съгласи Сидо Йинкс, - не съм 
решавал. Блавор ми се обади.

- Блавор? - извика Физор Апс. - Той къде е?
- В базата на Додранс – обясни и на нея Сидо 

Йинкс.
- Добре тогава – съгласи се Физор Апс.
В този момент иззвъня смартфона ми.
Отново се обади гласът от преди малко. Обясних 

му откъде да ни вземе след половин час. Той потвърди и 
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затвори телефона.
- Къде отивате? - поинтересува се Физор Апс.
- Ще превеждам на среща с командира на кораба-

майка – отговорих аз.
- О! Много добре! - зарадва се Физор Апс.
- И какво му е добре? - учудих се аз.
- Ще разберем какво е положението – обясни Физор

Апс.
- Щом се върна, ще разкажа – съгласих се аз.
- Не е нужно – обади се Сидо Йинкс и ми подаде 

някакъв предмет с големината на еднолевова монета. - Това
устройство ще препредава мислите на всички в стаята, 
където се провежда срещата.

- И къде ще ги препредава? - попитах аз.
- До моя компютър – отговори Сидо Йинкс. - След 

това се разкодират и записват като текст.
- Как се различава кой кой е? - поинтересувах се аз.
- Малко е проблематично, но имам опит – обясни 

Сидо Йинкс. - Все пак, ще ми е нужна и допълнителна 
информация. Като се върнете, ще ми я дадете. Освен това, 
радиопредавателят на устройството може да предава и звук
от събитието. Настроил съм и тази опция. За видео не 
настоявам, защото трябва да го поставите на открито 
място, а по този начин рискувате.

- Добре – съгласих се аз и взех устройството.
След това аз и Адон тръгнахме по посока към 

Варна, към мястото, откъдето щяха да ни вземат с 
хеликоптера.

- Не можа да си починеш – казах на Адон.
- Това изобщо не ми пречи – поклати глава тя.
- Изобщо? - учудих се аз.
- Издържам да не спя няколко нощи – обясни Адон.
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- Как е възможно? - не можех да разбера аз.
- Не знам – вдигна рамене Адон. - Просто мога да 

издържам по-продължително време без сън.
- Всички ли в Хронда сте такива? - поинтересувах 

се аз.
- Не – засмя се тя. - Всички нормални хора не 

издържат без сън.
- Всички нормални ли? - попитах аз. - Не си ли в 

това число и ти?
- Явно не съм – отговори Адон. - От малка съм 

такава. Трудно можеха да ме накарат да спя през деня, а 
нощно време често ставах и си играех. Нашите се бяха 
уплашили и ме водеха по лекари. Те не знаеха какво да 
кажат и ме препращаха при други. Детството ми мина под 
знака на постоянни прегледи, които установяваха, че съм 
напълно здрава. Единственото нещо, което пишеше в 
документите, беше, че съм била страдала от безсъние! А 
истината е, че никога не съм страдала от безсънието. За 
разлика от повечето хора, имам нужда от много по-малко 
сън. От тази гледна точка не съм нормална.

- И колко време спиш? - полюбопитствах аз.
- Веднъж на три-четири нощи, да речем по пет-

шест часа – обясни Адон.
- Искаш да кажеш, че спиш средно час и половина 

на денонощие? - изненадах се аз.
- Не съм го смятала, но щом казваш – отвърна тя.
Докато разговаряхме, без да бързаме, стигнахме до 

уреченото място. Погледнах часовника на смартфона си и 
разбрах, че всеки момент трябва да се появи хеликоптерът.

- Много е шумен – каза Адон, преди още да го чуя.
- Чуваш ли го? - изненадах се аз.
- Защо? - погледна ме Адон. -Не го ли чуваш и ти?
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- Още не – поклатих глава аз.
- Аз го чувам от няколко минути – каза Адон. - 

Затова се учудих, че не го чуваш.
- Ясно – кимнах аз. - И слухът ти е много по-развит

от моя.
- С това също имах неприятности – обясни Адон. - 

Когато бях малка всички деца ме отбягваха, защото 
постоянно чувах какво си шепнеха.

- Всъщност, това не ти ли пречи? - попитах я аз.
- Свикнала съм с такъв слух – отговори Адон – и не

знам как е щяло да бъде, ако имах по-слаб слух.
В този момент и аз чух шума от двигателя на 

хеликоптера. След една-две минути го видяхме и след още 
толкова той започна да се снижава за кацане.

Когато хеликоптерът беше вече на земята, вратата 
се отвори и отвътре изскочи един офицер от военно-
въздушните сили.

- Аз съм полковник Донев – представи се той, - от 
щаба на военно-въздушните сили.

- Приятно ми е – казах аз. - А това е Адон. Тя ме 
придружава.

Полковникът не зададе въпрос защо Адон ме 
придружава и повече не се бавихме. Качихме се на 
хеликоптера и излетяхме. Посоката, в която летяхме, беше 
към центъра на града. След няколко минути бяхме над 
общината и започнахме да се снижаваме за кацане.

- Повикахме ви – обясни накратко полковник 
Донев, - защото с огромния летателен апарат, който няма 
как да не сте забелязали, пристигнаха хора, говорещи 
подобен на хърватския език.

- Как разбрахте, че е подобен? - попитах аз.
- Изпратихме в Министерството запис от речта на 
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пришълците при първата ни среща – каза полковникът. - 
Оттам ни съобщиха, че няколко специалиста, независимо 
едни от други, са потвърдили, че езикът е южнославянски, 
а двама от тях са го нарекли директно старохърватски.

- А вие какво разбрахте при първата ви среща? - 
поинтересувах се аз.

- Почти нищо – отвърна полковникът. - Затова се 
нуждаем от помощта ви.

- За съжаление – казах аз, - не съм запознат със 
старохърватски. Единственият старославянски език, който 
съм изучавал, е старобългарският.

- Разбирам – кимна полковникът. - Обаче засега 
нямаме друга алтернатива. Дали има такъв специалист у 
нас, нямаме информация.

- Добре – съгласих се аз. - Ще се опитам да 
помогна, но това означава, че не можете да разговаряте 
както с обикновен преводач. Ще трябва да използвате 
съвсем кратки прости изречения, без паразитни думи и 
изрази, като, например: „длъжен съм да заявя“, „най-
отговорно заявявам“, „искам да ви уверя“ и хиляди от този 
сорт.

- Ще инструктирам участниците в срещата от наша 
страна – прие искането ми полковникът. - Но за другата 
страна не гарантирам.

- Аз ще се опитам да ги насоча към такива 
изречения, ако и те предварително не са разбрали как 
трябва да говорят – обясних аз.

Скоро хеликоптерът се приземи на площадката на 
покрива на общината. Скочихме на площадката и 
полковникът ни поведе към асансьора. Слязохме няколко 
етажа надолу и влязохме в една зала за заседания. В нея, 
доколкото разбрах от пръв поглед, все още нямаше 
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представители на екипажа на кораба-майка.
- Господа! - делово се обърна полковникът към 

присъстващите. - Ще ви помоля да се придържате към 
следното: при разговор с пришълците използвайте само 
кратки прости изречения и в никакъв случай не 
използвайте паразитни думи и изрази, които нямат смисъл. 
И още нещо: изчаквайте преводача да преведе и обясни 
казаното, без да бързате. Намираме се в особена ситуация –
това е среща с непозната цивилизация!

- Кога ще пристигнат? - попита някой от залата.
- Нямам представа – спокойно отговори 

полковникът. - Знаете, че не разбираме езика им. Опитахме
се да им обясним, че ги чакаме в два часа следобед по наше
време, но не получихме никакви индикации, че са 
разбрали.

Погледнах часовника на смартфона. Беше два без 
пет. Адон ме докосна по лакътя и с поглед ми посочи 
средата на залата, където имаше празно пространство, по 
периферията на което бяха наредени масите. Не разбрах 
какво искаше да ми каже Адон и я погледнах 
въпросително.

- Ще се появят там – обясни тя.
- Как разбра? - попитах аз.
Адон само вдигна рамене.
В този момент на посоченото от Адон място се 

появиха от нищото четирима мъже, които изглеждаха без 
лица.
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37
В залата за заседания настъпи тишина, по-скоро 

неловко мълчание. Пръв се окопити полковник Донев, 
който покани пришълците да се настанят на определени за 
тях места. Аз започнах да превеждам на съвременен 
хърватски, но това не направи сериозно впечатление на 
мъжете без лица. Те просто не реагираха.

В този момент иззвъня смартфона ми. Обаждаше се
Сидо Йинкс.

- Пусни си скайпа – каза той и затвори.
Веднага си активирах скайпа и потвърдих достъпа 

на Сидо Йинкс. Той написа какво да кажа на пришълците. 
Аз прочетох на глас изречението и четиримата кимнаха и 
се отправиха към местата си. Явно не разбираха 
съвременен хърватски.

Полковникът остана видимо доволен, че първите 
стъпки са направени. Сидо Йинкс ми написа в скайпа, че 
следи вече мислите им и ще помага за превода.

Като начало, полковникът започна да представя 
присъстващите в залата. Това бяха представители на 
министерствата на отбраната, на външните и вътрешните 
работи и на община Варна. Благодарение на Сидо Йинкс 
успях да преведа титлите на всеки един от тях. През това 
време четиримата пришълци седяха напълно безразлични 
към това, което казваше полковникът. Накрая полковникът 
им предложи да се представят самите те и да обяснят целта
на посещението си.

Един от четиримата пришълци започна да говори 
бавно и ясно. Той се представи:

- Аз съм Ерис Ликт, командир на кораба-майка от 
бойния флот на Алтре Мунс. Тримата ми придружители са 
първи офицери на кораба.
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- Целта на посещението ви мирна ли е? - попита 
полковникът.

- Нашето посещение е непредвидено – отговори 
Ерис Ликт. - Ние нямаме пълномощия да изпълняваме 
мисии по осъществяване на контакт с други цивилизации.

- Намеренията ви какви са? - полковникът постави 
въпроса по друг начин.

- Бяхме принудени да се приземим – отвърна Ерис 
Ликт – и нямаме враждебни намерения.

- Радвам се – каза полковникът. - Имате ли някаква 
молба към нас?

- Не – отговори Ерис Ликт. - Но имаме настоятелно 
искане да ни предадете трима бегълци. Те са причина за 
повредата на кораба и принудителното приземяване.

- Ние нямаме пълномощия да се намесваме в 
чужди дела – спокойно заяви полковникът. - Нямаме право 
да вземем страна.

- Тримата бегълци са престъпници – наблегна Ерис 
Ликт.

- За да се потвърди това – каза полковникът, - ще 
трябва да ни предоставите необходимите доказателства.

- Ние ви предоставяме искането си – твърдо отсече 
Ерис Ликт.

- Не разполагаме с никакви доказателства, за да 
задържим когото и да било по ваше искане – бавно 
изговори полковникът. - С вашата страна нямаме сключени
споразумения за взаимно предаване на търсени от 
съответните власти лица. От правна гледна точка искането 
ви е неосъществимо.

- Искането ни е задължително за изпълнение – 
безцеремонно заяви Ерис Ликт.

Полковникът се озърна около себе си. Вече не 
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знаеше какво да каже. Представителят на Министерството 
на отбраната направи знак, че иска да каже нещо. 
Полковникът кимна.

- Аз съм Петров, представител на Министерството 
на отбраната – представи се той. - Вие казахте, че нямате 
враждебни намерения, така ли е?

- Да – потвърди Ерис Ликт.
- Как ще докажете намеренията си? - попита 

Петров.
- Като офицер от Армията на Алтре Мунс аз съм 

задължен да спазвам етичния кодекс и затова други 
доказателства не са нужни – заяви Ерис Ликт.

- Ние, както каза полковник Донев, нямаме никакви
договорености с вас – започна Петров. - Според нашите 
закони, можем да задържим лице, ако е заподозряно, че е 
извършило сериозно престъпление срещу държавата или 
гражданите, а също така срещу други държави или 
граждани на страни, с които имаме договорености, или 
срещу чужди граждани, които пребивават в нашата страна. 
Същото се отнася и за лица, които са осъдени от чужда 
страна, която има договореност с нашата. А с вас нямаме 
никаква договореност.

- Не е нужно – Ерис Ликт беше лаконичен. - Ние 
отправихме искане.

- На какво се базира вашето искане? - попита 
полковник Донев.

- Трите лица причиниха повреда на кораба-майка – 
отговори Ерис Ликт. - Това е достатъчно.

- За нас не е – поклати глава полковникът.
- Достатъчно е – настоя Ерис Ликт. - При 

приземяването си нанесохме щети, които не сме имали 
намерение да нанасяме.
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- Ние приемаме тези щети за природно бедствие – 
заяви полковникът.

- Нашият кораб не е природно явление! – възмути 
се Ерис Ликт и за пръв път забелязах промяна на лицето 
му.

- Нямаме закони, които автоматично да уреждат 
отношенията ни с извънземна цивилизация – заяви Петров.
- Затова е необходима договореност.

- Не съм съгласен – заяви Ерис Ликт. - На нашия 
кораб е нанесена повреда. Три лица са отговорни за тази 
повреда. Те в момента са на ваша територия. По вашите 
закони те отговарят за нанесените щети. Затова настояваме 
да ни ги предадете.

- Ако тези лица са отговорни за нанесени щети – 
започна Петров, - това трябва да бъде доказано. А за тази 
цел ще трябва да бъде проведено дознание. Това изисква 
време. Ще са ни необходими доказателства, за да 
повдигнем обвинения или да заведем гражданско дело. Но 
за да бъдете призовани като страна по делото, с вас трябва 
да имаме договореност, която да определи правната основа 
за това.

- Нямаме пълномощия за такива договорености – 
заяви Ерис Ликт.

- Поискайте от своите началници – каза полковник 
Донев.

- Процедурата е бавна и сложна – обясни Ерис 
Ликт. - Докато се изпълнят всички изисквания по 
процедурата, ще мине много време и лицата ще напуснат 
вашата страна.

- Трябва да се посъветваме с правници – обади се 
представителят на Министерството на вътрешните работи, 
който не се представи по име.
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- Колко време? - попита Ерис Ликт.
- Нямам представа – отговори представителят на 

МВР.
- Имате два часа – заяви ултимативно Ерис Ликт. 

Той всъщност каза „една дванайсета от денонощието“.
Земните представители в залата за заседания се 

спогледаха.
- Това, което казахте преди малко – заяви твърдо 

полковник Донев, - беше възприето от присъстващите тук 
като ултиматум. Бихте ли уточнили какво искате да кажете.

- Разбрахте правилно – безцеремонно каза Ерис 
Ликт. - Връщаме се след два часа. До тогава да сте се 
посъветвали с правници. Оставяме ви заповеди за 
задържане на трите издирвани лица.

В миг четиримата пришълци изчезнаха, а на 
масата, където седеше Ерис Ликт, останаха три листа със 
снимките на Миро, Драгица и Физор Апс.

На скайпа прочетох последното съобщение от Сидо
Йинкс: „Няма страшно, блъфират“.

- Няма страшно, блъфират – изрекох на глас без да 
искам, но полковникът ме чу и каза:

- Надявам се да е така. Можете ли да прочетете 
какво пише на тези листи?

- Ще ми трябва време – казах аз. - Направете ми 
копие, за да мога да работя на спокойствие.

Полковникът нареди на един свой подчинен и той 
взе заповедите за задържане, за да ги копира в съседното 
помещение. След малко ми донесе копията.

Адон пресне с джобния си телефон трите 
документа и ми изпрати снимките. Аз ги препратих на 
Сидо Йинкс.

След малко той ми върна превода.
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- Много си бърз – написах аз.
- Има програма – отговори той. - На хиляда години.
- Предполагам не превежда на български – написах

аз.
- Аз съм я пригодил – получих неговия отговор. - 

Само трябва да редактираш.
Прочетох превода и го редактирах. Под всяка 

снимка всъщност имаше подобен текст, само данните бяха 
различни. Нещо, което не можах да разбера, бяха датите на 
раждане и смърт на Миро и Драгица отпреди хиляда 
години! Първоначално помислих, че е от летоброенето на 
другата планета, но не можах да си обясня датите на 
смъртта, след като те бяха живи и здрави!

Попитах Сидо Йинкс каква е тази история с датите.
- Датите са верни. Живели са преди хиляда години 

– обясни Сидо Йинкс.
- Как живели, след като са живи и здрави сега?
- Чувал ли си за пътуване във времето? - попита ме 

той.
Не знаех какво да кажа.
Описанието на извършеното от тримата беше 

подробно и не се свързваше само с приземяването на 
кораба-майка. Освен техните имена, се споменаваха и още 
няколко.

В общи линии смисълът беше следният:
„На двайсет и осмия ден от деня на предците на 

Лонгадом, на централния площад на Ноумист се приземи 
совалка, управлявана от Инко Нитс, жител на Лонгадом, 
служител на База 2 Тера прим и пряко подчинен на Винко 
Станс, жител на Лонгадом, който също пътува със 
совалката. Други пътници на совалката и съучастници на 
Винко Станс са Миро Гвардиян и Драгица Жупан, и 
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двамата жители на Ноумист. В центъра на Ноумист към 
групата се присъединяват и Иво Жупан, библиотекар на 
Ноумист, и жителите на Принципия, Мундо Майс, 
търговците Блавор и Физор Апс, първият дядо на Винко 
Станс, а втората – бивша съпруга на Винко Станс. При 
опит на полицая Драго Ковач да задържи Инко Нитс, 
Винко Станс и съучастниците им след отказ да платят 
глоба за нарушение на забраната за паркиране на площада 
в Ноумист, върху него са извършени незаконни действия 
чрез въздействие върху съзнанието му. Извършителят на 
тези забранени от законите на Алтре Мунс действия е 
Драгица Жупан, която действа по нареждане на Винко 
Станс. След това престъпление извършителите и 
съучастниците им се укриват в библиотеката на Ноумист и 
през историческата канализация на града успяват да 
избягат от полицията. След това групата се отправя към 
историческата врата на рая и напуска Алтре Мунс. При 
напускане на Алтре Мунс отвличат двама служители на 
полицията на Алтре Мунс и свалят полицейска совалка. На
следващия ден част от групата лица, сред които са Винко 
Станс, Инко Нитс, Драгица Жупан, Миро Гвардиян и 
Физор Апс, издирвани за престъпление срещу длъжностно 
лице, отвличане на полицаи и сваляне на полицейски 
летателен апарат, извършват още редица престъпления 
срещу Алтре Мунс: насилствено освобождават лица, 
задържани от органите на Алтре Мунс, нанасят щети върху
операционната система за управление на кораба-майка 
„Алтре Мунс 1“, въздействат върху съзнанието на екипажа 
на кораба-майка, което довежда до неправилни действия по
управлението му, повреда на навигационната система и 
принудително приземяване на кораба-майка на планета, с 
която Алтре Мунс не поддържа контакт“.
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Дадох превода на полковник Донев и той започна 
да го чете. След като го прочете, вдигна поглед, усмихна се 
и каза:

- Никой няма да признае това. Звучи като 
фантастика. Значи, необходими са повече от класическите 
доказателства, допълнителни вещи лица и куп 
формалности, които са неизпълними. Ще трябва да се 
обърнем към НАТО, ако ни заплашат. Казвам ти това, за да 
знаеш какво ще превеждаш.
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38
В заседателната зала дойдоха още няколко души, 

които бяха юристи. Те прочетоха превода на оставените от 
Ерис Ликт документи.

- Не виждам основание за издирване на лица, които
според написаното тук, не са дори земни жители – каза 
единият от юристите.

- Написаното тук трябва да бъде доказано – каза 
друг от юристите, - само по себе си то не представлява 
доказателство.

- Дори и да представляваше доказателство – каза 
трети от юристите, - действията, в които са обвинявани 
тези лица по никакъв начин не са свързани с нарушение на 
законите на България, Европейския съюз или други страни 
членки на ООН.

- Доколкото разбирам – каза четвърти от юристите, 
- едно от обвиненията е за въздействие върху съзнанието, 
което е много неясно. Пред наш съд такова обвинение не 
може да мине лесно, ако няма сериозни доказателства. И 
понеже не са споменати специални средства за такова 
въздействие, мога да заключа, че е извършено чрез 
свръхестествени способности от споменатата Драгица 
Жупан.

- Да – потвърди пети юрист, - за такива твърдения е
необходима експертиза от вещи лица в тази област, което 
на практика ги прави несъстоятелни. Повредите на 
системата за управление и навигация и принудителното 
приземяване на кораба може да се дължат на грешка на 
екипажа, на техническа повреда или и на двете. В тези 
документи не е написано въз основа на какви факти и 
доказателства са описани събитията и действията на 
споменатите лица.
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- Друг въпрос е – каза първият юрист, - че те ни 
поставят ултиматум да издирим, заловим и им предадем 
тези лица. Доколкото разбрах, те не молят, а нареждат да 
направим това. Има, следователно, непризнаване на нашия 
суверенитет. Бих препоръчал в такъв случай да се 
предприемат мерки по защита на суверенитета ни.

- И какви да бъдат те? - попита полковник Донев.
- Вие сте военни, вие ще прецените – вдигна 

рамене първият юрист.
- Аз, като представител на Министерството на 

отбраната – каза Петров, - нямам пълномощия да 
предприема каквито и да било военни действия във връзка 
с това. Военното разузнаване е изпратило доклад до 
министъра, с който се запознах. В него наистина има 
обезпокоителна информация. Корпусът на кораба-майка е 
непробиваем и с най-мощното оръжие, с което разполага 
НАТО, т.е. управляема ядрена ракета. Освен това, 
използването на такива оръжия би предполагало 
предварителна евакуация на цялата Варненска област, не 
само на град Варна. В същото време, оръжията, с които 
разполага корабът-майка, са с огромна унищожителна мощ 
– те могат за секунди да сравнят България със земята.

- Искате да кажете, че сме заложници на някакви 
луди? - извика представителят на община Варна.

Петров го погледна безизразно и каза:
- Като представител на Министерството на 

отбраната съм предприел съответните стъпки по 
информиране на министъра и президента. Какво ще бъде 
тяхното решение, не мога да гадая.

- Мен не ме интересува какво ми приказвате! – 
развика се представителят на общината. - Като 
представител на община Варна настоявам армията да 
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защити мирното население! Не може някакви си тук 
извънземни да заплашват толкова невинни хора!

- Господин... не ви знам името – бавно започна 
Петров, - най-отговорно ви заявявам, че съм уведомил 
министъра на отбраната и президента за сложилата се 
ситуация. Те са компетентни в случая да предприемат 
адекватни стъпки по решаване на проблема. До момента не
съм получил отговор, но, предполагам, в най-скоро време 
ще бъдем наясно как да действаме. Освен това, България, 
като член на Евросъюза и НАТО, е тройно защитена от 
посегателства срещу суверенитета й.

- Не знам за коя България ми говориш – продължи 
емоционално представителят на общината, - защото ми е 
ясно, че София е защитена не тройно, а петорно, докато 
ние тук сме изложени на смъртна опасност благодарение 
на некомпетентните ви действия! Готови сте да жертвате 
един провинциален град, и то не кой да е, а втория по 
големина град в страната!

- Третия – поправи го Петров.
- Втория – настоя представителят на община Варна,

- защото и статистиката ви е фалшива.
- Господин... не ви знам името – пак бавно заговори

Петров, - тук не е кръглата маса отпреди двайсет и пет 
години, за да се надприказваме и да се правим на 
популисти. Сега сме длъжни да спазваме закона и да не 
предприемаме стъпки без одобрението на по-
висшестоящите. Пак повтарям, предприел съм 
необходимите стъпки и се очаква в най-скоро време 
реакция от Министерството и президента.

- Господа – извиси се гласът на полковник Донев, - 
не отричам, че ситуацията е критична. Никой от нас не си е
представял, че първата ни среща с по-развита извънземна 
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цивилизация ще бъде при такива трагични обстоятелства. 
Застрашен е не само един от най-големите ни градове и 
цялата област с население половин милион души, а бих 
казал, и цялата страна, дори Балканите, Европа, Земята. Не 
става дума за обикновен космически кораб, а кораб-майка с
дължина трийсет километра, с огромен екипаж, с 
унищожителни оръжия на борда и огромно количество по-
малки кораби совалки, притежаващи много по-големи 
маневрени способности от най-добрите бойни самолети на 
Земята. Господинът, представител на общината, е напълно 
прав. Екипажът на този кораб е взел града за заложник. Те 
имат огромно военно преимущество и затова единственото 
правилно решение е да протакаме преговорите и да молим 
за отлагане. Да се държим твърдо, но гъвкаво и да печелим 
време. 

Докато течаха разговорите в заседателната зала, аз 
разговарях със Сидо Йинкс по скайпа.

Аз: Имаш ли представа какво смятат да правят 
хората на Ерис Ликт?

Сидо Йинкс: Усилено се опитват да възстановят 
системата. При първа възможност ще излетят.

Аз: А защо ултимативно искат Миро, Драгица и 
Физор Апс?

Сидо Йинкс: Опитват. Ако се уплашат вашите 
управници, може и да мине номерът им. На това разчитат. 
Но ако питаш мен, не смеят да използват сила, защото 
нямат разрешение от Алтре Мунс. И няма да получат. 
Защото населението на Алтре Мунс се смята за 
преселници от Земята. Затова Земята е с особен статут на 
защитена планета.

Аз: Значи, те са длъжни да ни защитават, а не да ни
нападат?
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Сидо Йинкс: Да.
Аз: Може би разговорът трябва да протече в тази 

насока?
Сидо Йинкс: Няма как.
Аз: Защо?
Сидо Йинкс: Ерис Ликт е с промит мозък и няма да

се съгласи да се говори на такава тема. Ще си повтаря едно 
и също. Но е вярно и това, че няма да посмее да използва 
военна сила.

Аз: А ако все пак прибегне до такава?
Сидо Йинкс: Миро има копие от ядрото на 

операционната система. Почти съм осъществил контрол 
над кораба.

Аз: Майтапиш се.
Сидо Йинкс: Все още, да. Но след половин-един 

час, ще бъде сериозно. Може би ще се нуждая от помощта 
ви.

Аз: Ако можем.
Сидо Йинкс: Адон ще може. Трябва да ги зашемети

и аз ще ги прибера в хангара.
Аз: Това са само четирима офицери. А екипажът е 

огромен.
Сидо Йинкс: Така е, но другите не са с промити 

мозъци и ще искат нареждания от Алтре Мунс.
Аз: Планът ти е малко рискован.
Сидо Йинкс: Да, но нямаме друг избор.
Адон, която следеше разговора ни, ме докосна леко 

по рамото и ми направи знак, че одобрява.
- Скоро ще дойдат – каза тя. - Усещам ги.
След секунди четиримата офицери от кораба-майка

се появиха в средата на залата за заседания. След това 
спокойно заеха местата си. Ерис Ликт ме погледна и каза:
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- Мога ли да говоря с вас?
Погледнах полковника. Той кимна в знак на 

съгласие.
Приближих се до Ерис Ликт. Той придърпа един 

стол и ме покани да седна.
- Смятам, че сте наясно кои сме – каза той.
- Не – отвърнах аз.
- Не е необходимо да се преструвате – продължи 

той. - Нашите служби ви следят от известно време. Към вас
няма да предявим обвинения, ако ни сътрудничите.

- Не сте достатъчно ясен – казах аз. - Не разбирам 
за какви служби и какво следене става дума.

- Добре – кимна Ерис Ликт, - ще бъда по-конкретен.
Тримата офицери, които са с мен, са от военното 
контраразузнаване. Те лично участваха в залавянето на 
Хронхра. Техните екипи обаче изчезнаха безследно. Знаем,
че вие имате информация за това.

Погледнах към Адон, която сега беше отдалечена 
от мен. Малко се обезпокоих да не ме телепортират на 
кораба си. Адон ме успокои с притваряне на очите.

- Няма как да имам – поклатих глава.
- Добре – съгласи се Ерис Ликт, - но вашата 

придружителка има.
- Едва ли – усмихнах се аз.
- Добре – каза Ерис Ликт. - Ще поговорим по-

късно. Помислете си.
Аз се върнах при Адон. Тя не ме попита нищо, но 

видях, че беше разговаряла със Сидо Йинкс по моя скайп. 
Беше запозната с целия ми разговор с Ерис Ликт.

След малко Ерис Ликт попита:
- Заловихте ли търсените лица?
- Не е възможно за два часа – отговори полковник 
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Донев. - И освен това, няма орган, който да се заеме с това.
- Защо? - учуди се Ерис Ликт.
- Защото никое министерство не поема случая – 

обясни полковникът.
- Аз не искам някое министерство да поеме случая 

– каза Ерис Ликт. - Просто ви наредих да изпълните 
искането ми.

- Господин Ликт – наблегна полковникът, - вие сте 
командир на кораба-майка. Предполагам, че над вас има 
по-старши от вас.

Ерис Ликт кимна.
- И над тях също има по-старши, нали? - продължи 

полковникът.
Ерис Ликт пак кимна.
- Виждате колко сложно е организирана всяка 

държава – заключи полковникът. - Ако приема, че съм 
длъжен да изпълня заповедта ви, няма на кого да 
заповядам, защото онези, които трябва да задействат 
процедурата, са по-старши от мен и не мога да им 
заповядам. Следователно, вие не преговаряте с лица, които 
могат да осъществят на практика вашето искане.

- Вие разигравате ли ме? - изрече Ерис Ликт с 
каменно лице. - Знаете, че мога да приложа цялата мощ на 
нашите оръжия, за да ви накарам да изпълните искането 
ми.

- Не мога да повярвам – спокойно каза 
полковникът, - че представители на една толкова развита 
цивилизация ще заплашват по такъв начин.
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39
В залата за заседания се чуха одобрения на 

казаното от полковника. Шумът от гласове се засилваше и 
след малко залата заприлича на класна стая в междучасие. 
Вече не можех да разбера кой какво казва. Всички викаха 
един през друг. Не се и опитвах да превеждам, макар че 
Сидо Йинкс ми изпращаше по скайпа цели тиради.

Ерис Ликт, колкото и спокоен да изглеждаше, 
видимо се обезпокои, защото няколко пъти се обърна към 
придружаващите го офицери и нещо им говореше. Макар 
че бях близо, изобщо не можах да схвана какво, защото 
беше на непознат език. Сидо Йинкс обаче ми изпрати 
съдържанието на разговора им:

Ерис Ликт: Ако не се подчинят на искането, ще 
трябва да се свържем с Алтре Мунс.

Единият офицер: Отправих запитване до Съвета. 
Все още няма отговор.

Другият офицер: Можем да използваме 
инструкциите при непредвидени ситуации.

Третият офицер: Трябва да направим протокол за 
агресивни действия от страна на местните.

Ерис Ликт: Протоколът трябва да е подписан най-
малко от десет представители на командния персонал.

Единият офицер: Мога да наредя поне на един.
Другият офицер: И аз мога да изнудя един. От мен 

зависи назначението му за следващия рейс.
Третият офицер: На мен един ми дължи сума, която

мога да му опростя, ако подпише.
Ерис Ликт: А още трима души? Освен това, опитът 

за принуда се смята за тежко престъпление. Още повече, 
когато не разполагаме с веществени доказателства за 
агресивни действия.
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Единият офицер: Много лесно можем да 
предизвикаме ответен удар. Ще атакуваме тази сграда. В 
този град тя е най-важната административна сграда.

Другият офицер: Системата за оперативно следене 
на действията на персонала не е повредена. Не можем да я 
игнорираме.

Третият офицер: Трябва да помислим по въпроса за
предизвикване на удар срещу нас, без ние да извършваме 
агресивни действия.

Ерис Ликт: Ще въздействаме на съзнанието на 
някой от бойните пилоти, които кръжат над кораба-майка. 
Той ще ни атакува и ние ще предприемем ответен удар. 
Ако тази сграда бъде срината до основи, това ще подейства
доста деморализиращо.

Единият офицер: Предлагам да действаме 
незабавно. Ще се обадя на кораба да ни приберат.

Ерис Ликт: Моментът е подходящ, сред тях е 
настъпила суматоха, можем да изчезнем незабелязано.

Адон, която следеше разговора на Ерис Ликт с 
офицерите си, се изправи внезапно, извади 
зашеметяващото оръжие и за една секунда четиримата 
пришълци лежаха на пода.

- Стой зад мен – нареди Адон с глас, който не 
познах.

След това тя насочи оръжието към залата и извика
- Аз съм Нона Адон, началник на Полицията в 

Хронда. Не ви препоръчвам да извършвате каквито и да 
било действия, за да попречите на акцията. Останете по 
местата си и не мърдайте, ако желаете да нямате 
главоболие след това.

В залата за заседания беше настъпила мъртва 
тишина. Всички бяха зинали от изненада.
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- Кажи на Сидо Йинкс да вземе четиримата – 
нареди Адон.

В този момент телата на Ерис Ликт и тримата 
офицери изчезнаха.

На скайпа видях съобщение от Сидо Йинкс:
- Готово!
- А сега да прехвърли нас двамата и полковника! - 

извика Адон.
След миг се озовахме в хангара до совалката. Там 

бяха и Миро, Драгица и Физор Апс. Хората на Сидо Йинкс 
сложиха белезници на четиримата и ги затвориха в едно 
странично помещение.

Полковник Донев беше пребледнял, защото не 
знаеше как се беше озовал тук.

Аз погледнах Адон и казах:
- Не знаех, че си станала началник на полицията.
- След освобождаването на госпожа Хронхра 

съветът назначи Нора за комисар по вътрешния ред, а мен 
за началник на полицията – обясни Адон. - Не смятах, че те
интересува, затова не те информирах.

Сидо Йинкс стисна ръката на Адон и извика:
- Толкова бързи и адекватни действия не бях 

виждал скоро! Не случайно са те назначили за началник на 
полицията.

- Благодаря за похвалите – хладно каза Адон, - но 
няма нужда. Изпълних си дълга. За мен е важно да защитя 
града, който толкова тясно е свързан с Хронда и 
невидимата врата. Военни действия от мащаба, който 
предвиждаха тези особи, щяха да нанесат поражения и в 
Хронда, понеже невидимата врата все още не е защитена.

Полковник Донев се съвзе от първоначалната 
изненада и попита с твърд глас Адон:
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- Не разбрах кой ви упълномощи да предприемате 
такива действия?

- Съвсем ясно казах – отговори Адон. - Аз съм 
началник на полицията в Хронда. И в качеството си на 
такъв извърших действията по обезвреждане и задържане 
на лица, които се издирват от нашето законодателство. 
Имам пълномощия от Съвета на Хронда, подписани с 
електронните подписи на всички съветници и на 
председателя на Съвета, господин Тона. Освен това, 
изпълнявам и заповедта на комисаря по вътрешния ред за 
задържане на тези четири лица.

Адон показа на таблета си заповедта, написана на 
дохрон.

Полковникът се вторачи в неразбираемия текст и 
каза:

- Вие сте на чужда територия, намесвате се в чужди
дела. Не знам какви заповеди и пълномощия имате, но 
нарушавате нашите закони.

- Ако бях закъсняла с една секунда, нямаше да 
бъдете жив! - Адон погледна полковника право в очите. - И
не само вие. Тези особи готвеха атака срещу сградата на 
общината. Щяха да я изпарят за секунди.

Полковникът остана с отворена уста и не можа да 
каже нищо.

- Ерис Ликт е безмозъчно същество – обади се 
Физор Апс. - Работеше няколко години за Винко Станс, 
преди да го смени Инко Нитс. Съветът на Алтре Мунс го 
назначи за командир на кораба-майка, който от обратната 
страна на Луната следеше събитията на Земята. От целия 
боен флот това беше най-незначителната мисия. Той няма 
абсолютно никакви пълномощия за употреба на сила, дори 
и да бъде атакуван с оръжия от класа, който разполагат 
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земните армии. Има право да атакува само, ако командният
съвет от десет души е единодушен, че срещу кораба е 
извършено враждебно действие, застрашаващо целостта на
корпуса.

- Той имаше намерение да инсценира атака и да 
принуди още няколко души от командния съвет да 
подпишат протокол за враждебни действия срещу кораба-
майка – каза Адон. - След това щеше да атакува общината.

- Да – потвърди Сидо Йинкс. - Разговорът между 
него и офицерите му е записан, освен това мислите им 
също са разчетени и съм ги съхранил в базата данни.

- Какво означава всичко това? - не разбра 
полковникът.

- Това означава, че имаме достатъчно доказателства
срещу тези лица – обясни Адон, - за да бъдат подведени 
под отговорност най-малко от три законодателства – 
местното, на Хронда и на Алтре Мунс.

- Едва ли нашият съд ще признае доказателствата, 
които споменахте – поклати глава полковникът.

- Не е необходимо – отвърна Адон. - Те ще бъдат 
изправени първо пред съда в Хронда по обвинение за 
отвличане на бившата комисарка по вътрешния ред, 
госпожа Хронхра и внучката й Дахра. Към това се добавят 
и обвиненията за отвличане и на другата внучка на 
госпожа Хронхра, Тера Анк.

- Всички тези обвинения ми напомнят на онези 
документи, които Ерис Ликт остави – поклати глава 
полковникът.

- Действията, в които бяхме обвинени от властите 
на Алтре Мунс, бяха в самозащита – обади се Физор Апс и 
приятелски прегърна полковника. - Не се дърпай де, не ям 
хора!
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Полковникът, явно объркан, каза:
- Нямам представа какъв е този театър, в който ме 

принудихте да участвам.
- Зависи от гледната точка – каза Физор Апс. - Ако 

не си чувал за телепортация, четене на мисли, извънземни 
от расата на влечугоподобните, бих повярвала, че нямаш 
представа. Обаче съм твърдо убедена, че знаеш за тези 
неща.

Полковникът не разбра веднага думите на Физор 
Апс, защото тя говореше на хърватски. Преведох му ги и 
той поклати глава:

- Не съм предполагал, че ще се сблъскам с всичко 
това.

- Добре – каза Физор Апс. - Мога да уредя да 
сключите договори, които да ви дават гаранции, че срещу 
Земята няма да бъдат извършвани враждебни действия от 
представители на нашите планети. Необходимо е да ни 
съдействаш, като свидетелстваш срещу тези четиримата.

- Не ми е ясно какво искате от мен – заяви 
полковникът.

- Добре – въздъхна Физор Апс и започна да 
обяснява. - Ако потвърдиш, че тези четиримата са имали 
враждебни намерения срещу този град с цел да ви 
принудят да ни предадете, съдът на Алтре Мунс може да 
разбере, че някой ни е натопил на Алтре Мунс и че 
действията ни са били в самозащита. В такъв случай 
обвиненията срещу нас ще бъдат свалени.

- Не мога да твърдя такова нещо – упорстваше 
полковникът.

- Но можеш да потвърдиш, че Ерис Ликт не искаше
да преговаряте, а ви постави ултиматум – приближи се към
лицето му Адон.

318



- Беше ултиматум! - извика полковникът. - Той ни 
заплаши.

- Ето, толкова просто е! - прошепна на ухото му 
Физор Апс.

- Да – кимна полковникът, - но вие искате да 
свидетелствам във ваша полза, а ме отвличате, както бил 
действал онзи, срещу когото искате да свидетелствам.

- Не сме ви отвлекли – каза Адон. - Разполагате с 
личното си оръжие и телефона. Ако не сте съгласни, 
можете да си тръгнете.

Полковникът се огледа, видя, че никой не го 
заплашва, и се успокои.

- Добре – въздъхна полковникът. - Мисля да взема 
решение във ваша полза. Само ще ми позволите да се 
свържа с моите началници. Разбира се, предварително 
държа да ме информирате как виждате развитието на 
случая с кораба-майка.

- Ето как го виждам аз – започна Адон. - Първо, 
отвеждаме четиримата пред съда в Хронда. Там срещу тях 
ще бъде изречена присъда по бързата процедура. Тъй като 
са от друго измерение, присъдата трябва да излежат на 
своята планета. Между Хронда и Алтре Мунс има 
договореност от преди петдесет години, която засяга и 
такива въпроси. След това отиваме на Алтре Мунс и 
представяме присъдата пред техния съд. Там я 
потвърждават, но за тази цел ще са необходими 
допълнителни доказателства и свидетелски показания. 
Затова е необходимо да се явите и пред съда на Алтре 
Мунс. Вашите показания ще бъдат и в полза на тримата, 
които Ерис Ликт искаше да му предадете.

- Да – потвърди Миро, - искам да изчистя името си.
След като свалят обвиненията срещу мен, ще инсталирам 
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обратно в компютъра на кораба-майка ядрото на 
операционната система и тогава те ще могат да излетят.

- И колко време ще отнеме това? - попита 
полковникът.

- Няколко дена – отговори Адон.
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40
Полковникът внимателно огледа присъстващите и 

каза спокойно:
- Смятам, че ме информирахте достатъчно, но 

трябва да съм наясно с още една подробност.
Понеже полковникът в този момент гледаше към 

Физор Апс, тя кимна.
- Как ще инсталирате това ядро, ако не ви допуснат 

на кораба?
- Не е проблем – отговори му Сидо Йинкс. - В 

момента вече контролирам цялата компютърна мрежа на 
кораба-майка. Те дори не подозират. Когато се възстанови 
ядрото на системата, те ще помислят, че техните 
специалисти са успели.

- Добре – каза полковникът, - а как ще гарантирате, 
че те няма да извършат наказателна акция, понеже тук 
изчезнаха четирима членове на командния им състав, 
включително командирът на кораба-майка.

- И това не е проблем – успокои го Сидо Йинкс. - 
Заедно с контрола върху цялата система, съм установил 
контрол и над оръжейните подсистеми. Те не могат вече да 
използват бордовите оръжия на кораба, които всъщност 
представляват най-сериозната заплаха. Контролирам също 
и бордовите оръжия на совалките.

- И още нещо – полковникът погледна Сидо Йинкс, 
- кой сте вие, всъщност?

- Аз съм Сидо Йинкс, частен детектив – представи 
се той. - Нает съм от господин Блавор, който е съдружник 
на Физор Апс. Те двамата са собственици на най-голямата 
търговска компания в Принципия, столицата на Мундо 
Майс. Господин Блавор е заинтересован от това да има мир
и сигурност на Земята, защото търгува с редица земни 
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компании.
- И с какво търгува? - поинтересува се 

полковникът.
- С жито и ечемик – обясни Физор Апс. - За нас 

това са изключително ценни продукти.
- За храна? - попита полковникът.
- Не – поклати глава Физор Апс. - За производство 

на житно питие.
- Житно питие? - учуди се полковникът.
- Жестоко питие – обясни Миро.
- Силен алкохол – преведох му аз.
- Аха – разбра полковникът, - нещо като водка или 

уиски.
- Доста по-силно – каза му Физор Апс. - Тези 

напитки, които споменахте, за нас са това, което е за вас 
ликьорът.

- Убедихте ме – засмя се полковникът, - ще 
свидетелствам във ваша полза. Само че искам да се свържа 
с хората в залата за заседания в общината.

- Ще се върнете там – каза му Адон. - Когато 
свършите работата си, ще ви вземем. Обадете се на 
преводача, когато сте готов.

- Добре – кимна полковникът и в този миг Сидо 
Йинкс го върна в залата за заседания.

От високоговорителя на таблета на Сидо Йинкс се 
чу гласът на полковника. Сидо Йинкс ми намигна и ми 
показа устройството с големина на еднолевова монета.

- Успях да му го пъхна в джоба – засмя се Сидо 
Йинкс. - Докато разбере, че не е монета, ще мине 
достатъчно време.

Полковникът извика:
- Моля за внимание, успокойте се, успокойте се. 
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Добре. Така е по-добре! Бях на преговори с една група 
извънземни, които са добронамерени. Те имат сериозни 
доказателства за агресивните намерения на Ерис Ликт и 
офицерите му, които го придружаваха. Обаче останалата 
част от екипажа на кораба-майка няма такива намерения. 
Групата извънземни, за които ви споменах, ще съдейства да
сключим договорености с техните планети, които ще бъдат 
в полза на мира и спокойствието на Земята.

- След изказването ви можем ли да разчитаме, че 
случаят с кораба-майка е решен? - попита представителят 
на общината.

- До няколко дена корабът-майка ще напусне 
Земята – обясни полковникът. - Засега това не е възможно, 
защото операционната му система е наистина повредена. 
Аз поех ангажимент да свидетелствам срещу Ерис Ликт и 
офицерите му пред съдилищата на две планети. След като 
Ерис Ликт и офицерите му получат заслужени присъди, 
групата, с която преговарях, ще възстанови операционната 
система на кораба-майка и той ще излети.

В залата за заседания всички отново започнаха да 
говорят един през друг.

Полковникът ми се обади по телефона и каза:
- Не обсъдих още един важен въпрос. Необходими 

са ми пълномощия от моите началници.
- Как най-бързо можете да ги получите? - попитах 

аз.
- Необходимо е да отлетя за София – обясни 

полковникът.
- Момент – казах аз, - обяснете на Сидо Йинкс, той 

може да осигури транспорта.
Дадох смартфона си на Сидо Йинкс.
- Господин полковник – каза Сидо Йинкс, - можем 
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да ви откараме до където пожелаете и то много по-бързо от
вашите превозни средства. Сега ще ви вземем тук при нас 
и след това ще отпътуваме.

Полковникът отново се появи в хангара. Сидо 
Йинкс му посочи совалката и каза:

- Ако не сте се возили на такова превозно средство,
сега ще се повозите.

Физор Апс и Адон се качиха с полковника на 
совалката.

- Надявам се да не чакаме много – каза Сидо Йинкс
на полковника.

- Моите началници вече са уведомени от 
представителя на Министерството на отбраната – отвърна 
полковникът. - И аз се надявам да не се бавят. Единствено 
може да се окаже пречка, ако решат, че трябва Народното 
събрание да ме упълномощи.

- Тогава? - попита Сидо Йинкс.
- Не знам колко време ще отнеме процедурата – 

вдигна рамене полковникът. - Може дни, може седмици и 
месеци.

- Опитайте да стане веднага – каза Сидо Йинкс. - 
Имате познания, въображение и силен дух. От вас зависят 
много неща.

Полковникът кимна и Физор Апс затвори вратата 
на совалката. След това тя седна до Адон и двете поеха 
управлението.

Внимателно изкараха совалката на пистата и след 
секунди тя изчезна.

Сидо Йинкс затвори вратата на хангара и се 
заслушахме в разговора, който се предаваше от 
устройството в джоба на полковника.

- Как ще кацнете в центъра на София с това нещо? -
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попита полковникът.
- Няма да кацаме там – обясни Физор Апс. - Ще се 

обадиш на човека при когото отиваш. Ще засечем мястото, 
където се намира той и ще те телепортираме до него.

- Добре – съгласи се полковникът. - А след това?
- Ще се обадиш на Адон, щом вземеш документа – 

отговори Физор Апс. - Тя ще ти даде телефонния си номер.
- Изпрати ми телефонния номер на полковника, за 

да му звънна – обади ми се Адон.
Копирах номера на полковника и го изпратих със 

съобщение до Адон. Тя се обади на полковника и той си 
запази номера й.

- Вече наближаваме – чух отново гласа на Физор 
Апс. - Обади са на твоя човек.

- Ало! - извика полковникът. - Иванов! Донев е. Ще
ми трябва съдействие.

- Засякох го – каза Физор Апс. - Щом потвърдиш, 
изпращам те веднага.

- Иванов – чух пак гласа на полковника. - Можеш 
ли да ме приемеш веднага? Да? Окей. Идвам!

- Донев?! - чухме изненадан глас – Откъде се взе?
- Нали знаеш колко съм експедитивен – каза 

полковникът.
- Не, не – продължи изненаданият глас. - Нали 

преди секунди ми се обади?
- Ами да – отговори полковникът. - Бях тук и 

просто ти звъннах, за да потвърдиш, че ще ме приемеш.
- Не, не, Донев – гласът не се успокои, - изкара ми 

акъла! Не те видях да влизаш през вратата.
- Иванов – обади се полковникът. - Може би ще 

трябва да прескочиш до личния си лекар. Не е изключено 
да имаш кратка загуба на съзнание.
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- Донев! - каза гласът малко по-твърдо. - Напълно 
здрав съм!

- Е, сигурно – съгласи се полковникът. - Може би 
вниманието ти за миг се е отклонило. Нещо си се 
замислил. Не знам.

- Добре, Донев – отново се чу гласът на Иванов. - 
Кажи за какво искаш съдействие.

- Сигурно си чул за извънземния космически кораб,
кацнал край Варна? - започна полковникът. - В общината 
организирахме среща с командира на кораба, който те 
наричат кораб-майка, защото в него има стотици по-малки 
кораби совалки. Та, вследствие на тази среща разбрахме, че
има редица пречки пред осъществяване на контакт, дори и 
временен. Една група извънземни ми имат изключително 
доверие и са готови да подпишат с мен договореност, ако 
получа пълномощия от министъра и президента.

- За какво ще бъдат тези договорености – попита 
Иванов.

- Предимно юридически формалности – обясни 
полковникът. - Освен това, те предлагат приятелство срещу
търговски сделки, например с пшеница и ечемик.

- Търговски сделки? - извика Иванов – Нали бяха 
юридически формалности?

- Да – потвърди полковникът. - Това е най-главното.
Не можем да осъществим нормален контакт с тях, ако от 
наша страна някой не е упълномощен от съответните 
органи.

- Добре, Донев – изпръхтя Иванов, - знаеш, че това 
е много труден въпрос.

- Ти ми дай достъп до министъра – подкани го 
полковникът, - а аз ще се оправям нататък.

- Донев, ако не се познавахме от мисии, нямаше да 
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ти обърна внимание – гласът на Иванов излъчваше малко 
нетърпение, - но нали заедно сме били под обстрел, мога 
да разчитам на теб да не ме издъниш.

- Няма – заяви полковникът, - имаш думата ми.
- Господин министър – гласът на Иванов този път 

беше беше направо раболепен, - полковник Донев...
- Да влезе! - прекъсна го друг глас, явно по 

интеркома.
- Господин министър – чу се след малко гласът на 

полковника, - необходими са ми пълномощия, за да мога да
водя нормални преговори с извънземните. Те не ме смятат 
за лице, с което може да се преговаря, защото нямам 
писмени пълномощия от съответните органи.

- Полковник Донев – чу се гласът на министъра, - 
бях на среща в президентството. Понеже ситуацията е 
извънредна, президентът има право да дава такива 
пълномощия. Документът е готов. Просто не очаквах 
толкова бързо да се придвижиш. Ето...

- Господин министър, благодаря за високото 
доверие! - извика полковникът.

- Радвам се, че имаме на кого да се доверим, 
полковник Донев! - отговори министърът. - Надявам се за 
няколко дена въпросът да бъде решен.

- Напълно осъществимо е, господин министър – 
заяви полковникът.

- Добре, дръжте ме в течение – каза министърът и 
се чу затваряне на врата.

- Е? - чухме гласа на Иванов.
- Въпросът е уреден – отвърна полковникът. - 

Имаме късмет, че институциите в такъв момент са 
съгласували действията си.

- Мога само да ти пожелая успех, Донев – в гласа 
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на Иванов се усети нотка на завист.
- Ще ми е нужен – каза полковникът и излезе от 

кабинета.
След това чухме полковника да се обажда на Адон:
- Готов съм.
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41
Полковникът отново беше на борда на совалката, 

управлявана от Адон и Физор Апс.
- Бях чувала, че на Земята цари голяма бюрокрация

– каза Физор Апс. - Затова съм изненадана, че толкова 
бързо се сдоби с пълномощията.

Чух шумолене на хартия и след това полковникът 
каза:

- Дават ми пълномощия, които не са кой знае колко 
големи. Затова не са умували много.

- Да чуем какви са ви пълномощията – обади се 
Адон.

- Да представлявам правителството на Република 
България като страна членка на Европейския съюз и ООН 
при среща с представители на извънземни цивилизации, 
без ограничение на време, пространство и измерение - 
започна да изрежда полковникът. - Да подписвам 
пожелателни и рамкови договорености с такива 
представители. Да подписвам юридически договорености, 
които не вредят на Република България, Европейския съюз 
и ООН, а именно: споразумения за сътрудничество в 
правната област за предотвратяване извършването на 
престъпления както от представители на чужди 
цивилизации на Земята, така и на земни жители в среда на 
чужди цивилизации; споразумения за взаимно издирване, 
залавяне и предаване на лица, обвинени за доказано 
извършване на тежки престъпления, като например измами
в особено големи размери, убийства, предизвикване на 
военни конфликти и др. Да сключвам предварителни 
споразумения за установяване на дипломатически 
отношения с извънземни цивилизации. Да сключвам 
предварителни рамкови договори за развитие на 
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търговските отношения с извънземни цивилизации. Да 
сключвам всякакви други споразумения за развитие на 
отношенията с извънземни цивилизации в различни други 
области, като напр. наука, култура, здравеопазване и др. Да 
подписвам споразумения за ненападение с извънземни 
цивилизации. При подписване на всички договорености 
важи правилото, че интересите на Република България, 
Европейския съюз и ООН са с най-висок приоритет от 
наша страна и че договореност, подписана в нарушение на 
това правило, няма да бъде призната от Република 
България, Европейския съюз и ООН.

- Ще свърши работа – каза Физор Апс. - Всеки има 
право да се застрахова. И вашето правителство се е 
застраховало с тези пълномощия. Може да се отметне от 
всяко споразумение, ако му се стори неизгодно. Всеки би 
разбрал такава позиция. Отношенията между непознати 
цивилизации са деликатен въпрос и затова е необходима 
добра воля от двете страни.

- Да – съгласи се Адон. - Но при задълбочаване на 
отношенията между две различни цивилизации, нещата 
започват да стават все по-ясни и ако някоя от страните не е 
имала добри намерения, рано или късно ще се разкрие.

- До тази сутрин – каза полковникът – не можех да 
си представя, че толкова скоро ще се наложи на нашата 
цивилизация да общува с извънземни цивилизации и то не 
на най-високо правителствено или държавно ниво.

- Така е по-реално – отвърна Физор Апс. - Не мога 
да си представя, че главният велможа на Мундо Майс или 
главният съветник на Алтре Мунс ще тръгнат да водят 
преки преговори за установяване на контакт с някоя 
непозната или неизвестна цивилизация. Според мен, много
често става спонтанно осъществяване на контакт, както е в 
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този случай. Но това не е първият контакт на земни жители
с извънземна цивилизация. Например, и Алтре Мунс, и 
Мундо Майс, пък и много други планети и асоциации от 
планети имат свои бази или на Земята, или в орбита, или 
на Луната или близките планети. Множество фирми от 
Алтре Мунс и Мундо Майс отдавна са стъпили на Земята и
имат свои клонове в различни земни държави. И Блавор, и 
Додранс, и Винко Станс и още много като тях, имат 
търговски представителства в много земни градове. 
Постепенно извънземни технологии се налагат на земните 
пазари, а земни продукти се търгуват на много светлинни 
години от Земята, без повечето земни жители да подозират 
това.

- Нещата, които току-що каза, ме объркват много – 
каза полковникът. - Как е възможно да има толкова развити
търговски отношения, а повечето хора да не знаят? Не се 
ли плащат мита за тези стоки?

- Не – поклати глава Физор Апс. - Тези стоки не се 
обмитяват, защото няма митници в космоса или пред 
междупространствените портали. Пък и как може да се 
обмити стока, която е с неизвестна цена.

- Цените винаги са известни – обади се Адон, - 
поне този, който внася или изнася стоката, знае цената, на 
която търгува. Само че обмитяването на стоки, внесени от 
други планети или други измерения, както е случаят с 
Хронда и Варна, е много деликатен въпрос, понеже може 
да се отрази негативно на отношенията между 
цивилизациите. Може би, когато обменът на стоки стане 
достатъчно голям и се постигнат договорености между 
различните цивилизации, тогава да стане възможно 
обмитяване, но такова, което да не ощетява страните. Аз 
лично не съм чувала за такива мита, но някъде може да 
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съществуват.
- Да – потвърди Физор Апс. - Има планети, на 

които е установено управление от алчни и корумпирани 
същества. Там задължително се облага всичко възможно, 
затова не е чудно, че се обмитяват и чуждопланетните 
стоки. Знам една планета, на която всеки, който се движи 
по улиците в големите градове, плаща на определени 
пунктове такси, които са пропорционални на обема 
изместван въздух от тялото на минувача.

- Физор Апс – засмя се полковникът, - ти наистина 
имаш чувство за хумор!

- Не – каза Физор Апс, - аз съм влечугоподобна и 
говоря съвсем сериозно.

- Наистина ли има такава планета? - попита Адон.
- Да – отговори Физор Апс. - Понеже не ми се 

вярваше, че може да съществува такъв абсурд, ме 
арестуваха и Блавор едва ме измъкна, защото ако някой 
бъде хванат, че не си е платил таксата, го осъждат на 
дългогодишен затвор. Дори има предвидена и доживотна 
присъда.

- Това е невероятно! - извика полковникът. - Да 
плащаш такса затова, че се движиш пеш по тротоара, ми се
вижда наистина абсурд!

- А присъдите за неплащане на тези такси са още 
по-голям абсурд! - възмути се Адон.

- Така е – потвърди Физор Апс. - Блавор трябваше 
да плати големи подкупи на много чиновници, за да ме 
освободят. Иначе там може да стане всичко, ако платиш 
голям подкуп.

- И колко плати Блавор – поинтересува се Адон.
- Печалбата от продажбата на един кораб с житно 

питие – отговори Физор Апс.
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- Това сигурно е огромна сума? - предположи 
полковникът.

- Да – потвърди Физор Апс, - представи си, че 
корабът е малко по-малък от кораба-майка.

- И как му се издължи? - попита Адон.
- Той не поиска да му възстановя загубата – каза 

Физор Апс, - защото на следващата година вдигна цената 
на житното питие за тази планета с толкова, колкото да си 
върне тези пари. Понеже там не ходят други търговци на 
житно питие, не беше трудно да бъдат принудени да платят
по-висока цена. След това спряхме да ходим там, защото 
чиновниците се опитаха да ни наложат голямо мито и 
стана безсмислено да търгуваме с тази планета.

Докато водеха интересния си разговор, Физор Апс, 
Адон и полковникът стигнаха над Варна.

- Може би ще трябва да отида пак до общината – 
каза полковникът, - за да убедя хората там, че съм взел 
нещата в свои ръце и че няма място за безпокойство.

- Обадете се, когато сте готов – отвърна Адон.
- Добре – съгласи се полковникът и след малко 

чухме шумът от залата за заседания.
Полковникът се изкашля и извика:
- Дами и господа, моля за внимание!
Гласовете постепенно утихнаха и полковникът 

каза:
- Бях при министъра. Той ми даде пълномощия, 

потвърдени от него и от президента, съгласно които мога 
да преговарям с извънземните и да подписвам с тях 
договорености, които не са във вреда на България, 
Европейския съюз и ООН. Така че сега спокойно мога да 
договоря дори компенсации за щетите, нанесени от кораба-
майка на инфраструктурата около града. За тази цел ще се 
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радвам, ако общината без отлагане определи комисия, 
която да оцени щетите.

- Комисията вече се намира на терена – обясни 
представителят на общината. - Какви са шансовете да 
получим обезщетение?

- Засега нулеви – отговори полковникът. - Зависи 
как ще протекат срещите ми със съответните компетентни 
представители на извънземните.

- Значи, мога да разпусна заседанието? - попита 
Петров, представителят на Министерството на отбраната.

- Да – потвърди полковникът. - Аз съм готов.
Последните думи на полковника бяха отправени 

към Адон, която го телепортира на борда на совалката.
След минута совалката се приземи пред хангара. 

Сидо Йинкс отвори вратата и совалката беше паркирана 
назад доста умело от Адон и Физор Апс.

Тримата излязоха от совалката и Адон каза:
- Понеже вече стана късно и всички сме изморени, 

предлагам утре сутринта да пристъпим към изпълнение на 
плана, който предложих.

- Аз съм съгласна – първа се обади Драгица, - 
защото не можах да се наспя.

- Ами, тогава да вървим да си доспим – предложи 
Физор Апс. - Сидо, транспортирай ни до вилата.

Сидо Йинкс веднага ни телепортира. Освен мен, 
Драгица, Миро, Физор Апс и Адон, с нас дойде и 
полковникът, който предпочете да не се прибира у дома 
тази нощ и да може на сутринта да бъде веднага на 
разположение.

- Понеже не съм бил на друга планета досега – каза
ми полковникът, - доста се вълнувам.

- Хронда не е на друга планета, а в друго измерение
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– обясних аз. - Тя се намира на мястото на Варна.
- Така ли? - изненада се полковникът. - Искаш да 

кажеш, че всичко е както във Варна?
- Не – поклатих глава аз. - Морето е на същото 

място, заливът има същите очертания, само че всичко 
друго е различно.

- Ти откъде знаеш? - учуди се той.
- Без да искаме, аз и жена ми попаднахме там 

преди няколко дена – започнах да разказвам аз. 
Разхождахме се в подножието на Франгата, и когато 
пресичахме Франга дере по една пътечка сме попаднали на
невидима врата между измеренията. Така се оказахме в 
Хронда. Езикът там е коренно различен от нашия, но за 
късмет има доста пришълци от Варна и техни наследници, 
които говорят български. Адон е една от тях.

- И как изглежда тази Хронда – поинтересува се 
полковникът.

- Утре ще я видите – казах аз, - но в общи линии 
мога да ви кажа, че е нещо главозамайващо. Но не само в 
положителния смисъл. Сградите там са гигантски. Има 
такива и по на триста етажа. Те заемат площ на един 
сегашен квартал в центъра на Варна.

- Майтапиш се! - извика полковникът. - Как е 
възможно?

Аз намерих снимките от Хронда в таблета си и ги 
показах на полковника. Той направо ококори очи и не спря 
да цъка с език, докато ги гледаше.

- И този град се намира на секунди от нас – показах
на полковника снимката на невидимата врата, на която бях 
успял да засиля контраста и отенъците.

- Какво е това? - попита полковникът.
- Това е невидимата врата от страната на Хронда – 
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обясних аз. - Доста съм си играл, докато я направя видима.
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42
Всички си легнаха след изморителния ден, дори и 

Адон, която можеше да издържа дълго без сън. Сидо Йинкс
изпрати двама от хората си за охрана.

Аз също отидох в стаята си и преди да заспя се 
обадих на Леа.

- Как си? Какво става? - зарадва се тя.
- Утре ще дойда в Хронда – съобщих й аз.
- Много добре – каза тя. - И кога ще можем да се 

приберем?
- Сигурно след няколко дена – предположих аз.
- Аз не скучая тук – започна да ми разказва Леа. - 

Прекарвам с Елма, Хронна и децата. Тона и Донехра бяха 
заминали някъде, знаеш ли?

- Да – отвърнах аз. - Караха совалката при 
освобождаването на госпожа Хронхра.

- Така ли? - изненада се Леа. - Не знаех.
- Не е толкова за разправяне – казах аз.
- Донехра ми каза, че от други ден Тона щял да 

наеме няколко сервитьорки – продължи да разказва Леа. - 
Каза, че госпожа Хронхра нямало вече да е комисар и 
нямало да пречи на работата на Тона.

- Дано – с надежда казах аз.
- И аз така си викам – въздъхна Леа. - Елма е много 

скептична. Но, ще видим. Хронна ми призна, че е много 
уморена от работата. Години наред всеки ден това сноване 
между масите и бара направо я изтощава. Не случайно оня 
ден се случи това с нея. Сега има надежда да не се 
претоварва. Поне за известно време, докато успее да се 
възстанови и укрепне. Елма твърди, че еднообразното 
хранене с хранителните бисквити също изтощава 
организма. Но Хронна казва, че е невъзможно да си 
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приготвят сами храна, няма време, условия и продукти. 
Производителите на хранителни бисквити са завладели 
пазара. Донехра ми каза, че те изкупували и последните 
останали магазини за хранителни стоки, в които се 
продават естествени храни и продукти и постепенно ги 
преобразуват в магазини за хранителни бисквити. Но той 
ми каза и нещо, от което се изненадах. Той и Тона щели да 
се опитат да променят това, защото били станали 
притежатели на голям пакет акции в някаква компания, 
която притежавала най-големите вериги магазини за 
хранителни бисквити. Не бях чувала за това.

- Нещата се промениха вчера – обясних й аз. - 
Братея им прехвърли своите акции като възнаграждение за 
услугата, която й направиха.

- Искаш да кажеш, че госпожа Хронхра наистина 
няма да им се намесва? - учуди се Леа.

- Не знам колко голям е този пакет, който им 
прехвърли Братея, но те вече са акционери в една и съща 
компания с госпожа Хронхра – казах аз. - Така че тя би 
трябвало да се съобразява с това. Освен това, не знам дали 
в бъдеще тя изобщо ще се занимава с каквото и да било.

- Защо? - попита Леа.
- Никак не е добре – отвърнах аз. - Не знам какво се

е случило с нея, но е много зле. Постоянно е на 
успокоителни и приспивателни.

- Тези, които са я отвлекли, те ли са й направили 
нещо? - поинтересува се Леа.

- Не съм се замислял до сега – отговорих аз, - но ти 
ме наведе на мисълта, че може да са й въздействали на 
съзнанието по някакъв начин. Те разполагат с някакви 
технологии, с които не само могат да следят мислите на 
човек, но и да обработват и контролират съзнанието му. 

338



Бях свидетел на такова нещо.
- Какви са тези технологии? - попита Леа. - Звучи 

много зловещо. Следене на мисълта, контролиране на 
съзнанието...

- Тези технологии не са разрешени за масово 
използване – обясних аз. - Доколкото разбрах, на 
планетите, откъдето идват тези извънземни, има забрана за 
използване на такива технологии. Вероятно трябват 
специални разрешителни за използването им.

- Ясно! - каза Леа. - Далеч от своите планети разни 
безсъвестни типове си позволяват да използват такива 
технологии за своя облага. Няма кой да ги контролира или 
контролиращите са корумпирани.

- Да – съгласих се аз. - Така е. Лошото е, че тези 
технологии постепенно проникват на Земята и започват да 
се използват все по-широко.

- Откъде разбра? - с безпокойство в гласа попита 
Леа.

- Ами, откъде – засмях се аз. - Нали и аз имам в 
джоба едно следящо устройство. То, освен че предава звук,
предава и мислите на следения или групата хора наблизо, и
една компютърна програма разкодира мислите и ги 
превежда в текст.

- Сериозно? - извика Леа. - Това е повече от гадно!
- Така е – съгласих се отново с Леа. - За съжаление, 

и аз се възползвах от това средство, защото трябваше да 
превеждам от един език, който не знам добре и човекът, 
който ми даде това следящо устройство, ми изпращаше по 
скайпа мислите на тези, на които превеждах и по този 
начин ме улесни много.

- Какъв е този език? - учуди се Леа.
- Произлязъл е от старохърватски – обясних аз, - но
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доста се е променил и е доста различен от хърватския и 
словенския.

- Къде се говори този език? - попита Леа.
- На една планета, която се казва Алтре Мунс – 

отговорих аз.
- На планета?! - не повярва Леа. - Че откъде са се 

взели там хървати?
- Нямам представа – казах аз. - Но е факт, че езикът

им наистина е родствен с хърватския и, до известна степен,
със словенския. Но изговорът е доста променен и трябва да
имаш подготовка, за да можеш да го разбираш. А за да го 
говориш, трябва доста време да си го изучавал.

- И откъде се взеха тези извънземни? - 
поинтересува се Леа.

- Нали ти казах – отвърнах аз, - от Алтре Мунс. На 
Франгата принудително се приземи един техен кораб.

- Техен кораб? - извика Леа. - Ти видя ли го?
- Всички го гледат през целия ден – обясних аз. - 

Вижда се от целия град и от много села наоколо.
- Толкова ли е голям? - попита Леа.
- Не е голям – казах аз. - Огромен е. Можеш да се 

разхождаш от Виница до Аксаково под него на сянка.
- Стига бе! - не повярва Леа.
- Като някаква планина е – описах го аз. - Има 

огромни хидравлични опори, които изпомачкаха много 
ниви и горички. Може и къщи да са стъпкали някъде, не 
знам. От общината тръгнаха да оценяват щетите. Не знам 
какво ще оценят.

- Дали ще бъде още там, когато се върна? - попита 
Леа.

- Може би – предположих аз. - Операционната 
система на бордовия компютър е хакната и те не могат да я 
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оправят.
- Хакната им е операционната система? - засмя се 

Леа. - Да не би земен хакер да го е направил?
- Позна – отвърнах аз. - Е, не е хакер, но ми е 

колега преводач.
- Познавам ли го? - поинтересува се Леа.
- Миро от Загреб. - казах аз.
- Миро? - извика Леа. - Онзи Миро? Дето преди 

няколко години беше във Варна и превеждахте на онази 
фирма?

- Да – потвърдих аз. - Този Миро.
- Не знаех, че е толкова добър и в програмирането –

учуди се Леа.
- И аз не знаех – казах аз. - Какво ли още ще 

научим!
- Да – съгласи се Леа. - През последните дни 

научих толкова неща, че свят ми се завива, като си 
помисля. Какво ни се случи и какво видяхме, само ние си 
знаем!

- Да – въздъхнах аз. - Иначе щеше да е скучно. 
Всеки ден едно и също. Преводи, уроци и пак преводи, 
уроци.

- И то какви преводи! - възкликна Леа. - Хвани 
единия, че удари другия. Постоянно ми идват неграмотни 
текстове. Официални документи са пълни с правописни 
грешки и неправилни изречения. В юридически документи
е пълно с логически грешки, освен граматическите и 
правописните. В научни трудове е пълно с псевдонаучни 
изводи и твърдения. Сякаш са курсови работи на лоши 
студенти. Медицинските текстове са се превърнали в 
реклама на лекарства. Не можеш да научиш нищо полезно. 
Повтарят като папагали едно и също, а болните не се 
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оправят, защото излиза, че не спазвали точно указанията 
им. И какви указания? Пак реклама. Не знам кой получава 
свестните преводи, но от двайсет години си блъскам 
главата с все по-големи глупости.

- Спокойно – опитах се да я окуража аз, - 
глупостите ще намалеят, след като спрем да се занимаваме 
с Консулски отдел.

- Те да са ти възлагали някакви преводи? - попита 
Леа.

- Не – отговорих аз. - За двайсет години нито един. 
А в договора пише, че ми възлагали официални преводи. 
Всъщност възлагали са ми ги клиентите.

- Но си прав за едно – каза Леа. - Няма да 
треперим, дали няма да ни върнат някой превод, защото не 
бил оформен, както те искали. Дали не сме оставили 
четиринайсет и половина, вместо петнайсет сантиметра 
празно място? Дали не съм застъпила с печата половин 
милиметър от подписа си? Дали не съм забравила да 
напиша в декларацията си второто си име? И какво ли не 
още.

- Интересно ми е, дали сега някой ще се опита да 
легализира документи от Хронда и Алтре Мунс – засмях се
аз. - Няма преводачи от техните езици, още по-малко 
такива, които да отговарят на изискванията на Консулския 
отдел.

- Това е нов бизнес – каза Леа. - Преводи от и на 
извънземни езици. Каква ли квалификация ще признават?

- Междупланетни тестове – предположих аз. - Само
че още няма списък на езиците и тестовете.

- Може би, първо ще се установят дипломатически 
отношения – каза Леа.

- Не знам как ще бъде – отвърнах аз, - но 
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търговските отношения процъфтяват. Много извънземни 
фирми имали клонове и офиси на Земята.

- Кой ти каза? - попита Леа.
- Физор Апс – отговорих аз.
- Кой? - не разбра Леа.
- Физор Апс – повторих аз. - Тя е влечугоподобна, 

но бившият й мъж говорел старохърватски. Затова и тя го 
говори и можах да се разбера с нея.

- Бившият й мъж човек ли е бил? - поинтересува се 
Леа.

- Да – потвърдих аз. - Синът на госпожа Хронхра.
- Синът на госпожа Хронхра бил женен за 

влечугоподобна? - извика Леа.
- Че какво чудно? - попитах аз. - Тя си е съвсем 

нормална. Има си всичко...
- Чакай, чакай – прекъсна ме Леа, - ти да не искаш 

да кажеш, че я харесваш?
- Спокойно де – засмях се аз, - да не би да 

ревнуваш?
- Знам ли? - засмя се и тя.
- Може и да те запозная с нея – казах аз. - Утре тя 

ще дойде с нас в Хронда.
- И тя ли ще идва в Хронда? - учуди се Леа.
- Да – потвърдих аз. - Тя ще кара заедно с Адон 

совалката.
- Ох – въздъхна Леа, - наистина, какво ли още ще 

видя!
- Добре дошла в бъдещето! - казах аз. - Но, хайде 

да си лягам, защото нощес не съм спал.
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Сутринта се събудих около шест и половина. 

Станах и отидох в хола на първия етаж. Там седеше Сидо 
Йинкс, който беше сменил на пост един от своите хора. 
Пиеше кафе.

- Миро намери кафе и свари. В кухнята е – обясни 
Сидо Йинкс.

Влязох в кухнята и видях Миро да рови из 
шкафовете.

- Не мога да намеря захарта – каза той.
- Може и да няма – предположих аз. - Леа пие 

кафето без захар, аз не пия кафе.
Порових малко и аз, но също не намерих.
Сидо Йинкс надникна и попита:
- Какво толкова търсите?
- Захар – каза Миро, - случайно да можеш да ни 

намериш?
- Ще кажа на моите хора да ми изпратят – отвърна 

Сидо Йинкс.
В този момент на кухненската маса се появи един 

еднокилограмов пакет захар.
- Много си бърз! – извика Миро.
- Не съм – вдигна рамене Сидо Йинкс, - но моите 

хора ни следят мислите.
- Значи, можело и да има полза от следене на 

мислите – казах аз.
В този момент в кухнята влезе Адон.
- Какво е това, което пиете? - попита тя.
- Кафе – Миро й поднесе една чаша.
- А, да – кимна Адон. - Това странно питие, което 

всички в това измерение много харесват. Мога да го 
опитам.
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- Не всички го харесват – каза Сидо Йинкс. - Само 
на Земята някои хора го харесват. На Алтре Мунс, 
например, не са чували за него, но пият конджигра.

- Да, вярно – потвърди Миро, - когато бяхме в 
Ноумист отидохме в едно заведение, където сервираха 
оригинална конджигра, а не изкуствена.

- Конджигра? - не разбрах аз.
- На Земята няма конджигра – обясни Миро.
- Нещо ми се върти в главата – казах аз.
- Какво? - учуди се Миро.
- Май че има такова растение на Земята – замислих 

се аз. - Имам чувство за познатост.
- Нямам представа – вдигна рамене Миро.
- От какво нямаш представа, Миро – попита 

Драгица, която също влезе в кухнята.
- За конджигра – отговори Миро, - дали я има на 

Земята.
- Как ще я има! - засмя се Драгица. - Нали я пихме 

на Алтре Мунс.
- Хари казва, че името му се струвало познато – 

обясни Миро.
- Сигурно се заблуждава – каза Драгица. - И на мен

понякога нещо ми се струва познато, а всъщност не е.
- Няма значение – махнах с ръка, - не е важно. А 

къде е полковникът.
- Излязоха с Физор Апс да се пораздвижат – каза 

Миро.
- С Физор Апс? - изненадах се аз.
- Няма страшно – успокои ме Сидо Йинкс. - Доста 

добре я дегизирахме.
- Пък и тук не е много населено – добави Миро. - 

Не я свърта на едно място. Иска да не стои на затворено.
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- Да – кимна Драгица, - налегна я клаустрофобията.
- Да имаше и нещо за похапване – въртеше се Сидо 

Йинкс.
Адон не чака и предложи отново прословутите 

хранителни бисквити.
- Какво да се прави – вдигна Сидо Йинкс рамене, - 

като няма друго, ще се задоволим и с това.
- Това замества всичко – каза Адон.
- В Хронда сигурно да – не се съгласих аз, - защото 

там тече агресивна реклама, която убеждава мнозинството, 
че хранителните бисквити са едва ли не единствената 
правилна алтернатива на нормалното хранене.

- Защо? - учуди се искрено Адон. - Откакто се 
помня, се храня с това.

- На мен, например, ми се струва доста 
ограничаващо – казах аз, - да се принуждават хората да 
купуват само концентрирана храна.

- Така е – кимна Сидо Йинкс. - На много планети 
съм бил, но обикновено навсякъде се яде умерено 
преработена храна. Има и случаи, подобни на този с 
хранителните бисквити, но не в такива драстични размери.

- В Хронда не са известни случаи на отрицателни 
последици от приемане на хранителни бисквити – каза 
Адон.

- Аз бях свидетел на един такъв случай – не се 
съгласих аз.

- Така ли? - отново се учуди Адон.
- Да – потвърдих аз. - Хронна припадна, докато 

обслужваше клиентите в бара. След това лекарите са 
потвърдили, че се храни непълноценно. А тя се е хранила 
именно с прословутите хранителни бисквити!

- Не знаех – погледна ме Адон загрижено, - какво 

347



се случи с Хронна?
- В деня, в който попаднахме във вашия свят – 

разказах накратко аз, - тръгнахме по улиците на Хронда. 
Така стигнахме до бара на Тона и Хронна и известно време
наблюдавахме как Хронна обслужва клиентите. В един 
момент тя се олюля и като подкосена падна на плочите. 
Никой от клиентите не се помръдна, но ние с Леа се 
спуснахме и я пренесохме в бара на хладно. Тона много се 
уплаши, но Леа му обясни с мимики да се обади по 
телефона. Той извика бърза помощ и те я откараха в 
болницата. Когато й направили изследвания, лекарите 
казали, че това се е случило от прекомерно изтощение и 
недобро хранене.

- Наистина не знаех – натъжи се Адон. - Хронна ми
е толкова симпатична. Много работеше. Може би си прав, 
тази храна не е толкова универсална.

Докато разговаряхме, влязоха и Физор Апс и 
полковникът. Бяха се запъхтели.

- Какво става? - попита ги Миро. - Да не сте бягали 
от някого?

- От себе си – каза полковникът. - Явно, исках да 
избягам от лошата си форма. Напоследък нямам много 
време да се поддържам. Само с глупости ме занимават.

- За всичко има време – потупа го Физор Апс. - Но 
не си в чак толкова лоша форма.

- Абе, аз си знам – вдигна глава полковникът. - Все 
си обещавам да отделям малко време за спортуване, и все 
се хващам, че не си спазвам обещанието.

- Така е и с мен – поклати глава Драгица, - но какво
да се прави? Времето е неумолимо... Та, каква е 
програмата?

- Адон? - попита полковника.
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- Щом се приготвите – обясни Адон, - измиете, 
закусите и съберете багажа си, може да тръгваме.

Адон още не беше завършила изречението си, 
когато иззвъня смартфона ми. Беше Нора.

- Какво става? - обади се Нора. - Как се развиват 
нещата?

- Ти къде си? - попитах аз.
- Все още сме във Варна – обясни Нора. - Не можем

да тръгнем, защото госпожа Хронхра не е в състояние. 
Адон при теб ли е?

- Да – потвърдих аз. - Давам ти я.
- Нора? - извика Адон. - Още не сте тръгнали?
- Нали разбра? - отговори Нора. - Ще трябва да 

намерим начин да откараме госпожа Хронхра направо в 
болницата.

- Мисля, че мога да го уредя – каза Адон.
- Кога? - попита Нора.
- След няколко средни сегмента – отговори Адон. - 

Два-три, три-четири. Зависи. Ще ти се обадя 
допълнително.

- Добре – съгласи се Нора и затвори.
- Ще се наложи да се върнем със совалката, за да 

вземем групата на Нора – каза Адон на Физор Апс.
- Ще го направим – кимна Физор Апс.
След малко всички бяха изпили кафето си и изяли 

хранителната бисквита. Аз отидох в банята да се измия. На
полицата над мивката имах четка и паста за зъби. Пастата 
беше с билкови екстракти. Докато си миех зъбите, по стар 
преводачески навик се зачетох в надписите на други езици 
върху тубата с паста. И внезапно погледът ми се закачи за 
една от съставките: „Cotinus coggygria extract“!

- Конджигра! - извиках аз. - Ето откъде ми е 
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познато!
Излязох с пастата за зъби от банята и я размахах 

пред Миро и Драгица.
- Конджигра! - извиках пак – И на Земята има 

конджигра.
- Чакай, чакай! - замига Миро. - Какво ти става.
Аз му посочих съставките на пастата за зъби.
- Cotinus coggygria extract – прочете Миро. - Я! Ти 

излезе прав!
- О-о! - сети се Драгица. - Това е руй.
- На български му казваме смрадлика – обясних аз.
- Едва ли е същото растение – поклати глава Физор 

Апс. - Може да е съвпадение на имената. Нашата напитка 
се прави от листата на конджигра или от корените.

- Само от корените се прави напитката – уточни 
Сидо Йинкс. - От листата се прави лекарство. И растението
конджигра си е от Алтре Мунс. Не вярвам да са го донесли 
от Земята.

- Не вярваш ли? - попитах аз. - След като 
населението ви е от преселници от Земята, защо да не са 
пренесли и някое полезно растение?

- Тук пиете ли корени от конджигра? - контрира 
Сидо Йинкс.

- Не – поклатих глава аз.
- Значи, друго растение трябва да е земното – 

заключи Сидо Йинкс.
- Е, аз не съм ботаник – вдигнах рамене. - Няма как 

да знам.
- Ще има доста хляб за бъдещите учени – каза 

Миро, - когато връзките ни с Алтре Мунс се развият и 
конджиграта стане известна на Земята.

- Прав си – съгласи се Сидо Йинкс. - Да не бъда 
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толкова сигурен. И аз не съм ботаник.
- Сидо – обади се Физор Апс, - ще се придвижваме 

ли към совалката?
- Ако всички са готови – огледа се Сидо Йинкс.
- Мисля, че да – кимна Драгица.
- Готови сме – потвърди полковникът.
- Да тръгваме – предложи Адон.
- Добре – съгласи се Сидо Йинкс и се обади на 

своите хора.
След миг се намирахме в хангара на совалката.
- Къде ще настаним Ерис Ликт и хората му? - 

попита полковникът.
- В багажния отсек – обясни Сидо Йинкс. - Мястото

там е достатъчно.
- Ще можеш ли да ги прехвърлиш там? - 

поинтересува се Адон. - Без да ги изваждаме от 
помещението.

- О, това изобщо не представлява трудност – каза 
Сидо Йинкс и кимна на един от хората си, който докосна 
няколко път таблета пред себе си. - Вече са в багажния 
отсек.

- Трябва да видя в какво състояние са – каза Адон и
извади зашеметяващото си оръжие.

Сидо Йинкс отвори совалката и я заведе до вратата 
на багажния отсек. Ние наблюдавахме отвън. Когато Сидо 
Йинкс отвори вратата на багажния отсек, Ерис Ликт 
закрещя неистово, последваха го и офицерите му. Само 
след секунди гласовете им секнаха.
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44
Адон прибра зашеметяващото си оръжие и извика:
- Елате да помогнете!
Ние с Миро и полковника се втурнахме в 

совалката. Адон и Сидо Йинкс вече бяха хванали Ерис 
Ликт за краката и под мишниците и го преместваха по-
навътре в багажния отсек. Ние тримата хванахме под 
мишниците останалите трима и също ги издърпахме по-
навътре. След това Сидо Йинкс и Адон ги пристегнаха с 
ремъци, които служеха за прикрепване на багажа към пода,
за да не се въргаля, докато маневрира совалката.

- Известно време няма да вдигат шум – каза Адон.
- Големи поразии са свършили в помещението зад 

хангара – съобщи Сидо Йинкс, след като един от хората му 
извика нещо на непознатия им език.

- Какви поразии? - попита полковникът.
- Сещаш се – смръщи нос Сидо Йинкс.
- А! - извика полковникът и изпръхтя. - И кой ще 

почисти?
- Моите хора – вдигна рамене Сидо Йинкс. - Нали 

сме наели хангара и ще го ползваме още известно време. 
Затова няма да е приятно да ни мирише.

- Така! - изтупа се Адон. - Аз съм готова. Физор 
Апс!

- Тук съм – отвърна Физор Апс, която се качваше в 
совалката.

- Сега няма да летим дълго – обясни Адон, - но ще 
трябва да покажем голямо умение.

- Ще го покажем! - потвърди Физор Апс. - Само ще
ме насочваш, където е необходимо.

- Трябва да уцелим невидимата врата – каза Адон. -
Това е най-трудното място.
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Вече всички бяхме в совалката. Сидо Йинкс каза:
- Ще поддържаме връзка. Ако се наложи да 

помогна, не се колебайте и ми се обадете.
Сидо Йинкс слезе от совалката и отвори вратата на 

хангара от таблета си.
Полковникът се облегна удобно в креслото си и 

въздъхна:
- Толкова пъти съм си мечтал да се возя на 

космически кораб, но никога не съм си представял при 
какви обстоятелства ще стане това. Земните кораби са 
доста примитивни в сравнение с това чудо.

- Преди двайсет години и компютрите не бяха 
толкова съвършени, колкото са днес – казах аз. - Висшите 
технологии се развиват доста бързо.

- Инко Нитс ми разправяше – обади се Миро, - че 
те били внесли технологии на Земята и затова сега имаме 
толкова добри компютри, но доколко може да му се вярва, 
не знам.

- Разбира се, че внасяхме технологии – потвърди 
Физор Апс от пилотското си място. - И продължаваме да 
внасяме. Тези таблети, които използвате тук на Земята са 
предимно с технологии от Мундо Майс. Там отдавна няма 
въртящи се дискове. И при вас въртящите се дискове 
започват, макар и бавно, да се изместват от такива 
устройства. На Мундо Майс и Алтре Мунс компютрите 
отдавна са без клавиатури. И вашите постепенно ще 
изоставят клавиатурите, които ще се заменят от сензорните
екрани.

Докато Физор Апс говореше, ръцете й шареха по 
таблета пред нея и действията им с Адон бяха 
изключително синхронизирани. Изкараха совалката от 
хангара доста по-бързо от първия път. След това се 
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понесохме над пистата на изоставеното летище, където се 
намираше хангара на Сидо Йинкс. По едно време се 
издигнахме доста високо и поехме към Варна.

Скоро видяхме града и огромния кораб-майка, 
кацнал на Франгата.

Смартфонът на полковника иззвъня и той се обади.
- Полковник Донев слуша! Да! Какво? Не, не. В 

момента действам по въпроса. Отивам на важна среща. 
Добре. Ще поддържам връзка. А! Виж какво, обади се на 
жената. Кажи й, че съм заминал спешно в поверителна 
командировка в чужбина и затова не й се обаждам. Знаеш 
какво да й разправяш, нали? Хайде.

След като прибра телефона си, полковникът се 
засмя:

- Моите хора не изтърпяха. Сигурно жена ми ги е 
врънкала.

- А защо не ти се обади? - попитах аз.
- Не може – обясни полковникът. - Личният ми 

телефон остана вкъщи, забравих да го взема. А служебния 
си номер не й го казвам. Не искам да я замесвам в 
служебни дела. Виждаш с какви неща мога да се 
занимавам.

- Ами човек понякога и да не иска, се замесва в 
разни истории – казах аз. - Ето, ние с Леа попаднахме 
съвсем случайно на невидимата врата и се озовахме в 
Хронда.

- Да – поклати глава полковникът. - Светът е пълен 
с изненади. Навремето, когато бях млад военен летец, 
постоянно ни инструктираха да не се заблуждаваме от 
разни миражи и други явления, за които твърдяха, че били 
оптични. Добре, наистина често има оптични измами, 
привижда ни се какво ли не, но понякога не можеш да 

355



кажеш с лека ръка: „Това е мираж. Заблудих се“. Имало е 
случаи, когато са ми висели с нещо като тази совалка над 
кабината и аз да не мога да направя нищо. Обаждам се в 
базата, викат ми: „Оптична измама. Уморен си. Връщай 
се“. И други колеги се обаждат, и на тях им казват същото. 
Един път една такава, да я наречем, совалка, се изравни с 
мен и човекът от нея ми кимна. И аз му кимнах. После оня 
изчезна. Обаждам се в базата и пак: „Уморен си, връщай 
се“! А съм сигурен, че това, което летеше до мен, беше 
реално, материално нещо, а не оптично явление. Само след
секунди чух в слушалките как още един от ескадрилата се 
обажда в базата и описва човека, дето кима. След това още 
един. И така пет-шест души описаха едно и също явление. 
Наредиха ни да се прибираме в базата. След това седмици 
наред ни правеха инструктажи и ни внушаваха, че сме 
станали свидетели на оптични измами, че при големи 
височини и скорости можело да се случи това, че 
кислородът може да не бил достатъчно, та затова. И какво 
ли не още. Вместо още оттогава да ни бяха готвели за 
момент като този, те се правеха на много умни и ни 
промиваха мозъците.

- Не сте били готови – обади се Физор Апс. - Не им
се сърди.

- Ами как можем да станем готови, ако постоянно 
някой ни внушава, че не сме? - полковникът се наведе 
напред към пилотите. - Можеха да подходят по-спокойно, 
да ни кажат: „Момчета, има и такива неща, това са хора от 
други планети или измерения. Рано или късно ще 
установим по-сериозни и трайни контакти“. Или: „Още не 
му е дошло времето. Има такива неща, но трябва да бъдем 
търпеливи“.

- Не знам колко търпелив може да бъде човек, ако 
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извънземни го отвлекат и му показват колко го 
превъзхождат във всяко отношение – в разговора се включи
и Миро. - Лично на мен ми писна да ми обясняват колко 
морални били, а в същото време правят разни гадости. 
Така че контактът с извънземни си е нож с две остриета. И 
да са благоразположени към нас като цяло, винаги ще има 
някой, който ще се възползва от нечия слабост и ще се 
облагодетелства.

- Ако имаш пред вид Винко Станс, така е – съгласи 
се Физор Апс. - Много хора в Алтре Мунс го уважават, 
издигна се, но използвайки оправданието, че пътува в 
миналото да направел малка корекция влечугоподобните да
не тормозели хората, той преследва някакви користни 
интереси. Дори Блавор, който му е дядо, и Додранс, който 
му е баща, не одобряват това, което прави.

- И той какво точно прави? - поинтересувах се аз.
- Вече го е направил – отговори Физор Апс. - Репта 

Бун, прадядо му, ще стане главен велможа на Мундо Майс 
и цялата асоциация от планети на влечугоподобните.

- Май длъжко живеете, щом прадядо му е още в 
политиката – засмях се аз.

- Така е – потвърди Физор Апс. - Репта Бун е над 
сто и трийсет земни години. Не съм ги преизчислявала 
точно от нашето летоброене. Най-вероятно животът ни е 
поне два пъти по-дълъг от човешкия.

- А смесването на гените? - поставих деликатен 
въпрос аз.

- По принцип гените ни са почти напълно 
съвместими – обясни Физор Апс. - Разбира се, ако не се 
направи лека корекция при оплождане, няма да излезе 
добър резултат. Когато забременях с Тера Анк, престоях 
доста време в една клиника в Принципия, където по наше 
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желание моделираха бъдещия изглед на Тера Анк.
- Това ми звучи малко зловещо – обади се и 

Драгица. - Нямам пред вид твоя случай, а намесата в 
гените изобщо. Това може да се използва както Винко 
Станс използва пътуването във времето.

- Права си – съгласи се Физор Апс. - Тогава бях 
млада и много ми се искаше да живея сред хора. Или на 
Земята, или на Алтре Мунс. Не че и сега нямам такова 
желание. Виждаш, че постоянно движа в такава компания.

Драгица се засмя:
- Май нямаш друг избор.
- Е, това си е мой избор – отвърна Физор Апс.
Забелязах, че совалката започна да се снижава. 

Адон ми направи знак да погледна таблета пред нея. 
Наведох се напред и тя ми каза:

- Погледни, терена ти е познат. Можеш ли да кажеш
точно накъде да се насочим?

- Увеличи, ако можеш – помолиха я аз.
Тя ми показа увеличено изображение. Видях, че се 

приближаваме към подножието на Франгата в района на 
Кемер дере и Хлебозавода.

- По-нататък е – казах аз. - Следващото дере е 
Караджа дере и след него е Франга дере.

- Разбрах – кимна Адон и даде знак на Физор Апс.
Совалката се понесе над лозята и продължи да се 

снижава. Вече можеше с просто око да се наблюдава терена
и Адон и Физор Апс гледаха предимно през предния 
прозорец на совалката.

- Виждаш ли вече мястото? - попита ме Адон.
- Малко вдясно – отговорих аз.
- Мисля, че се сещам – кимна Адон и даде знак на 

Физор Апс.
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Совалката вече се носеше с по-малка скорост и 
беше на височина малко над короните на дърветата.

- Вляво виждам пътеката – казах аз.
- Ясно – потвърди Адон и совалката се насочи към 

пътеката през Франга дере.
- Трябва да търсим пречупеното дърво – обясних 

аз.
- Виждам го – каза Физор Апс. - Още малко вляво.
- Снижаваме – Адон беше съсредоточена и 

пръстите й играеха по таблета. - Малко вдясно. Добре. 
Снижаваме още малко. Над короната на пречупеното 
дърво. Там трябва да е вратата.

- Над пътеката! - извиках аз – Карайте над 
пътеката.

- Добре – каза Адон. - Леко вляво. Така! Над 
дървото!

След секунди видяхме движението по булеварда в 
Хронда.

- Издигаме се! - извика Адон и совалката полетя 
право нагоре, преди да се блъснем в отсрещния 
небостъргач.

- Запаметих мястото – каза Физор Апс. - На 
връщане системата ще си го намери сама.

- Добре – кимна Адон. - Справихме се.
- С малко помощ – обърна се Физор Апс и ме 

погледна с благодарност.
- Е, чак толкова – смутих се аз. - От навигация не 

разбирам. Още по-малко от такава.
- Голям екип сме – каза полковникът. - И... 

наистина, тук е невероятно!
Под нас се разстилаше Хронда и малко по-нататък 

се виждаше заливът, осеян с изкуствени острови. 
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Огромните небостъргачи сега изглеждаха като макети. 
Опитах се да си представя колко труд е бил положен, за да 
бъде построено всичко това. Не можах.

- Колко ли труд е бил положен в тези гигантски 
строежи! - полковникът ми взе думите от устата.

- Дори в Принципия няма такива сгради! - извика 
Физор Апс.

360



45
Адон и Физор Апс насочиха совалката към залива.
- На един остров има стари хангари за 

селскостопански совалки – обясни Адон. - Преди много 
години там била стартовата им площадка. Сега никой не я 
използва. Само хангарите служат за складове или през 
зимата прибират в тях по-малки корабчета, като ги 
издърпват на сушата и ги натоварват на специални влекачи.
Със сигурност можем да използваме един празен хангар, 
защото преди години исках да си купя къща на някой 
остров и не ми стигаха парите. Реших, че един хангар ще 
ми свърши работа. По-късно се оказа, че доста средства ще
са ми необходими, за да го преустроя.

- А защо не го продаде? - попита я Физор Апс. - 
Предполагам, че си посъбрала още средства и като го 
продадеш, ще можеш да си купиш истинско жилище.

- Не е толкова лесно – отговори Адон, - нито да 
събера достатъчно средства, нито да продам изгодно този 
хангар.

- Ако в Хронда няма кой да ти го купи изгодно – 
каза Физор Апс, - мога аз да го купя, защото тук ми хареса 
и може да завъртим търговия и с вас.

- Не се знае как ще се развият нещата – уклончиво 
започна Адон. - Не е сигурно и че Съветът ще разреши да 
правим търговия с някоя планета от друго измерение. 
Традицията е доста ограничаваща в това отношение. Това е
така, защото някога не сме имали контакти с цивилизации, 
които да са приблизително на нашето ниво на развитие или
по-развити.

- Не можете ли да промените тази Традиция? - 
учуди се Физор Апс.

- Тя затова е традиция – каза Адон, - защото се 
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спазва от всяко следващо поколение. Съветът приема 
Традицията за даденост и не я променя. Освен това, 
процедурата за промяна на Традицията е толкова сложна, 
че на практика не може да се осъществи.

- Жалко – поклати глава Физор Апс. - Доста 
полезни щяхме да си бъдем едни на други, ако можехме да 
търгуваме помежду си.

- Но сигурно никой няма да ти откаже да ти вземе 
такса, ако решиш да подадеш молба за разрешително за 
търговско представителство – продължи Адон. - Един от 
начините да започнеш търговия с друга планета е като 
основеш търговско представителство на чуждопланетно 
дружество. Процедурата обаче е доста бавна. Може да ти 
отнеме година, две, три, че и повече. Таксата, която 
комисията по външнотърговски отношения взема, е много 
висока. Тя зависи и от това какъв бъдещ оборот ще 
декларира кандидатът. А ако декларира малък оборот, може
изобщо да не получи разрешително.

- Значи, мога да декларирам голям оборот и да 
платя голяма такса – попита Физор Апс, - и пак да не 
получа разрешително?

- Напълно възможно – кимна Адон. - Но 
предполагам, че ако им декларираш огромен оборот и 
платиш възможно най-високата такса, тогава да има много 
по-голяма вероятност да получиш разрешително. 
Доколкото си спомням от това, което съм учила за 
Традицията във висшето училище, при даване на всякакви 
разрешителни на чужденци и пришълци от световете извън
Варна има значение и това какъв капитал има 
представителството на дружеството, което иска 
разрешително. Например, ако такова дружество има 
капитал колкото Островната асоциация, то ще получи 

362



разрешително, дори в по-кратък от обичайния срок.
- Какво е Островната асоциация? - поинтересува се 

Физор Апс.
- Това е голямо сдружение на акционери, които 

притежават всички съоръжения за производство на 
електричество на островите и много такива съоръжения на 
сушата, в покрайнините на Хронда – обясни Адон. - Освен 
това, имат вериги от големи магазини за продажба на 
хранителни бисквити, притежават и големи площи 
обработваема земя, няколко небостъргача в Хронда са 
тяхна собственост, част от мотрисите на подземната 
железница също са тяхна собственост, а притежават и 
много заводи за производство на различни химически 
вещества и лекарства. Неофициално се говори, че именно 
те са в основата на производството и продажбата на 
хранителните бисквити.

- Ако те имат много земя – попита Физор Апс, - 
произвеждат ли достатъчно пшеница?

- Всъщност, с отглеждането на пшеница се 
занимават акционерни дружества, които са взели под 
аренда земя от Островната асоциация – обясни Адон. - 
Арендата си плащат с произведената продукция. По този 
начин основното количество пшеница отива в Островната 
асоциация и тя определя цените. Малките акционерни 
дружества имат печалба, колкото да не прекратят 
съществуването си. Чух, че някои от тях се обединили, за 
да станат по-силни, но от съда не им дали разрешение да 
регистрират това обединение, защото било нарушавало 
Традицията в частта й, отнасяща се до конкуренцията.

- А Островната асоциация не нарушава ли 
Традицията? - учуди се Физор Апс.

- Тя е навсякъде – отвърна Адон. - Нейни 
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акционери са членове на Съвета.
- Това не е ли забранено? - изненада се Физор Апс.
- Забранено е – потвърди Адон, - но чрез 

подставени лица успяват да избегнат забраната.
- Значи, търговия с Хронда може и да не завъртя – 

въздъхна Физор Апс.
- Зависи от теб – каза Адон.
- И от Блавор – добави Физор Апс. - Той ми е 

главният съдружник.
- Нали Додранс му е син? - попита Адон.
- Да. Защо? - поинтересува се Физор Апс.
- Доколкото знам – обясни Адон, - той отдавна се 

интересува от пшеницата. Всеки път, когато дойде в 
Хронда, обикаля производителите на пшеница.

- Не знаех – изненада се Физор Апс. - Ще питам 
Блавор, когато се върна.

Увлечени от разговора, Адон и Физор Апс кръжаха 
със совалката над залива. Полковникът се обади:

- Проблем ли има?
- Не! Какъв проблем? - учуди се Адон.
- Ами доста време подхождате за кацане и не 

кацате – обясни полковникът.
- А! - засмя се Адон. - Заприказвахме се. Ей сега ще

уредим и този въпрос.
Совалката плавно започна да се снижава и след 

малко видяхме острова, на който се намираше хангарът на 
Адон. Когато совалката увисна на няколко метра над 
пистата пред хангара, видях колко огромен беше той в 
сравнение с хангара на Сидо Йинкс.

- Охо! - извика полковникът. - Този хангар може да 
побере няколко такива совалки.

- Може да има място и за паркиране, и за склад – 
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заключи Физор Апс.
Адон извади джобния си телефон и с няколко 

докосвания отвори огромната врата на хангара. След това 
Физор Апс и Адон с лекота вкараха совалката в хангара.

- Първо ще се погрижим за арестантите – каза 
Адон. - Трябва да ги изпратя в ареста на полицията.

После тя извади джобния си телефон и се обади. 
Проведе дълъг разговор на дохрон, от който, естествено, не
разбрах нищо. От интонацията обаче усетих, че разговорът 
не премина гладко. Много пъти Адон повишаваше глас, 
сякаш се кара. Не бях сигурен, дали е така, защото нямах 
представа от техните интонации и изразяване на чувства. 
Потвърждение на това, че беше ядосана, беше и рязкото 
прекратяване на разговора.

- Проблем ли има? - попитах аз.
- Да – кимна Адон и бързо се овладя. - Може би ще 

се наложи да приберем и останалите от екипа, защото не 
искам сега да се обаждам в Съвета или на Нора във Варна. 
Той си има там достатъчно безпокойства.

- А какво се случи? - поинтересувах се аз.
- Обадих се на началника на ареста и му описах 

случая – обясни Адон. - Той обаче поиска специално 
разрешение от Съвета, защото задържаните са от друго 
измерение и друга планета. Или, каза, когато началникът 
на полицията се върнел. Обясних му, че аз съм началникът 
на полицията, той обаче отказа да се подчини, докато не 
видел подписани пълномощията ми. Изпратих му ги, 
подписани с електронните подписи на членовете на 
Съвета, но той не ги призна за достоверни, дори се опита 
да твърди, че съм била фалшифицирала над двеста 
електронни подписа!

- Това, значи, е сериозен проблем – погледнах я 
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загрижено аз.
- Ще е необходимо време, докато бъдат потвърдени 

всички подписи – обясни Адон. - Вече е подадено искане 
от началника на ареста до Съвета.

- А през това време къде ще ги държим? - попитах 
аз.

- Засега остават в совалката – вдигна рамене Адон. 
- Нали е на Сидо Йинкс и той ще я почисти, за да не му 
мирише.

Всички се разсмяха. Усетих, че и Адон се 
поотпусна.

- Все пак – обади се полковникът, - няма да е добре 
да ги разкарваш обратно до Варна. Както виждам, тук има 
доста помещения. Не може да нямаш поне едно, в което да 
ги изолираме.

- Не съм сигурна, че има подходящо – отвърна 
Адон.

- Ще може ли да ги огледаме? - попита 
полковникът.

- Да – кимна Адон.
- Хайде, да поогледаме тогава – предложи 

полковникът и тръгна към първото помещение в задната 
част на хангара. Тогава забелязах, че има няколко етажа с 
по няколко такива помещения на всеки етаж.

- Наистина, доста помещения има – каза 
полковникът. - Няма начин да не открием подходящо.

На първия етаж се оказа, че едно от помещенията е 
напълно обособено и има сервизен възел с течаща вода. 
Вратата беше двойна, като само външната беше с 
електронно заключване, а вътрешната се заключваше с 
нещо като резе, което се отключваше с ключ.

- Тази врата защо се заключва само отвън? - учуди 
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се полковникът.
- Сигурно е било склад – предположи Адон.
- А защо има баня и тоалетна? - попита 

полковникът.
- Ами, сигурно за персонала – вдигна рамене Адон.
- Какъв е този персонал, който ще ходи до тоалетна

и ще го заключват отвън – постави следващия си въпрос 
полковникът.

- Нямам представа – предаде се Адон.
Полковникът огледа подробно помещението и 

забеляза неща, които бяха необичайни. На стената, близо 
до пода, на няколко места имаше здрави халки, които бяха 
на разстояние около метър една от друга.

- А! Това са халки за ограничители на крайниците! 
- извика Адон.

- Защо са сложени тук? - попита полковника.
- Може би това помещение е служело за арест – 

предположи Адон.
- Сигурно – погледнах аз и нагоре. - Ето, горе има 

подобни халки за закачване на ръцете, след като им сложат 
ограничители.

- Не е изключено това да е бил незаконен арест – 
каза Адон. - Когато купувах хангара, собственикът ми се 
стори доста съмнителен. Нямам представа с какво се е 
занимавал.

- И тук ли има такива? - учудих се аз.
- А защо мислиш, че има полиция? - погледна ме 

Адон право в очите.
- Ясно – кимнах аз. - Нещата не са много различни.
- Е, всяко зло за добро – каза полковникът. - Имаме 

къде да прехвърлим арестантите.
Върнахме се до совалката и Физор Апс отвори 
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багажния отсек. Ерис Ликт и тримата му офицери се бяха 
съвзели и отново започнаха да крещят.

В този момент до нас се приближи Драгица. Тя не 
каза нито дума, но и четиримата млъкнаха и я погледнаха 
предано.

- Можете да ги отвържете – каза Драгица.
- Как така? - изненада се Адон.
- Няма проблем – подкрепи я Физор Апс.
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Убедих се, че Драгица наистина има необикновена 

способност – можеше да въздейства на хората така, че те да
й се подчиняват безпрекословно. След като отвързахме 
Ерис Ликт и другите, те станаха и се запътиха към 
помещението.

- Имаш ли ограничители за крайници? - попитах аз 
Адон, когато бяхме влезли след четиримата в помещението
за арест.

- Не – поклати глава тя. - Но мога да поръчам.
Тя докосна няколко пъти таблета си и пред нас се 

изсипа купчина белезници за ръце и крака. Адон взе един 
чифт ограничители, но Драгица й направи знак да ги 
остави.

Тогава Ерис Ликт и хората му взеха ограничители и
си ги поставиха на краката, след това си поставиха 
ограничители и на ръцете, всеки от тях отиде на 
съответното място, закачи ограничителите за крака към 
халките в долната част на стената, а след това всички 
вдигнаха ръце и ограничителите щракнаха и се закачиха и 
към горните халки.

- Как го направи? - извика Адон.
- Не ме питай – махна с ръка Драгица.
- Трябва да ги нахраним – каза Адон. - Втори ден 

не са яли.
Тя извади от хранителните бисквити и даде на 

всеки по две, като ги изчакваше да сдъвчат хапките. Те не 
се съпротивляваха. После Адон намери чаши в един шкаф 
в съседното помещение и след като ги измихме добре, им 
дадохме да пият вода.

След това заключихме помещението, макар че 
нямаше нужда от това. Арестантите нямаше как да се 
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откачат от халките, за да стигнат до вратата и да избягат.
- Можем да тръгваме – Адон се обърна към Физор 

Апс.
- Съгласна съм – кимна Физор Апс.
Двете се запътиха към совалката, но Адон се сети 

нещо и се върна при мен.
- Мога да ви изпратя някъде, където да прекарате 

времето, докато се върнем – предложи тя. - Тук не е много 
приятно за престой.

- Ще се обадя на Леа, за да видя къде е – отвърнах 
аз.

Адон кимна и аз извадих смартфона си набрах Леа.
- Пристигна ли? - извика тя.
- Да – потвърдих аз. - Ти къде си?
- И днес съм на острова при Елма – отговори Леа.
- Добре – казах аз. - Приемате ли гости?
- Кои? - поинтересува се Леа.
- Миро, моят колега от Загреб, сещаш се, нали? - 

започнах да изреждам аз.
- Да, да – потвърди Леа.
- Още и Драгица – продължих аз, - и тя ни е 

колежка. А също и полковник Донев.
- Елма каза, че ще й е приятно да й дойдат гости – 

каза Леа.
- Окей! - извиках аз. - Идваме!
Адон беше разбрала къде да ни изпрати и влезе в 

совалката, за да използва телепорта. Докосна няколко пъти 
таблета на нейното пилотско място и след като се озърнах, 
се оказах заедно с Миро, Драгица и полковника в 
градината на Елма.

- Добре дошли! - посрещна ни Елма. - Радвам се да 
ви посрещна!
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- Вилма! - извика полковникът. - Ти ли си това?
Всички се смаяхме. Полковникът познаваше Елма!
- Владо! - плесна с ръце Елма. - Толкова години!
- Всички те мислихме за изчезнала! - полковникът 

разпери ръце и прегърна Елма.
- Кажи си по-точно! - почти шепнешком каза Елма. 

- Умряла!
- Толкова се радвам, че не си! - полковникът 

продължи да притиска Елма.
В този момент от къщата излязоха Леа, Хронна, 

Тона и децата. Те се спряха изненадани и ни погледнаха с 
учудване в погледите.

- Деца! - извика Елма, - Елате! Това е брат ми 
Владо!

Никой не се помръдна от мястото си.
- Елате де! - извика Елма.
Първи дотичаха малката Елма и Тонео.
- Това са внуците ми! - представи ги Елма, а 

полковникът клекна и ги прегърна.
- Направо като в сън! - говореше той сякаш на себе 

си. - Направо като в сън!
След това и Хронна се доближи до вуйчо си.
- Това е Хронна – представи я Елма, - дъщеря ми.
Полковникът пусна децата и прегърна Хронна.
- Невероятно! - не спираше да повтаря той. - 

Невероятно!
Когато най-накрая полковникът се отдели от 

Хронна, Елма представи и Тона. Той стисна ръката на 
полковника и каза няколко думи на дохрон, които Тонео ми
преведе като поздрав за добре дошли, които всъщност 
означавали горе-долу: „срещата на добри приятели е най-
хубавото нещо на света“!
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След това полковникът се запозна и с Леа. Миро и 
Драгица също се запознаха с Леа, с Елма и със семейството
на Тона.

Елма и полковникът имаха да си кажат много неща,
затова решихме да не им пречим. Елма предложи всички да
се разходим из острова и да отидем до парка, в който 
децата можеха да си играят. През това време Елма и 
полковникът щяха да си говорят до насита.

Тръгнахме към парка. Докато вървяхме, разказах на
Тона какво се беше случило, след като те с Донехра се 
върнаха в Хронда. Описвах всичко с прости изречения, за 
да не се затруднява малкият Тонео при превода. Но двете 
деца не само бяха двуезични, а имаха и дарба на преводачи,
защото превеждаха с лекота в двете посоки.

Тона изслуша внимателно разказа ми, преведен му 
от Тонео и попита:

- Значи, ще съдят капитана на онзи кораб затова, че 
е отвлякъл госпожа Хронхра?

- Да – потвърдих аз. - Но това ще послужи като 
доказателство пред съда на Алтре Мунс, за да отмени 
повдигнатите обвинения срещу Миро, Драгица и още 
няколко души.

- За какво са тези обвинения? - поинтересува се 
Тона.

- За паркиране на совалка на централния площад на
Ноумист – отговори Миро. - Те всъщност са основно срещу
Винко Станс. Той нареди на Инко Нитс да кацне там. Аз 
лично нямам нищо против да си обвиняват Винко Станс. 
Но покрай него ни натопиха и нас с Драгица. Физор Апс и 
Блавор също нямат нищо общо с тази история. А да не 
говорим за Иво Жупан, който е високообразован човек, 
библиотекар в Ноумист. Съсипват му живота.
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- Само за паркиране на совалката на площада ли са 
обвиненията? - учуди се Тона.

- Не – поклати глава Миро. - Ако беше само за това,
наказанието е конфискуване на летателния апарат. Но 
полицаят се заяде с Винко Станс и Драгица се намеси и го 
убеди да ни пусне, защото имахме намерение да свършим 
работата в Ноумист и бързо да се прибираме в Загреб. 
Обаче полицията получила рапорта на този полицай и ни 
обявява за издирване.

- Но излиза, че и двете дела ще защитават хора от 
едно семейство – каза Тона.

- Да – кимна Миро, - но и ние сме заинтересувани.
- Тук делото няма да защитава госпожа Хронхра – 

казах аз, - а ще бъде срещу онези, които я отвлякоха. Освен 
това, тези хора заплашиха Варна. Те бяха намислили да 
предизвикат инцидент с един военен самолет, който уж ги 
напада. Имаха намерение първо да ударят сградата на 
общината. Това щеше да доведе до много жертви сред 
населението. И не се знае как щяха да реагират военните.

- Това са много сериозни обвинения – каза Тона. - 
Ако бъдат доказани, няма да им се размине доживотен 
затвор при тежък режим.

- Доколкото разбрах – отвърнах аз, - тъй като са от 
друго измерение и друга планета, няма да излежават 
присъдата в Хронда.

- Може би – поколеба се Тона, - не съм сигурен.
- Но проблем сигурно ще бъде да се приеме на 

Алтре Мунс присъдата им от Хронда – предположих аз.
- И аз така смятам – съгласи се Миро. - Физор Апс 

е оптимистка, но аз лично бих се замислил, дали да отида 
на Алтре Мунс.

- Ако ви издирват там – каза Тона, - по-добре е да 
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не ходите.
- Ние с Драгица може и да не отидем – предположи

Миро, - но Физор Апс сигурно ще отиде, защото ще 
управлява совалката.

- Че със совалка ли ще се ходи до Алтре Мунс? - 
попитах аз.

- През вратата на рая ще се мине със совалка, 
защото не виждам как тези четиримата ще ги накараме да 
минават един по един – отвърна Миро.

- Ако трябва още един пилот, аз мога да отида – 
предложи Тона.

- Сериозно? - зарадва се Миро. - Това е голям жест!
- Надявам се да не задържат мен – засмя се Тона.
- Защо? - попита Миро. - От какво се опасяваш?
- Не, не – махна с ръка Тона. - Шегувам се, но 

Донехра умее по-добре от мен да се шегува.
- Донехра? - не разбра Миро.
- Брат му – обясних аз. - И той е пилот. Двамата 

караха совалката до Луната.
- Ясно – кимна Миро.
Докато ние разговаряхме, Леа, Драгица и Хронна 

вървяха на няколко метра пред нас и оживено разговаряха с
помощта на малката Елма. Хронна, както след това ми каза 
Леа, надълго и нашироко обяснявала как вървял бизнесът 
им с Тона, какви планове започнали да правят за бъдещето,
как надеждите им станали по-големи, след като госпожа 
Хронхра вече изгубила влиянието си. Драгица обаче 
сериозно се съмнявала, че майката на Винко Станс може да
изгуби влиянието си. Тя изредила всички фактори, които 
поддържат госпожа Хронхра: влиянието на мъжа й като 
важна фигура в администрацията на Мундо Майс, 
влиянието на Блавор като крупен търговец, притежаващ 
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огромен капитал, и не на последно място, влиянието, което 
има и ще има Репта Бун като главен велможа на асоциация 
от множество планети. Хронна се съгласила с нея, но 
споделила, че все пак таи големи надежди госпожа 
Хронхра да престане да им пречи на бизнеса.

След малко стигнахме до парка на острова. Там 
имаше много на брой огромни дървета, каквито не беше 
обичайно да се виждат сред град като Хронда. Явно, 
островите наистина изпълняваха важна функция в 
екосистемата на града.

В парка нямаше алеи, а добре поддържана трева. 
По полянките играеха деца, на някои места в игрите им 
участваха и възрастни. Имаше и беседки с маси, където 
семейства правеха пикник. На няколко места имаше и 
специални площадки за непознати за мен групови игри.

На няколко места видях и малки езерца, в които 
плуваха водни птици. Не всички птици ми се сториха 
познати. Имаше някои с доста странен вид. Сигурно в това 
измерение нещата доста се различаваха от нашето. Дори и 
биологичните видове се бяха развивали по по-различни 
пътища. Споменатите гигантски дървета също не 
приличаха на подобни от Земята от нашето измерение. 
Споделих мисълта си с Миро и той каза:

- На Алтре Мунс, докато вървяхме към 
историческата врата на рая, видяхме подобни дървета. 
Направиха ми впечатление с особените си листа, ако мога 
така да ги нарека, защото това са, според мен, гигантски 
папрати.

- Все пак, мисля, че са дървета – не се съгласих аз. -
Вярно, че листата им са като папрат, но стволовете им са 
разклонени като при останалите дървета.

Тонео беше превел на баща си нашия разговор. 
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Тона се спря, замисли се, и каза:
- Такива дървета няма на други места. Само в 

парковете на Хронда, и то най-вече в островните паркове, 
са засадили такива дървета. Чух, че госпожа Хронхра ги 
била донесла отнякъде.

- Да – кимна Миро. - От Алтре Мунс или от Мундо 
Майс.
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47
В парка се разположихме на една поляна в 

подножието на изкуствено възвишение. Там малката Елма 
и Тонео започнаха да си играят с една голяма топка, която 
Тонео си извика с няколко докосвания на дисплея на 
джобния си телефон. Играта беше подобна на волейбол, но 
нямаше правила – само топката не трябваше да пада на 
земята. Тонео покани и нас да се включим. Ние с Миро 
веднага заехме позиции един срещу друг и започнахме да 
поемаме и подаваме топката. След малко Тона и жените се 
включиха и направихме доста широк кръг.

Бях изненадан от добрите рефлекси на Тонео и 
малката Елма. Те изобщо не допускаха топката да падне на 
земята. А ние, възрастните, постоянно изпускахме топката 
и това караше децата да си умират от смях. Забелязах, че 
Драгица също не допускаше грешка и предвиждаше всеки 
път накъде ще отиде топката. Понякога, дори бях сигурен, 
че топката отива в една посока, а с учудване виждах, че 
Драгица се затичва в противоположната. След това се 
оказваше, че сякаш е знаела къде точно ще падне топката. 
Сякаш изчисляваше траекторията й, като се съобразяваше с
всички странични фактори, от които най-силен беше 
вятърът.

- Драгица е много добра – казах на Миро.
- Не съм я виждал досега в такава светлина – 

отвърна той. - Явно, трябвало е да попаднем в извънредна 
ситуация, за да видя ценните й качества.

- Миро! - извика Драгица, като за пореден път 
предусети накъде ще се насочи топката. - Какво си 
говорите зад гърба ми на български?

- А, нищо, нищо! - отговори Миро.
- Нищо ли? - подозрително го изгледа Драгица. - 
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Чух си името. Не ме карай да разбера.
- Добре де – Миро успешно подаде една топка, - 

разправяхме се колко си добра в тази игра. Хвалим те, не 
говорим нищо лошо.

- Хм! - все още недоверчиво каза Драгица. - Добре, 
щом казваш.

Бяхме играли така около петнайсетина минути, 
когато иззвъня смартфонът ми. Излязох от играта и отидох 
малко настрани, за да не преча, и извадих телефона. 
Обаждаше се Адон.

- Във Варна съм още – каза тя. - Имаме проблем.
- Какъв? - обезпокоих се аз.
- Не, не е сериозен – успокои ме тя. - Госпожа 

Хронхра получи някаква реакция от успокоителното. Не 
може вече да го понася, цялата подпухна и постоянно 
крещи.

- Подпухването сигурно е алергична реакция – 
предположих аз. - Какво смятате да правите?

- Заключена е в стаята – обясни Адон. - Никой не 
смее да влезе при нея, защото започва да хвърля тежки 
предмети. Добре че на прозореца има решетка отвън, иначе
можеше да скочи оттам и да избяга в това състояние.

- Може би лекар? - предложих аз.
- Не смея да потърся местен, защото може да имаме

неприятности – каза Адон.
- Питай Сидо Йинкс – дадох идея, - той може да 

измисли нещо.
- Прав си – съгласи се Адон, - не се бях сетила. 

Единствено мислехме с Физор Апс да докараме лекар или 
от Хронда, или от базата на влечугоподобните.

- В краен случай, защо не? -казах аз.
- Да – отвърна Адон. - Обадих ти се, за да знаете, 
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че не сме тръгнали. Ще те държа в течение. Поздрави 
всички от мен и Физор Апс.

- Поздрави и от нас – приключих разговора аз.
Отново се включих в играта. Миро ме попита:
- Проблем ли има?
- Известен – опитах се аз да омаловажа проблема.
- От какъв характер? - поинтересува се Миро.
- Госпожа Хронхра получила алергия от 

успокояващото и сега е заключена в стаята си – обясних аз.
- Крещи и хвърля тежки предмети. Адон се чудеше какво 
да правят. Посъветвах я да се обади на Сидо Йинкс, 
предполагам, че той може да й намери подходящ лекар, 
който да не задава излишни въпроси.

- Правилно – одобри Миро. - Иначе Физор Апс 
може да докара лекар и от базата на влечугите.

- И Адон така каза – потвърдих аз.
Тона чу, че се разправяме за госпожа Хронхра и 

попита Тонео какво сме си говорили. Той му преведе. Тона 
вдигна рамене.

- Тя така и така няма да е нужна за делото – каза 
той. - Сигурно ще й трябва специално лечение. А може и 
да не й помогне.

- Чували ли си за подобни случаи? - поинтересувах 
се аз.

- Да – кимна Тона. - Доста. Има специална 
клиника, където лекуват такива хора. Но не съм чувал 
някой да се е върнал оттам излекуван.

- А знаеш ли какви хора лекуват там – попитах аз. - 
Има ли обикновени хора или са само високопоставени.

- Това е клиника на Съвета – обясни Тона. - Знам 
случайно за нея. Бях на прием, организиран от 
председателя на Съвета по случай някаква годишнина. 
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Трябваше да присъствам, защото, нали знаеш, баща ми е. 
Макар, че досега не съм се възползвал от това.

- Правилно постъпваш – похвалих го аз.
- Та, на този прием се запознах с една дама, която 

се оказа комисар на тази клиника – продължи разказа си 
Тона.

- Комисар? - учудих се аз.
- Да – потвърди Тона. - Клиниката е с ранг на 

комисия и затова се управлява от комисар.
- За да бъде с ранг на комисия – предположих аз, - 

значи е много важна.
- Така е – съгласи се Тона. - За Хронда тази 

комисия е от най-голяма важност след комисията по 
здравеопазване и изхранване.

- Кой определя важността? - попитах аз.
- Съветът – отговори Тона. - Според средствата, 

които се отпускат за всяка администрация, може да се 
определи важността й.

- Не ми е ясно – не разбрах аз, - имате ли комисии 
по отбрана и сигурност?

- Да – потвърди Тона.
- Те не са ли по-важни от тези, които каза? - 

поинтересувах се аз.
- Не – поклати глава Тона. - Средствата, които 

получават тези комисии от Съвета са много по-малки.
- Значи – предположих аз, - здравето на хората е 

много застрашено.
- Да – отново потвърди Тона. - Много.
- И знаеш ли каква е причината? - попитах аз.
- Чувам само слухове – каза Тона. - А те са, че 

храненето всъщност е непълноценно и това води до 
влошаване на здравето на хората. Хранителните добавки, 
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които се вземат като хапчета, също не помагат. Говори се, 
че дори хапчетата причинявали сериозни проблеми. 
Пострадалите от храненето и добавките обаче са най-много
сред високопоставените. Затова е създадена тази клиника.

- Сигурно има някакво обяснение – предположих 
аз.

- Да – отвърна Тона. - Никой не знае какво има в 
специалните добавки за високопоставените.

- Самите високопоставени не са ли взели мерки? - 
учудих се аз.

- Трудно е да се вземат мерки – обясни Тона, - 
защото големите асоциации, каквато е, например, 
Островната асоциация, определят кое е полезно и кое 
вредно.

- Добре, ако видиш, че ти е зле от нещо, защо ще 
продължиш да го вземаш? - попитах аз.

- Най-лошото е, че тези хора стават като замаяни и 
не могат да преценят – отговори Тона.

- Госпожа Хронхра имаше същите признаци – казах
аз. - Може би отвличането е включило някакъв механизъм.

- Сигурно е останала без някакви хапчета – 
предположи Тона. - От това може да е изпаднала в лудост. 
Но непоносимостта към успокоителните може и да не е 
свързана с това. По-скоро тези успокоителни са много 
опасни. Произвеждат ги пак същите асоциации.

- Значи, изводът е „никакви хапчета“! - заключих 
аз.

- Съвсем правилно – съгласи се Тона.
Продължихме още известно време играта, а след 

това лека-полека започнаха да се отказват: първо Миро, 
след това Хронна, след нея Леа, после Тона, Драгица и аз. 
Децата поиграха още малко сами, но им омръзна и Тонео 
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върна топката, откъдето я беше взел, отново с няколко 
докосвания на дисплея на джобния си телефон.

Решихме да пообиколим парка. Качихме се на 
изкуственото възвишение, на върха на което имаше 
няколко по-малки дървета и беседка под тях. Децата се 
затичаха нагоре и стигнаха първи до беседката. Там се 
настаниха на пейките и ни наблюдаваха доволно как се 
изкачваме запъхтени.

Когато стигнахме до върха всички, малко си 
починахме в беседката. Хронна продължи да разказва на 
Драгица за работата си в бара, а малката Елма превеждаше 
на български. Драгица не разбираше всичко, макар че беше
завършила славистика, но кимаше учтиво. Понякога 
задаваше въпроси, ако сметнеше, че не разбира нещо 
важно.

Така неусетно минаваше времето.
Докато ние бяхме в парка, в дома на Елма 

полковникът слушал необикновения разказ на Елма. Тя му 
разказала всичко, което бях чул от нея при първото ни 
гостуване. След това полковникът ми разказа подробно. 
Той много се възмущаваше от лошото отношение на 
госпожа Хронхра към Елма и семейството й.

- Как е могла да направи това?! - с негодувание 
говореше полковникът след това за госпожа Хронхра. - Да 
я предаде на милицията! Да съсипе здравето и живота й. А 
след това да тормози семейството на дъщеря й!

Полковникът, разбира се, беше наясно, че госпожа 
Хронхра, за да се издигне толкова високо във властта, е 
правила много компромиси с някогашните си убеждения. 
Когато е била млада, сигурно е вярвала, че светът трябва да
се развива по начин, който е смятала за единствен – така 
наречения демократичен централизъм.
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- Главите на всички ни бяха пълни с въздух под 
налягане – с горчивина си спомняше полковникът. - Никой 
не можеше да предполага, че ще стигнем до там да не 
знаем кое е добро и кое зло.

В момент на откровение, полковникът ми каза:
- И сегашното положение в България не е по-добро.

Разправят – демокрация. Каква демокрация може да има в 
акционерно дружество за малките акционери, когато 
големите определят политиката? Те решават как да се 
разпределят дивидентите.

След като се поразходихме още малко из парка, се 
отправихме към дома на Елма. Хронна беше сменила 
темата и говореше за това какво харесвали жените в 
Хронда. Някои от тях били запалени по някакви специални
упражнения, чрез които уж се поддържала талията. Хронна
показваше какви движения трябвало да се правят при тези 
упражнения, а Тона започна да се подсмихва. Тонео пък 
сръчка баща си и почна да имитира движенията на Хронна.
Малката Елма пък го плесна и той я подгони.

Когато наближихме къщата на Елма, аз се сетих за 
госпожа Хронхра и погледнах към нейната къща. Стори ми
се няма, самотна и тъжна.
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48
Когато влязохме отново в къщата на Елма, тя 

показваше на полковника снимки на внуците си като по-
малки. Той одобрително поклащаше глава и се радваше.

- В телефона си имам малко снимки на внуците – 
каза полковникът, - след това ще ти ги покажа.

- Покажи ми ги сега – подкани го Елма. - Моите ги 
виждаш и на живо.

- Ето – полковникът извади смартфона си, - това е 
малкият Влади, а това Деница. Тук са съответно на две и 
половина и три и половина. Разликата им е една година. 
Виж ги какви живаци са, не мога да ги снимам, постоянно 
тичат.

- И моите са такива – засмя се Елма, - деца, пълни с
енергия.

- Ако и ти можеше да ми дойдеш на гости – 
въздъхна полковникът. - Ще се опитам да уредя да отменят 
забраната да преминаваш през невидимата врата.

- Ако имаш пълномощия от държавата, не се 
намесвай – посъветва го Елма. - Може слуховете, че 
госпожа Хронхра не е добре, да излязат истина.

- Мисля, че последните новини, които имам, 
говорят за това – намесих се аз.

- Какви са новините? - поинтересува се 
полковникът.

- Адон ми се обади – казах аз, - защото се налага да
отложат прибирането на екипа. Госпожа Хронхра 
изпаднала в делириум. Не знаеха какво да направят, тъй 
като получила и алергична реакция от успокоителните. Не 
смееха да извикат местен лекар, за да не дават излишни 
обяснения, но аз ги посъветвах да се обърнат към Сидо 
Йинкс.
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- Да, правилно – кимна полковникът. - Интересно, 
какво ли е предизвикало това състояние на госпожа 
Хронхра?

- Тона ми разказа за специална клиника с ранг на 
комисия – предадох думите на Тона, - това за нас значи 
министерство. В тази клиника постъпват случаи, подобни 
на този на госпожа Хронхра. Тона ми каза, че не знаел 
някой да е бил излекуван. Освен това, пациентите били от 
средите на управляващите.

- Значи, вземат нещо, което е различно от това, 
което се взема масово – досети се полковникът, - може да 
са някакви стимуланти. Или средства за поддържане. За 
подмладяване. Знам ли?

- Не е изключено – предположих аз, - да е нещо, 
причиняващо пристрастяване, и след като няколко дена 
госпожа Хронхра не го е вземала, да е изпаднала в това 
състояние. Може би не е трябвало да го прекъсва.

- Чувала съм слухове за някакви препарати – каза 
Елма, - които се употребявали масово в техните среди. Те 
били с подмладяващ ефект във всяко отношение.

- Тоест? - не разбрах аз.
- Ами подмладяват тялото, мисленето ти се 

ускорява, ставаш неуморим – започна да изрежда Елма. - 
Имаш нуждите на млад човек.

- Това е изкуствена работа – поклати глава 
полковникът. - Но защо не са тествали тези препарати, а ги 
предлагат с тези странични ефекти?

- Сигурно са тествани – предположи Елма, - но 
обикновените хора не знаят.

- А защо има случаи само сред управляващите? - 
попита полковникът.

- Защото тези препарати са ужасно скъпи – 
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отговори Елма. - Обикновените хора не могат да си 
позволят.

- Хем са скъпи, хем са опасни – вдигна рамене 
полковникът. - Прилича ми на шарлатанска работа.

- Така е – кимна Елма, - но са усетили слабото 
място на онези, които се стремят към властта. Те искат да 
има не само власт, но и да бъдат млади, да имат млади тела,
да могат да вършат това, което вършат младите.

- Наблюдавал съм хората от властта – каза 
полковникът. - Някои от тях съм познавал преди да се 
издигнат. Свестни хора, но се променят коренно. Може и да
е имало нещо у тях, което не съм забелязвал, защото са го 
прикривали или защото не се е изявявало, тъй като са били 
при други обстоятелства. Не знам. Но преобразяването им, 
когато стъпят във властта, е направо поразително!

- Да не би и там да са проникнали тези препарати? 
- учуди се Елма.

- Нямам представа – вдигна рамене полковникът, - 
може да е нещо съвсем различно. Но най-лошото е, ако 
това е просто в природата на човека. Добере ли се до 
властта, става неузнаваем. Алчен, безскрупулен, 
безмилостен. Хуманното отношение към хората изчезва. 
Замества се от презрение към управляваните. За тях те 
стават маса безлични и безмозъчни същества.

- Чувствата май са взаимни – засмях се аз.
- Склонен съм да се съглася – кимна полковникът, -

но има някаква разлика. Ако ти, например, си мислиш за 
някой от властта, че е безмозъчно същество, не можеш да 
го засегнеш. Но ако той реши да измисли нещо, с което да 
те тормози, защото според него си безмозъчно същество, 
какво можеш да направиш? Как да се бориш с него?

- Явно, ще чакам да го смаже колелото на 
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собствената му власт – вдигнах рамене. - Не съм 
революционер. Знаеш, че всички хора са различни. Онези, 
които са готови да се опълчат открито на властта, са малко.
Хората на властта знаят това. И те са малко, но са имали 
късмета да се доберат именно до това, което се смята за 
официална власт, затова разполагат с механизми, с които 
други малцинства не разполагат. За съжаление, затова са се
появили групировки, които се стремят да се 
облагодетелстват от властта.

- Случаят с госпожа Хронхра ме навежда на 
мисълта, че е така – подкрепи ме Елма. - Около нея се беше
оформила групировка, която имаше по-голяма власт от 
Съвета.

- Въпросът сега е, дали тази групировка е 
изоставила госпожа Хронхра, или има други причини 
госпожа Хронхра да остане без подкрепа? - попитах аз.

- Не е изключено – предположи Елма, - в 
клиниката, която споменал Тона, да са попаднали голяма 
част от членовете на тази групировка. Това са хора, 
разполагали с огромни средства, затова са можели да си 
позволят тези препарати.

- Това е най-благоприятният изход засега – каза 
полковникът. - Но не се знае. Има вариант самите те да са 
решили да се отърват от госпожа Хронхра, защото е 
започнала да им досажда с партийните си речи. Ако е 
решила да им се намеси в организацията и да въведе ред по
свое усмотрение, засегнала е интереса на ръководното 
ядро, което е решило да се отърве от нея. Историята може 
да е много по-сложна.

- Може и да си прав – кимна Елма. - Ако е така, 
сега предстои да си купят друга важна фигура в 
управлението на Хронда.
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- Ще разбереш – вдигна рамене полковникът. - 
Дано не настъпят големи сблъсъци във властта, които да 
доведат до нестабилност в страната.

- Надявам се, че няма – въздъхна Елма.
Докато аз разговарях с полковника и Елма, 

останалите бяха излезли в градината и помагаха на Тона, 
който майстореше една беседка, подобна на тази в двора на
госпожа Хронхра. По едно време се вдигна голям шум от 
чукане и дрелка, че и ние не изтраяхме и излязохме да 
видим какво става.

Сцената беше като от усилен строеж. Миро и Тона 
бяха на покрива и ковяха дъски, а долу Леа беше хванала 
един доста голям уред, явно местна дрелка, с който 
пробиваше дупки в едни дъски, които Хронна и Драгица 
монтираха с големи болтове. Това бяха пейки и оградки на 
беседката. Децата постоянно сновяха нагоре-надолу и 
носеха различни инструменти и части за сглобяване.

Бяхме излезли навреме, защото се наложи с 
полковника да подаваме тежки дъски за покрива на 
беседката.

- Кога започна тази беседка? - попитах аз Тона, 
разбира се, с помощта на Елма.

- Вчера – отговори Тона.
- Отдавна беше решил да я прави – обясни Елма. - 

Все не стигаше време. Имахме материала, складиран в 
стаичката. Основата бяхме излели миналата година. Вчера 
сутринта Тона твърдо реши най-накрая да се захване и да я 
сглоби.

- Това сигурно е готова за сглобяване беседка – 
предположих аз.

- Да – кимна Елма. - Тона видя такава в двора на 
госпожа Хронхра и ми каза, че това е единственото нещо, 
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което харесва у госпожа Хронхра!
Ние с полковника продължихме да носим и 

подаваме дъски за покрива, докато беседката не беше 
покрита. След това Тона каза, че ще трябва да се пренесат 
покривни плочи, които да се закрепят за покрива. 
Отидохме с Елма до стаичката в дъното на двора и тя ни 
показа една редица кашони. Отворих единия и видях, че 
това са нещо като битумни керемиди. Започнахме да носим
керемидите до беседката и да ги подаваме на Тона и Миро. 
Тона извика на Тонео да му донесе специални гвоздеи за 
тези керемиди. Това бяха гвоздеи с широки и плоски глави.
Елма ни каза, че са от специална сплав и не ръждясвали.

Докато бъдат поставени керемидите на покрива на 
беседката, жените бяха успели да монтират пейките и 
оградките на беседката, които служеха и за облегалки на 
пейките.

По средата на беседката имаше П-образна маса. В 
празното пространство, оградено от масата можеха да се 
поставят допълнително столове, ако се организираше по-
голямо празненство.

Когато подавахме керемидите от последния кашон, 
смартфонът ми иззвъня. Извадих го и видях, че ме търси 
Сидо Йинкс.

- Сидо Йинкс – извиках аз, - как си?
- Аз съм добре – отговори Сидо Йинкс, - обаче 

ситуацията тук не е.
- Сериозно? - попитах аз.
- Адон ми каза, че ти се обадила – каза Сидо 

Йинкс.
- Да, и – подканих го аз.
- Наложи се да прехвърлим госпожа Хронхра на 

Алтре Мунс – съобщи Сидо Йинкс.
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- На Алтре Мунс?! - изненадах се аз.
- Положението й се влоши рязко – обясни Сидо 

Йинкс. - Намерих познати лекари, но те бяха безсилни. 
Тогава Физор Апс се обади в базата на Алтре Мунс. Оттам 
се свързали с клиника в Лонгадом и обещали да помогнат.

- А как са я завели до Алтре Мунс? - поинтересувах
се аз.

- Със совалката – отвърна Сидо Йинкс.
- А кой караше? - попитах аз.
- Адон и Физор Апс – съобщи Сидо Йинкс.
- Нали я издирват? - учудих се аз.
- Да – потвърди Сидо Йинкс. - Рискува.
- Сега трябва да я измъкваме и нея! - извиках аз.
- Не съм сигурен – каза Сидо Йинкс. - Стори ми се, 

че нещата са се променили, откакто корабът-майка 
принудително кацна край Варна.

- Откъде ти се стори? - подпитах го аз.
- Подочух нещо – обясни Сидо Йинкс.
- И то е? – подканих го аз.
- Инструкции за преговори – започна да разказва 

Сидо Йинкс. - Прихванах разговори на екипажа на кораба-
майка с базата на Земята. Отначало тонът на нарежданията 
беше доста остър. После разбраха, че Ерис Ликт не се е 
върнал с главните си офицери и че на кораба на практика 
не командва никой. На Алтре Мунс изпаднаха в паника. 
Предполагат, че това е работа на Винко Станс и затова едно
от предложенията, които дадоха от кораба, беше да се 
свалят обвиненията срещу него. От базата се свързаха с 
Алтре Мунс и оттам им казаха, че било станало грешка и 
че сега за кацането на Земята щял да отговаря Ерис Ликт.

- Тоест, признали са, че обвиненията срещу Винко 
Станс и другите са грешка? - извиках аз, при което Миро 
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скочи от покрива на беседката и се заслуша в разговора.
- Да – отговори Сидо Йинкс.
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49
Миро и Драгица в един глас извикаха:
- Какво? Какво е станало?
- Физор Апс е на Алтре Мунс – предадох думите на

Сидо Йинкс. - Закарали със совалката госпожа Хронхра 
там, защото положението й се влошило. Сидо Йинкс бил 
чул, че от Алтре Мунс признали, че били допуснали 
грешка, като ви обвинили.

- Наистина ли? - не вярваше Миро.
Сидо Йинкс чу въпросите на Миро и Драгица и 

извика:
- Да, истина е! Току-що ми се обади Физор Апс. На 

Алтре Мунс е и никой не я закача.
- Добре, можеш ли да ни свържеш с нея? – попита 

Миро.
- Прехвърлям я – потвърди Сидо Йинкс.
- Физор Апс – извика Миро, - чуваш ли ме?
- Да, Миро – чухме гласът на Физор Апс. - 

Пристигнахме в Лонгадом през вратата на рая. Първо 
минахме през База 2 Тера прим. Там никой не ми обърна 
внимание. При влизане в Лонгадом минахме проверка, но 
отново никой не ми обърна внимание. На Адон дори не й 
отнеха оръжието.

- Кой е с вас? - поинтересува се Миро.
- Само Нора и Братея – отвърна Физор Апс. - 

Нямаше никакви формалности. Признаха пълномощията 
на Нора. Интересно е, че веднага намериха преводач на 
дохрон.

- Намерили са преводач на дохрон?! - извика Миро.
- Явно, връзките с Хронда не са отскоро – обясни 

Физор Апс. - Жената познаваше госпожа Хронхра.
- Жената? - не разбра Миро.

393



- Преводачката – уточни Физор Апс.
- Аха – досети се Миро.
- Сега отиваме към клиниката – продължи Физор 

Апс. - Тя се намира близо до Ноумист. Струва ми се, че там
искаше да ви води Винко Станс.

- Така ли? - изненада се Миро.
- В тази клиника използвали хипноза, а не 

устройства за четене на съзнанието – обясни Физор Апс. - 
Мисля, че Винко Станс говореше за нещо такова.

- Да – потвърди Драгица. - Доколкото може да му 
се вярва.

- Наистина има такава клиника – каза Физор Апс. - 
Там ще се опитат да разберат какъв е проблемът с госпожа 
Хронхра, за да определят лечението.

- Добре – Миро ми подаде смартфона, - нямам 
повече въпроси.

- И аз нямам – казах аз, - дръж ме в течение.
- Чакай, чакай – извика Физор Апс, - Адон иска да 

говори с теб. Давам ти я.
- Може би ще се забавим – каза Адон. - Ще се 

наложи да нагледате Ерис Ликт и хората му.
- А как да стигнем дотам и как да влезем в хангара?

- попитах аз.
- С подземната железница – обясни Адон, ще 

хванете посока север, на десетата станция. Като стигнете 
там, лесно ще намерите хангара, вижда се от станцията, 
островът не е много населен. Ще препратя кода за отваряне
на вратата до джобния телефон на Тона.

- Добре – казах аз. - А осъществихте ли контакт с 
властите на Алтре Мунс?

- Да – потвърди Адон. - След като оставим госпожа 
Хронхра в клиниката, отиваме на среща в Урби Макс, в 

394



Съвета на Алтре Мунс, с представители на тяхната 
комисия по външни отношения. Ако там се съгласят да 
снемат изцяло обвиненията срещу твоя колега и 
приятелите му, може да се договорим да им предадем Ерис 
Ликт, за да бъде съден на Алтре Мунс. Разбира се, ще 
искаме писмено потвърждение. Сега да приключвам, че 
скоро кацаме.

- Ще чакам новини – завърших разговора.
Полковникът ме погледна въпросително.
- Може да не се наложи съдът на Хронда да се 

занимава с Ерис Ликт, ако Съветът на Алтре Мунс 
потвърди, че ще бъде съден там – обясних аз.

- Вече и без друго не е толкова важно, дали ще 
отида на Алтре Мунс – каза полковникът. - Важното е, че 
дойдох в Хронда и открих Вилма.

- Колкото и сложен и объркан да е светът – обади се
Елма, която беше чула разговора ни, - мисля, че има една 
светла нишка, която се прокрадва и в най-дълбоката 
тъмнина. За някои хора това е надеждата, която ги крепи, 
че ще дойдат по-добри времена, че ще успеят да постигнат 
мечтата си, че ще имат сигурност в живота. За други хора 
това е вярата в Бог, и тя им дава сили и в най-тежките 
моменти.

- Да – потвърди Драгица, - „вярата е твърдата 
увереност в неща, за които се надяваме, убеденост в неща, 
които не виждаме“. Тези думи на апостол Павел бяха като 
лайт мотив в книгата на гвардияна от Ноумист.

- Кой е той? - поинтересувах се аз.
- Дълга история – каза Драгица. - С тази книга 

започна и нашата одисея. Инко Нитс възложи на Миро да 
преведе тази книга на съвременен хърватски, а в същото 
време следеше мислите ни и под предлог, че сме щели да 
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се разприказваме, ни отвлече.
- А защо е искал да се преведе тази книга? - 

попитах аз.
- Това е книга отпреди хиляда години – обясни 

Миро. - В библиотеката на Ноумист е поставена в центъра 
на залата в специална витрина и се пази като най-свята 
реликва. Преводът й на съвременен хърватски щеше да 
направи голяма сензация, ако беше станал общо достояние 
и ако се докажеше, че тя е автентична. Обаче се оказа, че 
Инко Нитс, а и Винко Станс, както разбрахме по-късно, не 
са искали да преведа книгата, а да ни отвлекат. 
Твърдението им е, че сме от друго време, че сме жители на 
Ноумист и какви ли не още абсурди.

- И на мен ми направиха впечатление датите на 
раждане и смърт, посочени в документите, които даде Ерис
Ликт – казах аз.

- Това са измишльотините на Винко Станс – с 
презрение се обади Драгица. - Ако ме оставят на мира да 
се върна в Загреб, няма да помисля нито за Лонгадом, 
Ноумист или изобщо Алтре Мунс.

- Имам колега в щаба на хърватските ВВС – каза 
полковникът. - Мога да поговоря с него да ви осигурят 
защита от извънземните.

- Лошото е – поклати глава Миро, - че вече не 
знаеш кой с кого е. Твоят човек може отдавна да работи я 
за Винко Станс, я за Монти Кол или за някой друг човек 
или влечуго.

- Мислиш ли, че толкова далеч се е стигнало? - 
учуди се полковникът. - Това би означавало, че всичко е 
извън контрол. По-точно, извън земен контрол?

- Най-точно ще е: под тотален извънземен контрол 
– заяви Миро.
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- Не съм забелязал у нас да е така – усъмни се 
полковникът.

- Какви са ти наблюденията? - попита Миро.
- Не съм правил наблюдения – призна полковникът.
- А е трябвало – каза Миро. - Ако си помислиш за 

някои алогични действия на управляващите, как би си ги 
обяснил?

- Че са некадърници – засмя се полковникът.
- Това е доста удобно обяснение – продължи Миро. 

- Но дали наистина е така?
- Мисля, че наистина са некадърници – потвърди 

полковникът. - Поне за онези, за които работя и които 
познавам, гарантирам, че са некадърници. Изобщо не могат
да вземат едно адекватно решение. Постоянно трябва да се 
разправям с тях, да ги убеждавам, че това е погрешно, да 
им събирам от девет кладенеца вода. Не разбират. 
Допускат такива сериозни грешки, че ако им бях шеф, 
досега да съм ги изхвърлил.

- И никой не ги изхвърля, нали? - погледна го Миро
с хитър поглед. - И знаеш ли защо?

- Знам – кимна полковникът. - Защото са нечии 
синчета.

- Да, и това е доста удобно обяснение – кимна 
Миро. - И съвсем нормално е да се приеме такова 
обяснение, вместо другото, че работят за Винко Станс или 
Монти Кол. Или за Додранс и Репта Бун. Все едно. Значи, 
приемаш безкритично обяснението, че някой е некадърник 
и нечие синче, та затова не го били изхвърлили от висок 
държавен пост, но не се замисляш, че нещата са много по-
дълбоки.

- А именно? - подкани го полковникът.
- Както ти казах – продължи да развива тезата си 
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Миро, - тези хора са много удобни за манипулиране, 
наистина са некадърни, имат гръб, нямат собствено мнение
и най-важното – лесно могат да бъдат жертвани! Потърсиш
ли по-подробна информация за тези некадърни синчета на 
влиятелни личности, ще се убедиш, че влиятелните им 
бащи са много уязвими. От време на време най-малкото 
чуваш слух, че са се замесили в някоя далавера, че били 
кредитни милионери, че имат извънбрачни връзки с двата 
пола и какви ли не още пикантерии. Лесно тези слухове 
могат да се превърнат в компромати с изфабрикувани или 
истински доказателства – няма значение. Авторитетът им 
спада, влиянието им намалява и скоро и синчетата им 
могат да изхвръкнат от удобното кресло. На пръв поглед 
това е случайно, не е свързано с някакви борби за власт, но 
ако се поровиш, може и да откриеш доста по-сериозни 
причини. Татенцето например бил член на управителния 
съвет на „ФАСТЪР Бъкс енд Тръкс“ или на „ФАСТЪР Бъгз 
енд Дръгз“. Една от тези компании е спечелила при 
странни обстоятелства публичен търг за милиарди евро. 
Как става това?

- Миро, много фантастика четеш – укори го 
Драгица.

- Добре – погледна я Миро. - И „ФАСТЪР Бъкс енд 
Тръкс“ е фантастика, така ли? Общественият търг за 
милиарди също е фантастика, така ли? Синчетата на 
членовете на управителния съвет на компанията, назначени
на ключови позиции в администрацията, също са 
фантастика, така ли?

- Ами... - поколеба се Драгица, - това са новини от 
жълтата преса, знаеш, че не я чета.

- И аз – отвърна Миро, - но чу Монти Кол да казва, 
че това е фирмата на Додранс? Нали?
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- Ами... - не знаеше какво да каже Драгица.
- Да или не? - настъпателно продължи Миро. - Чу 

ли Монти Кол?
- Е добре, де... - разпери ръце Драгица, - това не 

беше ли вечерта в Загреб?
- Да – потвърди Миро.
- В клуба, нали? - попита Драгица.
- Да – кимна Миро.
- Малко ми се губи – въздъхна Драгица. - Честно да

ти кажа, не съм сигурна, че съм го чула.
- Няма значение – махна с ръка Миро. - Не е 

толкова важно. Важен е принципът. Навсякъде настъпва 
хаос в управлението, некадърници са на отговорни 
постове, а в същото време благодарение на тях се 
облагодетелстват извънземни компании.

- Добре – обади се полковникът, - ако приемем, че 
извънземните предизвикват хаос, те какво ще спечелят, ако 
от този хаос се стигне до безредици и войни?

- При всички положения печелят – отговори Миро. 
- През войната са продавали забранени технологии. Доста 
злато са измъкнали от Земята само благодарение на 
локалните войни, които подклаждат от време на време. Да 
не говорим за икономическите кризи. Всъщност, защо 
мислиш, че настъпват кризите?

- Много причини – вдигна рамене полковникът. - 
Липса на златно покритие на средствата в банките, 
например.

- А защо, според теб, изчезва златото от банките? - 
погледна го Миро изпитателно.

- Сигурно пак много причини – сви рамене 
полковникът.

- Така е – съгласи се Миро, - но една от тях е, че 
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златото от банките вече е на Мундо Майс.
- И кой ти каза това? - учуди се полковникът.
- Питай Блавор, когато се срещнете – посъветва го 

Миро.
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След като разбрахме, че обвиненията срещу Миро 

и Драгица на Алтре Мунс ще бъдат снети, всички се 
зарадваха. Елма предложи да ни нагости и по този повод, и 
по повод, че срещна брат си след толкова години, а и по 
случай новата беседка, която сглобихме с общи усилия.

На масите в беседката бързо бяха наредени съдове 
и прибори, Елма бързо приготви любимите си ястия, като 
жените й помагаха. Мъжете пък през това време се 
погрижихме да осигурим плодовете и зеленчуците от 
градината. Елма имаше доста плодови дървета – кайсии, 
праскови, круши, които вече бяха отрупани със зрели 
плодове. Имаше и няколко непознати дървета със странни 
плодове, напомнящи по форма дюля, но с кора на пъпеш. 
Тона набра доста от тези плодове, като ни увери, че били 
най-сладките от всички останали. Той ни обясни, че тези 
дървета били най-разпространените плодни дървета в 
Хронда. За да разберем какво представлява техният плод, 
той обели един от тях, както ние белим банан, и го наряза в
една чиния. Цветът на месестата част беше жълто-
зеленикав, а в средата имаше ситни семенца и там цветът 
беше по-тъмно зелен. Малко ми напомни на плода на 
кивито. Опитах един резен и ми се стори наистина доста 
сладък, но вкусът ми беше напълно непознат. Миро също 
го опита и извика:

- Този вкус ми е познат!
- Откъде? - учудих се аз.
- В Ноумист, когато пихме конджигра, ни сервираха

и един плодов сок, който казаха, че бил от елгра.
- Да – потвърди Тона, - това е елхра.
- Много странно – каза Миро, - откъде тази 

прилика и в названията?
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- В Хронда се смята, че елхрата е местно дърво – 
обясни Тона.

- Не съм разпитвал откъде се е взел на Алтре Мунс 
– Миро си взе още един резен, - но съм сигурен, че сокът, 
който пихме там, беше от същия плод.

- Контактите между Алтре Мунс и Хронда ще се 
окажат много стари – предположих аз.

- Да, нали Додранс е дошъл отдавна тук? - съгласи 
се Миро.

- Не, нямах това пред вид – обясних аз. - Имах пред
вид Хранка Тона преди хиляда години. Това бил първият и 
последен пътешественик във времето. В музея на Хронда 
се пазела разбитата му машина.

- Хранка Тона? – учуди се Миро. - И какво общо 
има с Алтре Мунс?

- Дахра, внучката на госпожа Хронхра – започнах 
аз, - след освобождаването й от кораба-майка, направи 
лингвистичен анализ на името на Хранка Тона, от който, 
според нея, излиза, че това е дохронско произношение на 
Винко Станс! Майка й, Братея, сестрата на Винко Станс, не
повярва, естествено. Но Дахра я накара да погледне в 
мрежата Алахран, която е нещо като нашия Интернет. Там 
намериха снимка на Хранка Тона. Братея беше поразена и 
извика: Винко Станс!

- Сериозно? - учуди се Миро. - Трябва да ми 
покажеш тази снимка.

- По-скоро Тона ще ни помогне – обърнах се аз към
Тона и Тонео преведе думите ми.

Тона кимна, отиде до къщата и донесе таблета си. 
След това потърси в Алахран името Хранка Тона. Появиха 
се множество попадения, но срещу първите имаше и малка 
снимка, която не беше ясна, но Миро възкликна:
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- Виж ти! Винко Станс!
Тона влезе в първия линк и там видяхме увеличена 

снимката на Хранка Тона.
- Да – потвърди Миро. - Това наистина е Винко 

Станс.
- Какъв Винко Станс ти се привижда? - попита 

Драгица, която излезе от къщата и донесе един поднос с 
различни ястия.

Миро само й показа таблета на Тона.
Драгица се дръпна с израз на неприязън.
- И какво прави тоя тук? - раздразнено попита тя.
- Това е Хранка Тона – обясних аз. - 

Пътешественик във времето отпреди хиляда години. Той 
бил завещал на жителите на Хронда никога да не използват
пътуване във времето.

- Винко Станс се осъзнал! - извика Драгица 
подигравателно. - Не мога да повярвам!

- Тръгнахме от елграта – посочи й Миро нарязания 
плод. - Опитай го.

Драгица си взе един резен, отхапа половината и 
внимателно го сдъвка.

- Да! - извика тя. - Това е елгра!
- Виждаш ли? – каза Миро. - На Алтре Мунс и в 

Хронда има еднакви плодове.
- Искаш да кажеш, че преди хиляда години ги 

донесъл Винко Станс? - попита Драгица.
- Донесъл, занесъл, не знам – вдигна рамене Миро. 

- И дали е той или някой друг, също не знам. Но явно 
връзки между Хронда и Алтре Мунс има отдавна.

- Жалко, че в основата на всичко е пак 
прословутият Винко Станс! - недоволно каза Драгица. - От 
момента, когато за пръв път чух името му, та досега, все 
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по-негативни впечатления придобивам за този човек.
- Забрави за Винко Станс – махна с ръка Миро, - 

избий си го от главата. За нас той трябва да престане да 
съществува.

-Ако зависеше само от нас – поклати глава 
Драгица.

- Че не зависи ли? - погледна я Миро с надежда. - 
Щом и двамата не искаме да говорим и мислим за него, 
какъв е проблемът?

- Проблемът е, че постоянно някой съвсем 
неочаквано, ми казва името му – ядоса се Драгица.

- Уви – примири се Миро, - така е. Но се надявам 
нещата да влязат в нормални релси.

- Ще влязат, когато се приберем в Загреб – тросна 
му се Драгица.

- Ще се приберем – опита се да я успокои Миро.
- И кога? - настъпателно започна Драгица. - Когато 

изгубим всичките си клиенти? Когато нашите се поболеят? 
Когато всички забравят за нас?

- Добре де! - дръпна се и Миро. - Какво лошо има в
това всички досадници да забравят за нас? Напоследък 
разни психари търсят услугите ми. Един, на който отказах 
да му превеждам безплатно, ме заплаши, че щял да се 
оплаче в съда, за да ми отнемели печата! Друг, от някаква 
агенция пък, ми държи такъв тон, сякаш съм някакъв 
дебил, защото не съм бил разбрал, че той бил определял 
кога да ми плати, а не аз. Разбирай, след месец или два. А 
във фактурата ясно съм написал: плащане веднага!

- Извинявай – успокои се Драгица, - не исках да те 
засегна. Просто ми дойде в повече. И няма край. Имам вече
толкова големи загуби, както и ти. И кой ще ни ги 
компенсира?

404



- Никой, предполагам – вдигна рамене Миро. - Ще 
ги пиша в графа неизбежни загуби. Няма да карам отпуска 
си тази година. Пък може и догодина, ако не си възстановя 
загубите. Знаеш на какво беше заприличал офиса ми. А и 
колко неустойки трябва да плащам за неизпълнени 
поръчки. Не ме питай. Затова, преди да се върна в Загреб, 
бих предявил иск срещу Инко Нитс и Винко Станс, 
извинявай, че споменавам името му, но ако имам 
възможност, ще предявя иск срещу тях за нанесени 
огромни материални и морални щети.

- И къде ще го заведеш този иск? - погледна го 
недоверчиво Драгица.

- На Алтре Мунс – заяви Миро.
- Не! Не, не и не! - въртеше глава Драгица. - Там не

се връщам!
- Сам ще отида, тогава – вече спокойно каза Миро.
- Не можеш да чакаш края на делото – не се 

съгласи Драгица. - Може да продължи месеци, години. Кой 
знае. И ако не го спечелиш?

- По дяволите, права си! - въздъхна тежко Миро. - 
Ще се откажа. Здраве да е!

- Това е най-важното – обади се полковникът. - Но 
и аз имам една идея. Без да се водят дела, можеш просто да
му кажеш, че ти дължи обезщетение за това, че те е 
отвлякъл и откъснал от ежедневните ти занимания, с които 
осигуряваш препитанието си. Намекни му, че смяташ да 
заведеш срещу него дело. Пък и предполагам, че не е 
необходимо, ако заведеш срещу него дело, да стоиш на 
Алтре Мунс.

- Ще трябва да опитам – съгласи се Миро. - Ако ни 
обезщетят без дело, което е малко вероятно, ще е супер. Но
като знам що за стока е, едва ли ще се съгласи доброволно. 
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Май наистина ще трябва още веднъж да прескоча до Алтре
Мунс.

- Смятам, че така и така ще трябва да отидем – каза
полковникът. - Аз, за да предявя иск за обезщетение за 
щетите от кацането на кораба-майка, а вие – за това, което 
говорихте досега.

Докато протичаше разговора, жените бяха 
подредили масите в беседката и Елма ни покани да заемем 
местата си.

Полковникът беше много изненадан, че вижда 
ястия, които не беше ял скоро домашно приготвени. Това 
бяха пълнени тиквички, гювеч от всички необходими 
зеленчуци, гъби с картофи на фурна. Освен това, всички се 
изненадахме, че Елма беше направила истински таратор. 
Тя ни обясни, че дълги години поддържа традицията и си 
приготвя сама кисело мляко. Наистина, напоследък било 
все по-трудно, защото естественото краве мляко било на 
изчезване. На няколко острова имало хора, които си 
отглеждали по една-две крави, за които получили 
разрешително, защото в заявлението писали, че са им 
домашни любимци. Тези хора продавали по няколко литра 
мляко и Елма два пъти седмично ходела с подземната 
железница до някой от островите и си купувала по два-три 
литра. След това го заквасвала и го прибирала в 
хладилника. Винаги пазела малко за закваска на 
следващото.

Елма си правеше сама и хляба. Вместо мая, която 
тук не се намираше, тя си правела сама квас и с него 
замесвала хляба. Тя ни разказа, че много жени по 
островите търсели от нея съвет и тя често им предавала 
ценния си опит, какъвто, за съжаление, бил вече на 
изчезване в Хронда, както безброй обикновени неща.
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След като се наобядвахме, аз казах:
- Ще трябва да се погрижим за Ерис Ликт и хората 

му.
- А как ще влезем в хангара? - попита полковникът.
- Адон изпрати кода за отваряне на вратата до Тона 

– обясних аз.
Тона потвърди, че го е получил и се съгласи да 

дойде с нас.
- Ще отидем аз, полковникът и Тона – предложих 

аз.
- По-добре и аз да дойда – каза Драгица.
- Защо? - учудих се аз.
- Защото няма да се боричкате с тях, докато ги 

храните – засмя се Драгица. - Не се ли сещаш?
- Добре – съгласи се полковникът, - макар че за 

предпочитане да няма жени.
- Освен това – добави Драгица, - нямате оръжие.
- За какво ни е? - учуди се полковникът.
- Може да се случи нещо непредвидено и нещата да

излязат извън контрол – обясни Драгица. - Като ги 
намериш в окаяно състояние, ще поискаш да ги изкъпеш, а 
те това и чакат. Откачиш ли ги от халките, колкото и 
безпомощни да изглеждат, те могат да станат бойни 
машини.

- Много разбираш от тези работи – засмя се 
полковникът. - За жена ми се струва малко чудно. Не съм 
свикнал да разговарям на такива теми с жени.

- Във война участвал ли си? - попита го Драгица.
- Да – кимна полковникът. - Бях в Афганистан и в 

Ирак. - Защо?
- Добре – каза Драгица, - значи имаш опит. И аз 

имам, макар и скромен. Нашата война продължи няколко 
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години.
- Искаш да кажеш, че и ти си участвала във 

войната? - учуди се полковникът.
- А откъде мислиш познавам онази откачалка 

Монти Кол? - Драгица сложи ръце на кръста и изгледа така
полковника, че той забрави да пита кой е Монти Кол.
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Приготвихме се да тръгваме към станцията на 

подземната железница на острова на Елма. Миро не беше 
доволен, че се разделят с Драгица.

- Какво? - погледна го Драгица. - Не си доволен, че 
тръгвам с други мъже, или се плашиш да останеш без мен?

- Нито едното – каза Миро. - По-скоро, боя се за 
теб.

- По този въпрос сме говорили безброй пъти – 
въздъхна Драгица. - Пак ли да се повтарям?

- Не, не е нужно – отвърна Миро, - нали знаеш. Пък
и аз да не се повтарям...

Драгица извади смартфона си, вгледа се в дисплея 
му и каза:

- Тук също имам покритие. Пише някакъв 
български оператор.

- Да – потвърдих аз. - Пред невидимата врата Нора 
постави предавател, а Дахра му инсталира имитираща 
програма и сега той има поведение на нормален 
ретранслатор на оператора.

- Това законно ли е? - учуди се Драгица.
- А ти как мислиш? - засмях се аз. - Нали върши 

работа?
- Така е – съгласи се Драгица. - Миро, ако има 

нещо, ще поддържаме връзка.
Миро не каза нищо, само кимна.
Тона поръча чрез джобния си телефон един пакет с 

хранителни бисквити, четири чифта мъжко бельо и четири 
гащиризона, подобни на полицейските. С тях щяхме да 
преоблечем Ерис Ликт и хората му, защото предполагахме, 
че са свършили беля.

След това се запътихме към станцията на 
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подземната железница. Когато слязохме в нея, Тона ни 
направи знак да побързаме. Щом стигнахме до мястото, 
където спираха мотрисите, видяхме да се приближава една.

- Тази е нашата – каза Драгица.
- Откъде знаеш? - учудих се аз.
- Тона ми каза – отвърна Драгица.
Погледнах Тона, но той си мълчеше и изобщо не 

даваше признак, че иска да каже нещо. Само ни направи 
знак да се качваме, когато мотрисата спря и вратите се 
отвориха.

- Драгица – казах аз, когато се качихме, - не разбрах
как Тона ти каза за влака, ако ти не разбираш дохрон. Пък и
не го чух да казва нещо.

Драгица мълчеше, но разбрах какво иска да ми 
отговори. Нямаше нужда от изговаряне на думи, те просто 
изникнаха в съзнанието ми като смисъл. Тя разбираше и 
предаваше смисъл по телепатия!

- Значи, имаме си и преводач – казах аз на глас.
- Какъв преводач? - попита ме полковникът.
- От и на дохрон – отговорих аз.
- И кой е той? - поинтересува се полковникът.
- Драгица – посочих я с поглед.
Тя се усмихна, а полковникът само я погледна 

малко втренчено и след миг закима.
Аз броях спирките на мотрисата наум и при всяка 

свивах един пръст, за да не се разсея и забравя. Естествено,
щом Тона беше с нас, нямаше как да се объркаме. Просто 
си броях по навик.

След деветата спирка Тона направи знак, че на 
следващата слизаме.

Приготвихме се и застанахме пред вратата. Когато 
мотрисата спря, излязохме в станцията, която беше със 
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същия интериор, като на другите, които познавах – на 
острова на Елма и под небостъргача, в който бяха барът и 
жилището на Тона.

Полковникът се огледа и каза:
- Сякаш сме се върнали на същото място. Тази 

станция е досущ като онази, от която се качихме.
- Да, приличат си много – потвърдих аз.
Когато излязохме на повърхността и от сградата, 

над която също се издигаше огромен пилон с 
ветрогенератор, видяхме, че островът наистина е друг. 
Имаше доста по-малко къщи, а вдясно от станцията, на 
около петстотин метра, над короните на дърветата, се 
издигаше самотният хангар на Адон.

Запътихме се към хангара и след пет-шест минути 
бяхме на пистата, която го отделяше от парка. Прекосихме 
пистата и застанахме пред вратата. Тона извади джобния си
телефон и докосна дисплея му няколко пъти. В първия 
момент помислих, че е сбъркал кода, но след няколко 
секунди вратата започна да се издига нагоре. Щом 
влязохме, Тона отново докосна дисплея на джобния си 
телефон и вратата на хангара се спусна и се затвори с 
трясък.

Когато отключихме помещението, в което бяха 
затворени Ерис Ликт и хората му, отвътре ни блъсна силна 
смрад. Всички неволно изпръхтяхме и запушихме носовете
си. Ерис Ликт и хората му закрещяха един през друг, а 
смисъла на крясъците им успях да схвана с помощта на 
Драгица:

- Идиоти! Ние сме офицери на Алтре Мунс! 
Нямате право да ни задържате!

- И вие нямате право да заплашвате цял един град! 
- отсече полковникът. - Сега идваме да ви нахраним. 
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Виждам, че се нуждаете и от баня. Ще се погрижим за вас, 
ако бъдете послушни!

- Ако ми паднеш, мисли му! - закани се Ерис Ликт 
на полковника.

- Нищо лично – отвърна полковникът, - но сега ти 
си ми паднал.

- Рано или късно ще се измъкна – изкрещя Ерис 
Ликт.

- Нали бяхте спокойни? - наивно го попита 
полковникът.

В този момент поведението на четиримата коренно 
се промени и Ерис Ликт каза:

- Спокойни сме. Ще ви се подчиняваме 
безпрекословно.

- Можете да започнете с него – предложи Драгица.
Бързо откачихме Ерис Ликт от горните и долните 

халки, а Тона му свали ограничителите. Ерис Ликт се 
съблече и отиде в дъното на помещението, където имаше 
душове. Изкъпа се със студена вода, без да каже нищо, 
след което се върна при нас. През това време Тона поръча 
четири кърпи, защото не се бяхме сетили преди.

Ерис Ликт се изтри, облече новите слипове и 
гащиризона и сам отново постави ограничителите на 
краката и ръцете си. Ние го закачихме отново за халките.

Същата процедура изпълниха и останалите трима. 
През това време Драгица изми пода обилно с вода, която 
носеше с един съд, подобен на кофа. В средата на 
помещението имаше отвор на канал, в който се изтичаше 
мръсната вода.

Преди да си сложи ограничителите, последният 
офицер обаче изведнъж нападна полковника. Само за части
от секундата Драгица го зашемети с оръжие, което не 
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знаех, че има.
- Казах ви, нали? - Драгица прибра оръжието си. - 

Само малко да си отклоня вниманието, стават 
неконтролируеми. Те са изключително добре тренирани и 
лесно успяват да преодолеят въздействие върху съзнанието
им.

Полковникът въздъхна, кимна с благодарност към 
Драгица и с Тона сложиха ограничителите на зашеметения,
след което го закачиха за халките.

- Следващият път ще ми бъде по-трудно да ги 
контролирам – каза Драгица. - Те са като самообучаващи се
роботи. Явно са усетили малка пролука и се опитаха да се 
възползват. Трябваше да следя всички, а не само този, 
който е свободен. Другите имат подобни способности и 
също могат да въздействат на съзнанието, макар и в по-
слаба форма.

Ерис Ликт беше успял да се освободи от 
въздействието на Драгица и започна да крещи. Тя каза 
спокойно:

- Следващия път няма да се хабя, направо с 
влизането ви зашеметявам.

Ерис Ликт млъкна, защото разбра, че не може 
повече да разчита на военна хитрост.

- И – добави Драгица, - сега ще погладувате, 
защото не бяхте послушни.

Излязохме от помещението и го заключихме. 
Полковникът прибра за всеки случай ключовете. След това 
затворихме и външната врата, за която се използваше 
същият код, който и за вратата на хангара.

- Май повече не трябва да се занимаваме с тях – 
каза полковникът. - Когато се върне Адон, тя да ги поема.

- Не е проблем – каза Драгица и потупа оръжието 
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си. - Идваме, нахранваме ги, зашеметявам ги и ги 
изкъпваме.

- Звучи лесно, но те са яки мъжаги и тежат по сто 
кила – поклати глава полковникът.

- Прав си – съгласи се Драгица. - Надявам се за 
ден-два да не умрат от глад.

- Е, ако Адон каже, че след три дена няма да могат 
да се върнат, тогава ще трябва да ги нахраним – казах аз.

- Вземаме един маркуч – каза полковникът, - и с 
него ги изкъпваме.

- А дрехите? - попита Драгица.
- Махаме ги – обясни полковникът. - Срязваме ги с 

нож. Да стоят голи, като не им идва акъла!
- И това е вариант – каза Драгица.
Когато излязохме от хангара, Тона изхвърли 

мръсните дрехи на Ерис Ликт и хората му в нещо като 
пощенска кутия. Оттам се чу свистящ звук.

- Това е сметоотвод, който предварително смила 
боклука, преди да го изпрати към канализацията – обясни 
Тона с помощта на Драгица. - В канализацията има 
колектори за смет.

Тръгнахме към станцията на подземната 
железница. По едно време полковникът попита Драгица:

- Как минаваш с това оръжие през скенерите на 
станцията?

- Ти ми кажи – вдигна рамене Драгица. - Не се бях 
замислила.

- Нямам представа – каза полковникът, - но може и 
да е затова, че не е от метал.

- А от какво? - учуди се Драгица.
- Може да е керамика – предположи полковникът.
- Доста яко изглежда – Драгица повдигна блузата 
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си и под нея лъсна оръжието.
- Сякаш е от метал – поклати глава полковникът. - 

А явно не е.
Отново влязохме в станцията на подземната 

железница и минахме покрай няколко скенера. Нито един 
не реагира.

- Не реагират и защото формата на оръжието им е 
непозната и не представлява опасност – обясни Тона.

- Явно, комбинация от благоприятни фактори – 
добави Драгица.

Преди да дойде мотрисата на юг, почакахме около 
пет минути. През това време огледах малкото пътници, 
които чакаха на спирката. Никой от тях не приличаше на 
нас. Бяха типични представители на скандинавската раса. 
Бяха напълно безразлични към нас, както скенерите към 
оръжието на Драгица.

- Оръжието е конструирано на Алтре Мунс 
специално да не се улавя от скенери за оръжие – обясни ми
Драгица. Чак след няколко секунди разбрах, че не говори. 
Беше ми следила мислите и ми отговаряше.

- Това може да е опасно за Хронда – предположих 
аз.

- Вероятно – отвърна Драгица, - но се надявам, че 
невидимата врата се следи.

- Следи се – потвърдих аз, - но пришълците тук са с
особен статут.

- Ако са един-двама – обясни Драгица, - няма да 
представляват опасност или поне не сериозна опасност. Но
ако нахлуят повече, тогава би трябвало някой да се намеси.

- Какво имаш пред вид? - попитах я аз.
- Че през невидимата врата са влезли осем 

наведнъж – отговори Драгица.
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- Кога? - изненадах се аз.
- Преди минута – предаде ми Драгица мисълта си.
- И откъде разбра? - поинтересувах се аз.
- Усетих ги – отвърна Драгица.
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52
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.
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- 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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53
Когато транспортният хеликоптер отлетя, хората на

Сидо Йинкс започнаха да товарят в микробуса си оръжието
и уредите, отнети от хората на Ерис Ликт.

- Това ще ми е възнаграждението – каза Сидо 
Йинкс на полковника.

Полковникът се засмя и му каза:
- Не работиш безплатно, нали?
- А кой работи безплатно? - погледна го 

изпитателно Сидо Йинкс. - Но тези оръжия, които ви 
дадох, можете да задържите. За всеки случай. И 
внимавайте да не ги усилвате, защото са модифицирани да 
убиват.

След това Сидо Йинкс се качи при хората си в 
микробуса и замина към Варна. Полковникът вдигна 
рамене и каза:

- Какво да го правиш. Поне ни помогна. А ние 
можем да се връщаме в Хронда, нали?

Драгица кимна.
- Да тръгваме тогава – казах аз и се запътих към 

прекършеното дърво.
Изчаках Драгица да мине първа, след което минах 

през невидимата врата и аз. Когато стъпих на тротоара в 
Хронда се отместих настрани, за да не се блъсне в мен 
полковникът.

Тона ни махна от отсрещния бар.
Изчакахме го да пресече през един подлез и след 

малко той беше при нас.
- Виждам, че всичко е наред – каза той и Драгица 

ни предаде мисълта му.
- Да – потвърди полковникът. - Благодаря ти за 

помощта.
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- Направих каквото можах – беше смисълът на 
думите на Тона, предаден ни от Драгица.

В този момент колата на Тона спря пред нас и ние 
се качихме в нея. Още не бях се настанил, когато иззвъня 
смартфонът ми. Беше Леа:

- Как си? Какво стана?
- Добре съм. Защо? - попитах аз.
- Разбрах от Миро чак сега, защо отидохте във 

Варна – с безпокойство каза Леа.
- Вече сме в Хронда – успокоих я аз. - В колата на 

Тона сме.
- Така ли? - извика радостно Леа. - Много се 

уплаших за теб!
- Е, че какво толкова? - казах аз.
- Как какво? - в гласа й се усети укор. - Това не е 

работа за теб.
- Знам – съгласих се аз. - Но напоследък не ти ли се

струва, че постоянно вършим нещо, което не ни е работа?
- Да – съгласи се Леа, - но толкова опасна работа не

ти се е налагало да вършиш.
- Надявам се да е за последно – опитах се да 

използвам оптимистичен тон.
- И аз – отвърна Леа. - Но като се видим, ще се 

разберем. Чакам те.
Когато разговорът ни приключи, Драгица каза:
- Значи Миро не е изтърпял.
- Сигурно не са го оставили на мира – защитих го 

аз.
- Вярно, че не му казах да мълчи, но той трябваше 

да се досети – упрекна го Драгица.
- Щом не си го инструктирала конкретно, какво 

искаш от него? - попитах я аз.
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- Е, можеше да си мълчи – със снизхождение каза 
Драгица.

- Нали е сред свои хора – намеси се полковникът. - 
Няма опасност да издаде четата.

- Важното е, че всичко свърши добре – заключих 
аз.

Всички се съгласиха с това. Не им казах, разбира 
се, че от напрежение краката ми трепереха, но усетих, че 
Драгица е разбрала. Но не ме изложи.

По едно време забелязах, че отиваме към кея, 
където слязохме от корабчето на Донехра. Тона се обади по
джобния си телефон и чух, че изговаря името на Донехра. 
След малко спря на кея и видяхме, че корабчето се 
приближава към нас. Когато слязохме от колата, Тона я 
изпрати в гаража. Донехра спря и спусна мостика, за да се 
качим.

- Радвам се, че сте живи и здрави – поздрави ни 
Донехра. - Преди да заминете, се обадих на един стабилен 
човек в Съвета и той ми обеща разрешително за 
преминаване на невидимата врата веднага, щом поискам. 
Мислех да дойда с вас. Но не се получи. Човекът ми се 
обади, че било обявено състояние на готовност и не 
можели да разрешават преминаване през вратата от жители
на Хронда.

- Какво означава състояние на готовност? - попита 
полковникът.

- Че се случва нещо, което заплашва сигурността на
Хронда, но опасността не е доказана – обясни Донехра. - В 
случая предполагам, че е заради осемте от Алтре Мунс.

Джобният телефон на Донехра иззвъня и той се 
обади. След като завърши краткият му разговор, той ни 
каза:
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- Състоянието на готовност било отменено. Моят 
човек ме пита дали искам разрешително. Казах му нещо 
като 'след дъжда качулка'. На дохрон това звучи като 'на сит
ядене'.

След това Донехра вдигна мостика, отдалечи 
корабчето от кея, направи маневра, като зави към острова 
на Елма, и потегли с много висока скорост, каквато нито 
едно такова корабче във Варна, пък и на Земята в нашето 
измерение, не можеше да вдигне.

- Това корабче се движи с над двеста километра в 
час – предположи полковникът.

Докато той изрече това, бяхме вече наближили кея 
на острова на Елма. След няколко секунди Донехра спусна 
мостика и всички слязохме от корабчето.

Преди да тръгнем към къщата на Елма, забелязах, 
че към съседния остров, който беше на юг от този, се бяха 
отправили десетки корабчета. Те не караха с висока 
скорост. Бяха украсени с многоцветни знаменца и 
гирлянди. От тях се дочуваше и някакъв странен шум, 
който, след като се заслушах, определих като музика.

- Какви са тези корабчета? - попитах аз Донехра.
- Отиват до съседния остров – обясни Донехра, 

където сигурно има някаква забава. Поводът може да е 
всякакъв, но като чувам звуците, ми се струва, че някой се 
жени.

- Звуците? - не разбрах аз.
- Не ги ли чуваш? - попита Донехра. - Приличат на 

вашата музика.
- Това ли имаш пред вид? - засмях се аз. - Защо да 

приличат?
- В Хронда музиката е доста западнала – започна да

разказва Донехра. - Преди много време, може би когато 
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Хранка Тона направил пътуването си във времето, в 
Хронда имало много музиканти, които използвали 
различни инструменти, и които, освен че изпълнявали 
музика на инструментите си, съпровождали и изпълнители 
на текстове по музиката. От онова време са останали 
безброй записи в архивите на музея на Хронда. Всеки 
може да ги чуе през мрежата Алахран. За съжаление, все 
по-малко хора проявяват интерес. Единствените случаи, 
когато се използва нещо подобно на музика, са забавите по 
време на женитба. Миналата година присъствах на една 
такава забава и бях приятно изненадан. Там слушаха много
хубава музика, която ми хареса толкова, че след това ми се 
прииска да я слушам пак. Попитах председателя на 
забавата за повече информация за музиката и той ми 
изпрати връзки към всички изпълнения. Оказаха се 
отпреди хиляда години!

- Искаш да кажеш, че сега никой не прави музика? -
учудих се аз.

- Не съм чувал – поклати глава Донехра. - Тези 
звуци, които се чуват от корабчетата, са сигурно от 
последните опити да се прави музика в Хронда, сигурно 
отпреди повече от петстотин години. Всъщност, не бих ги 
нарекъл музика. Затова им казвам звуци. Липсва им нещо, 
което може да ги направи музика.

- Хармония – каза Драгица. - Липсва им хармония.
- Да – потвърди Донехра. - Не знам защо се е 

случило това, но от миналата година все по-често търся в 
мрежата Алахран хубава стара музика. Има много 
изпълнения с текстове, които сега са напълно 
неразбираеми, защото езикът ужасно се е променил, но се 
убеждавам, че и той е бил по-хармоничен тогава. Музиката 
и текстовете са като едно цяло, не могат да се отделят. И 
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все по-често си задавам въпроса защо е изчезнала музиката
в Хронда. И не мога да си отговоря.

- Това е много интересен въпрос – казах аз. - И 
сигурно има отговор.

- Аз поне не го знам – вдигна рамене Донехра.
- Предполагам – обади се Драгица, - че при някои 

по-напреднали цивилизации се променят по някакъв начин 
различни възприятия. Освен това, изкуството има 
тенденция към изчерпване. Например, на Земята в нашето 
измерение е имало период на разцвет на изкуството, когато
музиката е била изящна и хармонична, поезията била като 
музика, а картините толкова реалистични и красиви, че 
никоя фотография не би ги заменила. Постепенно всичко 
се разводнява. Появяват се безброй музикални стилове, 
поезията става самоцелна и само съвсем тесен кръг я твори
и чете, все по-малко истински художници има. Освен това, 
колкото повече остарява човек, толкова по-малко го 
вълнува изкуството. Много трудно можеш да накараш 
възрастен човек по цял ден да слуша музика. По-скоро 
няма да слуша. Познавам стари хора, които смятат 
музиката само за шум и не могат да я понасят. Е, все още 
сме далеч от изчезване на изкуството, но мисля, че 
тенденцията не е в негова полза.

- Много песимистично казано – изненадах се аз. - 
Не съм се замислял по този въпрос, но наистина, ако се 
направи анализ, ще се види, че сега всяко поколение си има
своя музика. За поезията и художественото изкуство нямам
пълна представа, но ми се струва, че може да се появи и 
друга тенденция, която да бъде противоположна. Деца и 
млади хора, които имат невероятни гласове и правят 
прекрасни изпълнения. Художници, които имат дарба, 
надхвърляща тази на много гении от миналото. Надявам се 
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не всичко да е загубено.
- И аз се надявах – горчиво се усмихна Драгица, - 

но след войната разбрах, че сме в духовна криза, а именно 
тя води до всички останали кризи.

- Права си – съгласих се аз. - За каква духовност 
можем да говорим, ако нямаме вътрешно спокойствие и 
хармония в душите си? Намираме се под постоянен стрес. 
Страдаме от мозъчно затъмнение. Явно някой постоянно се
опитва да ни въздейства, но не индивидуално, а масово. 
Внушават ни се стереотипи, които са цитати от реклами, 
масови филми и музикални хитове, които пък се въртят до 
втръсване във всички супермаркети, когато пазаруваме. 
Ако не гледаме телевизия и не слушаме радио, ровим из 
Интернет и там се натъкваме отново на реклами и 
повтарящи се милиони пъти едни и същи „новини“.

- В Хронда дори е крайно невъзпитано да се 
усмихваш – поклати тъжно глава Донехра. - Децата от 
малки се приучват да бъдат сериозни. Нашите деца обаче 
ги тренираме да бъдат сериозни само когато е необходимо. 
Когато сме сред свои, могат да се смеят до насита. Това ги 
разтоварва. После, като отидат на училище, не са 
напрегнати като другите деца. Но в местното училище, 
където учат децата на Хронна и Тона, режимът е много по-
мек. Децата нямат право да се смеят в час, а в 
междучасията е разрешено.

- На Алтре Мунс са станали без лица – каза 
Драгица. - Там музиката е напълно непозната.

- Може би контактите между различни 
цивилизации са необходими и за обмен в културно 
отношение – предположи полковникът. - Аз не разбирам 
нищо нито от изкуство, нито от култура, но смятам, че това
са неща, от които се нуждае всеки човек в по-малка или в 
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по-голяма степен.
Увлечени от разговора, не усетихме кога стигнахме 

до къщата на Елма. Миро си играеше с Тонео и малката 
Елма на топка пред къщата. Когато децата ни видяха, се 
зарадваха много и веселите им викове накараха жените да 
излязат от къщата.

- Слава Богу – каза ми Леа, - върна се жив и здрав. -
Друг път поне ми казвай какво си наумил.

- Изобщо не съм си наумявал – засмях се аз. - 
Просто отидох да помогна на приятели.

- Знаеш, че това е военна акция, а ти не си военен –
укори ме Леа.

- Права си – съгласих се аз. - Но никой не знае в 
кой момент ще се изправи пред дилемата да избира между 
две злини.
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54
В къщата на Елма цареше възбуда след нашето 

връщане. Драгица разказваше на Тона какво се случи, след 
като преминахме през невидимата врата, как се заложихме 
в засадата и как светкавично се развиха събитията. Аз 
превеждах на български разказа й, защото тя явно беше 
уморена и телепатичните й способности бяха отслабени. 
Тонео пък превеждаше на дохрон. Така че всички слушаха 
и разбраха разказа на Драгица. Полковникът 
потвърждаваше с кимане и от време на време добавяше 
някой детайл. Аз също уточнявах някои неща от моя гледна
точка.

Тъкмо Драгица приключваше разказа си, когато 
смартфонът ми иззвъня. Беше Адон.

- Адон! - извиках аз. - Какво става, къде си?
- Още сме на Алтре Мунс – започна Адон. - 

Отведохме госпожа Хронхра в клиниката, за която ти 
казах. Там я подложиха на хипноза и направиха 
заключение, че от много години е вземала непознат на 
Алтре Мунс медикамент. След това й направиха пълни 
изследвания и се оказа, че има генетични изменения 
вследствие на този медикамент. Казаха, че ще се опитат да 
приложат някакво лечение, но за съжаление много сме 
закъснели. След това ние с Нора и Физор Апс заминахме за
Урби Макс, а Братея остана с госпожа Хронхра в 
клиниката, тъй като те се съгласиха да има близък човек с 
нея. В Съвета на Алтре Мунс се срещнахме с главния 
съветник и той ни увери, че в Ноумист е станало 
недоразумение и че полицаят не бил знаел точно 
разпоредбата на Съвета на Ноумист, която не забранявала 
на високопоставени лица да кацат на площада в Ноумист. 
Всички пълномощия на Винко Станс са възстановени и 
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заповедите за арест на всички, които са били с него, са 
отменени. Блавор беше научил преди нас тази новина, 
защото дойде още докато бяхме в клиниката, за да види 
госпожа Хронхра. Той гарантира заплащането за лечението
й. А в Съвета на Алтре Мунс ни казаха, че ще направят 
всичко възможно корабът майка да напусне Земята. 
Обещахме да им предадем Ерис Ликт и другите. Обаче ни 
казаха, че нямало да ги съдят, тъй като и те не носят 
отговорност за грешката на полицая от Ноумист. Те били 
изпълнявали заповед и действията им били съобразени със 
ситуацията.

- Насмалко нямаше да можем да им ги предадем – 
казах аз.

- Защо? - изненада се Адон.
- Ще се наложи да си правиш ремонт на хангара – 

започнах обясненията си аз. - Следобед отидохме там да ги 
изкъпем и нахраним. Всичко мина само с малък инцидент, 
защото успяха да заблудят за секунда Драгица. Но тя 
реагира веднага и зашемети един, който нападна 
полковника. След като си тръгнахме, Драгица усети, че 
през невидимата врата са минали осмина от техните. По-
късно разбрахме, че са онези, които бяха отвлекли госпожа 
Хронхра. Те много бързо се ориентираха и достигнаха до 
хангара. През това време полковникът, Драгица и аз се 
придвижихме до невидимата врата, разбира се, с помощта 
на Донехра и Тона. Когато минахме, дойде и Сидо Йинкс с 
хората си. Устроихме засада. Тона ни предупреди, преди да
минат Ерис Ликт и хората му. Така че бяхме напълно 
готови. Сега са във военен арест във Варна.

- Това са доста събития за кратко време – каза 
Адон. - Но щом всичко е завършило добре, не мога да се 
оплача. Сега вече е сигурно, че полковникът ще може да се 
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представи пред Съвета на Алтре Мунс.
- Защо? - учудих се аз. - Преди имаше ли 

съмнения?
- От Съвета на Алтре Мунс изобщо не споменаваха

представители от Земята – обясни Адон. - Нора няколко 
пъти им спомена, че има човек с пълномощия, който е 
готов да се срещне с тях, но те отминаваха с мълчание 
това, сякаш нищо не им беше казал.

- Сериозно? - възкликнах аз. - И на какво се дължи 
това според теб?

- Имат особено отношение към официални 
представители от Земята – продължи с обясненията си 
Адон. След като се разделихме с главния съветник, 
разговаряхме с няколко други съветници, които ни 
намекнаха, че не са много склонни да се срещат с 
официални представители от Земята, защото нямало повод.

- Значи дванайсетте задържани ще бъдат 
достатъчен повод, така ли? - попитах аз.

- Със сигурност – потвърди Адон. - Ще им поставя 
въпроса направо. Още не сме си тръгнали. Предстои ни 
среща със съветника по сигурността, той ще бъде 
заинтересован. След това се прибираме. Ще вземем екипа 
от Варна и се връщаме в Хронда. Ще доведем и гостенка. 
Дъщерята на Физор Апс ще дойде с нас, защото иска да се 
срещне с братовчедка си Дахра.

След това си разменихме поздрави и разговорът ни 
с Адон приключи. Полковникът, Миро и Драгица слушаха 
внимателно и явно останаха доволни. Миро и Драгица, 
защото нямаше да ги преследват властите на Алтре Мунс, а
полковникът, защото пълномощията му нямаше да бъдат 
напразни.

Тъй като вече беше късен следобед, слънцето не 
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печеше силно и жегата понамаля. Донехра си тръгна и 
каза, че щял да доведе жена си и децата, а след това да 
отидем до парка на острова, където привечер щяло да има 
забавления с представления на открито. Тези 
представления били много древни, но все още не били 
напълно забравени.

Всички се съгласихме да отидем на забавленията. 
Елма ни предложи ние с Леа, Миро и Драгица да се 
настаним в нейната къща, тъй като от утре започват 
работни дни, а Тона и Хронна вече си намерили няколко 
сервитьорки и помощник-барман и няма да се налага ние с 
Леа да им помагаме. Освен това, полковникът искаше да не
се разделяме, защото да бъдем готови веднага, щом се 
наложеше, да тръгнем. Разбира се, Драгица не беше много 
склонна те с Миро да ходят пак на Алтре Мунс, но 
полковникът ги помоли да ни придружат, защото земната 
делегация да бъдела по-пълна.

Към шест часа вечерта по наше време Донехра 
пристигна със семейството си. Жена му Ина беше по 
произход от Варна и говореше спокойно български. Стана 
ни ясно защо българският на Донехра е толкова добър. 
Децата им, Дона и Хрон, момиче и момче, горе-долу на 
възрастта на Тонео и малката Елма, веднага започнаха да 
си играят с братовчедите.

Около шест и половина се запътихме към парка. 
Вече се чуваха гласове по високоговорители, които звучаха 
доста весело за Хронда. Говорът се смесваше дори със 
смях.

- Малко съм объркан от този смях – казах на Елма. 
- Какво означава?

- А, това е представление – обясни Елма. - 
Представленията са древни и в тях има доста смях. 
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Разрешено е и на публиката, когато гледа представления, да
се смее. В дните, когато има организирани забавления, 
всички се разтоварват. Наричат се дни на смеха.

- Явно смехът не е напълно забранен в Хронда – 
заключих аз.

- Няма как да бъде забранен – засмя се Елма. - В 
Традицията не се казва абсолютно нищо за това. Само по 
някакъв начин такова поведение се е наложило с течение 
на времето, и дори сега хората си мислят, че има членове в 
Традицията, които забраняват смеха. Но това е така, защото
много малко хора в Хронда са чели Традицията, която се 
състои от много томове, предполагам, над сто.

- Искаш да кажеш, че забраната на смеха е 
недоразумение? - изненадах се аз.

- Пълно недоразумение – наблегна Елма. - Само че 
колкото пъти съм се опитвала да повдигна този въпрос, 
госпожа Хронхра ми затваряше устата. Била съм шпионка 
и така нататък. Нямала съм право да критикувам 
Традицията и какви ли не глупости. А в Традицията просто
няма такова нещо. Всички известни юристи в Хронда са 
съгласни, че абсолютно никъде в Традицията не се 
споменава нещо за забрана на смеха или други абсурдни 
неща. Има дори официално регистрирано сдружение на 
защитниците на смеха. Именно то организира дните на 
смеха. Всяка година тези дни се увеличават с една 
тринайсетица. Намерението на това сдружение е след 
около трийсет години да няма ден, в който смехът да е 
забранен.

- Доста смел проект – казах аз.
- Да – кимна Елма. - Добре е, че привържениците 

им се увеличават постоянно. Възстановяват се древни 
представления с много смях. Сега чуваш как и публиката 
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се смее.
И наистина, публиката в парка се смееше доста 

силно. Ние бяхме на около километър от парка, но смехът 
достигаше до нас.

- Текстовете на древните представления се намират
лесно в мрежата Алахран, само че езикът им също е много 
древен и за повечето хора е напълно неразбираем. Обаче 
има учени, които упорито превеждат древните 
произведения и ги публикуват на съвременен език. Това 
начинание е най-разпространено в Хронда. В останалите 
територии няма толкова интерес към древната култура.

- И там ли смехът е забранен? - поинтересувах се 
аз.

- Традицията е обща за всички територии – обясни 
Елма. - Това че всяка територия има някаква автономност, 
не означава, че използва различна Традиция. Това е от 
много дълбока древност. Общото ни развитие е започнало 
от незапомнени времена. Традицията има варианти на 
всички езици на Земята от това измерение.

- А няма ли някакви специфични различия? - 
попитах аз. - Такива, които да отличават дадена територия 
от другите?

- Различия в Традицията ли? - не разбра Елма.
- Да – потвърдих аз.
- Не – отговори Елма. - Единствено езиците, на 

които се говори в отделни територии или вариантите на 
някои езици, които са с не големи различия помежду си, 
както например различните варианти на дохрон. Иначе 
преводите на Традицията постоянно се осъвременяват и 
сверяват с оригинала, който е на древен дохрон. Всички 
допълнения към Традицията също се съставят в оригинал 
на древен дохрон и след това се превеждат на всички 
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останали езици, включително и на съвременен дохрон.
- А ти чела ли си Традицията? - поинтересувах се 

аз.
- Да – кимна Елма. - Когато бях в затвора, това 

беше единственото разрешено занимание. Някои части съм
ги чел по няколко пъти. А и след това също много пъти 
трябваше да чета някои части от Традицията, защото 
трябваше да се защитавам от госпожа Хронхра. А едва 
днес, след разговора ти с Адон, се убедих, че тя е била 
манипулирана.

- Предполагаш, че някой манипулира 
управляващите? - попитах аз.

- След като от много години е приемала този 
медикамент, да – потвърди Елма. - Чу какво ти каза Адон. 
Има генетични изменения. Това е доста сериозно.

- Значи, някой се възползва от слабостта на 
управляващите, които искат да са млади – обобщих аз, - и 
ги контролира и манипулира по-лесно, уж чрез средство за 
подмладяване, а то имало други функции.

- Не знам, дали ще научим повече за функциите му 
– вдигна рамене Елма. - Едва ли някой, който е направил 
огромни инвестиции в това средство, ще допусне да се 
разпространи подробна информация за функциите му. Но 
дори и да не научим много, едно е ясно, някой ни 
управлява, а ние си мислим, че избираме Съвета.

- А дали всички управляващи са подложени на това
средство? - поинтересувах се аз.

- Със сигурност не мога да кажа нищо – поклати 
глава Елма. - Безпокоя се за господин Тона. Ако също е 
приемал това средство, него неизбежно го чака същата 
съдба.

- А ти забелязала ли си някакви признаци? - 
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попитах аз.
- Не – категорично отговори Елма. - С него съм 

разговаряла много пъти и той е напълно нормален, има 
чувство за хумор, не говори забавено или екзалтирано. Да, 
напълно нормален човек си е. А госпожа Хронхра отдавна 
има странни прояви.

- Не е изключено на различни хора да действа по 
различен начин – предположих аз.

- Възможно е – съгласи се Елма. - Може би си 
провеждат един безкраен експеримент. Ще бъда доволна, 
ако се разчуе повече информация. Хората трябва да знаят, 
че някой се опитва да им отнеме всичко, включително и 
Традицията. Манипулирането на управляващите е ужасно 
престъпление. В Традицията има няколко части, посветени 
на тази тема.

Така неусетно стигнахме до парка на острова, 
където публиката се заливаше от смях.
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Когато влязохме в парка, видяхме, че в централната

му част беше монтирана сцена, на която видяхме група 
актьори, дегизирани по странен начин. Един от тях 
държеше рамка, която напомняше на стар преносим 
компютър. В момента той извика:

- Тадо Он! Защо не ми се обади?
Елма ни превеждаше с лекота.
- Защото не беше на Ода Ун – отговори едно 

момиче с широка усмивка, което също държеше подобна 
рамка. - Нали сега ти се обаждам, пък и виждам, че мама е 
при теб.

- Да, тук е – каза мъжът с рамката. - Отиваме в 
библиотеката. Ти къде си сега?

- В Данодан, с приятели – отговори Тадо Он.
- Тадо Он, нали ти казах да не ходиш сама в 

Данодан? – укори я мъжът, който явно беше бащата.
- Не съм сама, с приятели съм. Пък и да съм сама, 

какво ще стане? - отвърна Тадо Он
- Знаеш, че в Данодан напоследък не е безопасно. 

Особено за теб – загрижено каза мъжът.
- Това са глупости! Не знам откъде ти хрумна това. 

- възмути се Тадо Он.
- Аз съм ти баща и съм загрижен за теб. Имам 

напълно достоверна информация от първа ръка, така че не 
трябва да пренебрегваш това, което ти казах! - извика 
мъжът.

- В Данодан нападат влечуги. А аз да ти приличам 
на влечуго? - посочи към лицето си момичето.

При тези думи и жест публиката избухна в 
продължителен смях.

- Това се мъча да ти обясня. Знам, че не ти се вярва,
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но приличаш. Хората веднага го усещат – мъжът 
заръкомаха.

- И как го усещат, ако не е тайна? - смееше се Тадо 
Он.

- Просто виждат очите ти – каза мъжът.
- О-о! Това ли? Сега всички момичета са луди по 

тази мода и носят лещи с имитация на влечугоподобни очи.
- Тадо Он се смееше още по-силно и публиката я подкрепи.
За около минута на сцената не казваха нищо, защото 
смехът на публиката беше толкова силен, че заглушаваше 
тонколоните край сцената.

- Не знам за такава мода. Знам само, че в Данодан 
не си в безопасност – не се съгласи мъжът.

- И къде ще съм в безопасност? - попита Тадо Он.
- Смятам, че в Нонас е спокойно, тук хората са 

много по-толерантни, няма тенденция за проява на 
враждебност към влечугите, които посещават Нонас. – 
обясни мъжът.

- Говориш ми на официален жаргон. Няма ли 
нормален език за теб, когато говориш с дъщеря си? – Тадо 
Он направи кисела физиономия.

Публиката отново избухна в смях.
- Тадо Он, а за теб няма ли уважителен език, когато

говориш с баща си? – отговори мъжът.
- Извинявай, тате, 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 – каза Тадо Он.

- Добре, радвам се, знаеш, че се радвам. Постоянно 
си мисля за теб – оправдаваше се мъжът.

- А не си ли мислиш за Дасайо Ун? Както виждам, 
вече е била в прегръдките ти. - ехидно се усмихна Тадо Он.
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Публиката отново шумно и продължително се смя.
- Тадо Он! Не те ли е срам да ми говориш така? - 

възмути се мъжът.
- От какво да ме е срам? От това, че не одобрявам 

връзката ти с Дасайо Ун? Или от това, че постоянно чувам 
слухове за вас двамата? Или от това, че не аз, а ти заряза 
мама. - невъзмутимо попита Тадо Он.

При тези думи на Тадо Он публиката заръкопляска 
и се чуха одобрителни гласове.

- Не съм я зарязал! Ти вече прекаляваш. Освен 
това, питай я какво прави с Онда Хрoдайон! – извика 
мъжът.

- С кой? - с недоумение попита Тадо Он.
- Ето този – каза мъжът и насочи рамката към един 

друг мъж и една жена-влечуго.
- Не съм го виждала – вдигна рамене Тадо Он.
- Той не е от нашето време. Но майка ти постоянно 

пътува във времето, за да търгува по-изгодно. Във времето 
преди десет века си живее с Онда Хрoдайон – обясни 
мъжът и публиката отново започна да се смее високо и 
продължително.

- Я дай да я питам – не повярва Тадо Он.
- Защо да я питаш? - не се съгласи мъжът.
- Ти ми дай да я питам директно. Не ми разправяй 

разни работи, дето може да не излязат верни – заяви Тадо 
Он.

- Значи слуховете за мен и Дасайо Ун са верни, а 
истината за майка ти – не е? - повдигна тон мъжът.

- Щом се ядосваш, а не ми даваш да я попитам, 
значи нещо си съчиняваш – раздразнено каза Тадо Он.

- Добре! Питай я - каза мъжът и насочи рамката 
към жената-влечуго. Тя влюбено гледаше Онда Хрoдайон и
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изобщо не забелязваше, че мъжът се е спрял и й подава 
рамката-компютър.

- Мамо! Мамо! - извика Тадо Он.
Публиката отново заглуши със смеха си актьорите.
- Какво? О-о, Тадо Он, момичето ми! - стресна се 

жената-влечуго.
Публиката се заливаше от смях.
- Мамо, я ми кажи кой е този до теб? И какво 

правиш с него? Какви са тези зловредни слухове? – извика 
сърдито Тадо Он.

- Тадо Он, момичето ми, успокой се! - жената-
влечуго се опита да се овладее.

- Давай, изплюй камъчето! - извика Тадо Он.
- Само какъв жаргон си научила на Земята! - 

възмути се жената-влечуго.
- Ти само ми кажи вярно ли е, а не ми разправяй за 

жаргона! - безцеремонно я сряза Тадо Он.
Публиката беше в екстаз. Много от сериозните 

жители на Хронда се превиваха, тропаха с крака, пляскаха 
с ръце. Смехът им беше толкова заразителен, че и аз 
започнах да се смея.

- Тадо Он! Аз съм ти майка и ти трябва да се 
държиш уважително към мен! - студено и грубо извика 
жената-влечуго.

- Уважително? Вие с татко сте си плюли в устата - 
смееше се Тода Он, подкрепяна все повече от публиката.

- Тадо Он! Ти няма да ми говориш така! - още по-
твърдо извика жената-влечуго.

- А как? Както ти гукаш на оня землянин ли? - 
попита Тадо Он.

- Тадо Он! Дръж се както подобава! - изсъска 
жената-влечуго.
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Тук публиката отново изпадна в продължителен 
екстаз.

- Добре! Дай тогава да го питам него - смееше се 
Тадо Он.

- Ти не го познаваш – не се съгласяваше жената-
влечуго.

- Ще се опознаем – започна да я дразни Тадо Он. - 
Нали така? А? Но хайде да затварям, че компанията ме 
чака.

Жената-влечуго върна на мъжа рамката-компютър 
и каза на Онда Хрoдайон:

- Виждаш ли, че прилича на мен?
Това беше край на сцената, защото пред актьорите 

се спусна нещо като завеса. Публиката продължи да се 
смее и бурно да аплодира.

- Какво представлява тази пиеса? - успях през 
шума да попитам Елма.

- Това е древно представление от преди хиляда 
години – обясни Елма. - Писано е от Онда Хродайон.

- Да – чух зад гърба си, - Онда Хрoдайон, Миро 
Гвардиян... все едно.

Обърнах се и видях Дахра!
- О! Вие сте се върнали! - възкликнах аз.
До нея беше Адон и едно младо момиче, което ми 

се стори познато, но не можах да се сетя в първия момент 
откъде.

В следващия момент иззад нея се появи Физор Апс 
и аз за миг изтръпнах – ето на кого ми заприлича!

- Та, ако се чудеше на кого ти прилича Тера Анк, 
сега вече разбра, нали? - завря се в лицето ми Физор Апс.

- Ами... - не можах да се доизкажа.
- „Виждаш ли, че прилича на мен?“ - засмя се 
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Физор Апс. - Това не ти ли се струва познато?
- Вече не знам! - разперих ръце. - Какво става тук?
- Нали това ти казах? - каза Дахра. - Онда 

Хрoдайон, Миро Гвардиян.
- Твоите филологически обяснения са ми малко 

неясни – отвърнах аз. - Знаеш, че съм специалист по други 
езици.

- Добре – кимна Дахра. - Носовата съгласна 'м' в 
началото на думата става носово 'он', 'и' става кратко 'а', 
което изчезва, а 'р' се превръща в 'д'. Както в Хронда. Нали 
се сещаш?

- Да – кимнах аз.
- Е – продължи обясненията си Дахра, - така от 

'Миро' се получава 'Онда'. При 'Гвардиян' настъпва първо 
опростяване до 'Ваддиян', където 'в' се променя в гърлено 
'хр', гласните се променят 'а' в 'о' и обратно. Така се 
получава 'Хродайон'.

- Искаш да кажеш, че Миро Гвардия е писал това? -
извиках аз.

- Не, не искам да кажа – погледна ме право в очите 
Дахра. - Просто си е така.

Озърнах се наоколо. Миро и Драгица стояха съвсем
наблизо и явно бяха чули разговора ми с Дахра. Погледнах 
първо Миро. Той вдигна рамене. После погледнах и 
Драгица. Тя също вдигна рамене.

- Това е доста смела теория – обади се Елма.
- Защо? - учуди се Дахра. - Кои бяха според теб 

героите?
- Текстът може да се намери в мрежата Алахран – 

каза Елма.
Дахра извади таблета си и започна да търси. След 

малко откри пиесата и каза:
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- Ето. Открих я. Това е представлението. Един от 
главните герои, записан е на първо място, е Хранка Тона. 
Нали говорихме по този въпрос?

Аз кимнах.
- Хранка Тона, Винко Станс – каза Дахра. - И ето 

другите участващи: Храса Окс е Физор Апс, Тадо Он е 
Тера Анк, Дохрасо е Драгица. Да продължавам ли?

Миро и Драгица се приближиха и Драгица каза:
- Едно обаче не ми е ясно. Кога Миро е написал 

тази пиеска, ако това се случи преди няколко дена и през 
цялото време сме били заедно, а аз не съм забелязала той 
да пише? Така ли е Миро?

- Да – кимна Миро. - Наистина сцената беше досущ
както се случи, но честно да ти кажа, не съм имал 
намерение нито да я описвам, нито да пиша пиеса.

- Нямам представа – вдигна рамене Дахра. - Сам 
каза, че сцената е така, както се е случила. Как се е оказало 
това представление в архивите на Хронда, не знам.

- И аз не знам – каза Миро. - Ако намериш повече 
подробности, ми кажи.

- Добре – съгласи се Дахра.
След това Миро ме погледна и каза:
- Това е нещо като дежавю, само че надхвърля 

всяка граница.
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След странното съвпадение на сцената, която 

гледахме, с преживяното от Миро, Драгица, Физор Апс и 
Тера Анк, всички бяхме много развълнувани. Драгица 
разказваше на Леа подробности от реалната случка. Миро 
пък описваше преживяванията си пред полковника, 
Донехра и Тона.

Адон се приближи до мен и ми каза:
- Може би утре ще тръгнем за Алтре Мунс. 

Уговорили сме предварителна и главна среща в Урби Макс 
в други ден.

- Аз трябва ли да присъствам? - попитах с надежда 
да се измъкна от едно такова задължение.

- Полковникът ти има доверие – отговори Адон, - и 
освен това се уверих, че доста разбираш езика им.

- Онова беше с помощта на Сидо Йинкс – махнах 
пренебрежително аз с ръка.

- Да – съгласи се Адон, - но нямаше да стане нищо, 
ако не можеше да четеш написаното. А на Алтре Мунс ще 
има доста документи за подписване.

- Така ли? - учудих се аз.
- Да – кимна Адон. - Убедихме ги, че могат да 

предложат принципни договорености за сътрудничество в 
няколко области, като например култура, здравеопазване, 
технологии за широко потребление, търговия, транспорт, 
строителство.

- За съжаление, не мога да превеждам добре на 
езика има – казах несигурно аз.

- За това няма проблем – успокои ме Адон. - На 
Алтре Мунс широко е разпространена телепатията. При 
липса на превод, мислите се предават чрез телепатия. Най-
малко десет процента от населението има доста развити 
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способности в това отношение.
- Драгица показа такива способности – казах аз.
- Там се опитаха няколко пъти да ни убеждават – 

обясни Адон, - че Миро и Драгица били от Ноумист.
- Те обаче не са съгласни – отвърнах аз.
- Не са – кимна Адон, - но след това представление 

започвам да си мисля, че има нещо, което не е изяснено.
- Може би трябва време – предположих аз.
- Сигурно – засмя се Адон. - Но лично аз няма 

много да се изненадам, каквото и да се окаже. Свикнала 
съм. Виждаш какво се случи с госпожа Хронхра. Има 
нещо, от което не можем да избягаме.

- Така е – съгласих се аз. - Но все пак не мога да 
видя къде е моето място в цялата тази суматоха. Все съм 
гледал да стоя встрани от суетата.

- Госпожа Хронхра беше уверена, че точно ти си 
човекът, който е необходим – отговори Адон.

- Необходим за какво? - не разбрах аз.
- Така се изрази тя, преди да преминем последния 

път с нея невидимата врата – отвърна Адон. - Но не уточни.
А вече не е в състояние да каже.

- Толкова ли е зле? - попитах аз.
- На раздяла Братея ми каза, че госпожа Хронхра 

изобщо не я разбирала, когато се опитвала да й каже нещо 
– отговори Адон. - Нямаше надежда, че ще се излекува. 
Особено след като научихме, че са настъпили сериозни 
генетични изменения. Но все пак имаше нещо, което ме 
изненада. Блавор успя да разговаря с нея.

- Блавор? - изненадах се аз. - И как? Чрез 
телепатия?

- Не – поклати глава Адон. - На езика на Лонгадом. 
Оказа се, че госпожа Хронхра го говорела!
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- Но той е различен от езика в Ноумист – уточних 
аз.

- Да – потвърди Адон, - нямат нищо общо.
- Може би Блавор има по-добър подход от всички – 

предположих аз, - щом е успял да разговаря с госпожа 
Хронхра.

- Не знам – вдигна рамене Адон. - Просто лицето й 
се оживи. Беше съвсем различна. Дори и преди това не съм
я виждал такава. Излъчваше доброта.

- Значи, настъпила е някаква промяна – продължих 
с предположенията си аз.

- Не знам – отвърна Адон. - След като си замина 
Блавор, тя отново изключи.

- А! Блавор! Какво за Блавор? - обади се Физор 
Апс, която беше приключила разговора си с Елма и Дахра.

- Разказах как си разговаряха двамата с госпожа 
Хронхра – обясни Адон.

- Да – кимна Физор Апс, - да. Това си беше направо
чудо! Не знам как го направи. Аз също се опитах, но не се 
получи.

- Така е – потвърди Адон.
- А къде е Нора? - попитах аз.
- В Съвета – отговори Адон. - Има много неща да 

прави. Доклади, отчети. Срещи със съветници, с господин 
Тона. Не му завиждам. Госпожа Хронхра не го допускаше 
много близо до себе си и той на практика няма представа 
от състоянието на комисията. Искаше да ме вземе за 
помощник-комисар, но му отказах. Не е за мен тази работа.
Началник на полицията ми стига.

- Предполагам, че началник на полицията е много 
по-отговорна длъжност от тази на помощник-комисаря – 
засмях се аз.
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- Може би на практика, да – съгласи се Адон. - 
Според Традицията обаче, задълженията на заместник-
комисаря по вътрешния ред са много повече от тези на 
началника на полицията.

- Сигурно и привилегиите му са по-големи – 
предположих аз.

- Заплатата, да – кимна Адон. - Но за една такава 
заплата не бих искала да стоя на такава длъжност. Средата 
ми се струва доста неприятна.

- Може би затова комисари и съветници прибягват 
до медикаментите, които вземала госпожа Хронхра – 
поинтересувах се аз.

- Нора ми обеща, че ще започне разследване – 
отвърна Адон.

- Ти вярваш ли, че ще се разбере нещо? - попита 
Физор Апс. - Интересите, които стоят зад това са много по-
големи. Дори не можеш да си представиш.

- А ти можеш ли? - погледна я Адон.
- Мога – уверено каза Физор Апс. - Имам реална 

представа. Структурата на властта е еднаква навсякъде във 
видимия свят. Над видимия елит, който управлява, има 
невидим. Неговите интереси са винаги различни от тези на 
всички под него.

- И има ли някаква логика или принцип? - попитах 
аз.

- Да – кимна Физор Апс. - Предполагам, че си 
слушал или чел за влечугоподобните, които се хранели с 
енергия от другите?

- Не много – уклончиво отговорих аз.
- Не е толкова важно – продължи Физор Апс. - 

Важното е, че наистина съществуват различни същества, 
на различни нива на развитие, с различни положения в 
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пространството, с различна плътност дори. Много от тях за
нас са невидими. Но и техните действия също на пръв 
поглед са невидими за нас. Някои от тях са наистина 
извратени и се подхранват с негативна енергия, като 
провокират конфликти от различен характер и с различни 
размери. Тяхната логика е антилогика. Не търси обяснение,
няма да го откриеш.

- Това е доста песимистично! – извиках аз.
- Това е, бих казала, реалистично – отвърна Физор 

Апс. - Песимистично щеше бъде, ако ти бях дала повече 
подробности за плановете им. Ако ги чуеш, може да се 
отчаеш и да изгубиш разсъдък.

- Ти направо ме успокои! - поклатих глава аз.
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Докато разговарях с Адон и Физор Апс, на сцената 

започна друго представление и шумът отново стана 
непоносим. Публиката се смееше все по-гръмко, 
подвикваше, пляскаше и тропаше с крака. Аз казах на Леа, 
че ще отида в по-отдалечената част на парка, където шумът
беше по-малък. Адон, Физор Апс, Дахра и Тера Анк също 
тръгнаха с мен, защото явно шумът им пречеше и на тях. 
По пътя попитах Адон.

- В какво състояние беше хангара ти?
- Не бяха нанесли големи поражения – успокои ме 

Адон. - На външната врата всъщност нищо не са 
направили, сигурно имат интелигентни устройства за бързо
разшифроване на заключващи кодове. И другата врата с 
електронен ключ също са отворили така. На последната 
врата, която се затваряше с механичен ключ направо са 
стопили резето с изстрел от тяхното оръжие. Явно е било 
настроено на голяма мощност. За ограничителите на 
крайници също са били готови, срязани са толкова фино и 
гладко, сякаш с нож нещо меко. И предполагам, никой не е 
пострадал.

- Бяха в много добро състояние, когато минаха през
невидимата врата – потвърдих аз.

- И, освен това – продължи Адон, - всичко е 
станало доста бързо.

- А защо никой не им попречи? - учудих се аз.
- Нали знаеш? - вдигна рамене Адон. - Традицията. 

Сметнали са ги първоначално за хора от Варна. След това 
са разбрали, но било вече късно.

- Ако Ерис Ликт се беше върнал на кораба-майка, 
можеше да стане много опасно – каза Физор Апс. - Нямаше
да се двоуми да атакува.
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- Едва ли – не се съгласи Дахра. - Ако не могат да 
си оправят системата и не излетят, какво може да ги 
очаква? Колкото и неуязвим да е корабът им, сигурно могат
да се намерят пролуки и за примитивни оръжия. Освен 
това, Хронда може и да се намеси.

- Нямам представа, дали Съветът би дал такова 
разрешение – отвърна Адон, - но наистина, за Ерис Ликт 
това е сериозна заплаха. Нашите оръжия са не по-лоши от 
техните. А и не е необходимо използване на истинско 
оръжие. Достатъчно е да им завладеем оръжейните 
системи.

- Аз вече съм вътре – каза Дахра. - Държа ги под 
око.

- Доколко можеш да контролираш системите им? - 
попита Адон.

- Доколкото е необходимо – отговори Дахра. - 
Открила съм кодовете за достъп до подсистемите на 
различни класове енергийни оръжия. Сега са изключени. 
Доста време се опитват да възстановят достъпа до тях, но 
аз съм променила нивата и те не могат да се ориентират. 
Ще им трябва доста време или много добри специалисти.

- Все пак не трябва да си много сигурна – поклати 
глава Адон. - Не смятам, че специалистите им са лоши. 
Просто не разполагат с централната система за управление 
и това им е основната пречка. Сигурно всичките им добри 
специалисти работят именно върху това и не ги интересува
много системата на енергийните оръжия.

- Така е – съгласи се Дахра. - Над деветдесет 
процента от ресурсите им са насочени към възстановяване 
на ядрото на системата. Уловила съм доста от техните 
разговори и ще ми е нужна помощта на Тера Анк, защото 
не разбирам езика им.
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- Няма проблем – обади се Тера Анк, която 
говореше доста добре съвременен хърватски. - Освен това, 
мисля че познавам структурата на тяхната операционна 
система. Това е най-разпространената операционна 
система на Алтре Мунс.

- Не само – каза Физор Апс, - сървърите на Земята 
я използват също.

- Така ли? - изненада се Дахра.
- Да – кимна Физор Апс. - По-точно използват 

нейни варианти. Но в основата си е същата система. 
Разбира се, масово на Земята се използва друга 
операционна система, която пуснаха наши конкуренти, без 
да знаят, че контролния пакет отдавна е в наши ръце.

- В чии ръце? - не разбра Дахра.
- На търговската асоциация на Блавор – обясни 

Физор Апс, - но Додранс е фиктивен притежател на 
акциите с управляващ глас.

- Мамо, дядо нищо не разбира от операционни 
системи! - извика Тера Анк.

- Не е необходимо да разбира – засмя се Физор 
Апс. - Той само държи акциите. Е, и от това не разбира 
много, но Блавор плаща на съответните хора да 
контролират нещата.

- Това са доста сериозни неща – казах аз. - Казваш, 
че контролирате най-голямата софтуерна компания на 
Земята?

- Не е толкова голяма – пренебрежително отвърна 
Физор Апс. - Общата стойност на акциите на тази 
компания представляват около един процент от акциите в 
компанията на Блавор.

- Само един процент?! - извиках изненадано аз.
- Ами да – потвърди Физор Апс. - Нашият капитал 
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е трупан хиляда години, търгуваме със стотици светове. 
Нямаме ограничение от време и пространство. Можем да 
предложим изгодни условия дори и на Хронда.

- Знаеш, че това ще е много трудно – каза Адон. - 
Пък и изгодни условия за вас не значат изгодни условия за 
нас.

- Защо? - дръпна се Физор Апс. - Никога не 
ощетяваме своите партньори. За нас това е правило. 
Изгоден договор за нас означава изгоден договор за 
партньора ни.

- Малко ме съмнява – чух зад гърба си гласа на 
Миро. - Попрочетох книгата на гвардияна. Оттам ми стана 
ясно, че за Блавор изгодното си е изгодно за него, а не за 
другата страна. Нищо лично. Блавор ми е много 
симпатичен, но бизнесът си е бизнес.

- Миро – с леко раздразнен тон започна Физор Апс.
- За съжаление, като че ли забрави, че благодарение на 
Блавор сега вие с Драгица сте собственици на голям пакет 
акции, които са част от контролния пакет на онази 
компания.

- Физор – засмя се Миро, - знам, че си бизнесдама, 
затова не ти се сърдя. Но ако Блавор се е съгласил на този 
жест, значи за него сделката е била още по-изгодна.

- Миро! - изсъска Физор Апс. - За какво говориш?
- Мамо – обади се Тера Анк, - не беше ли ти Миро 

любим? Май му държиш тон като на татко.
- Тера Анк! - разгневи се Физор Апс и тогава 

разбрах колко силна е тази жена. Неволно тя бутна тежката 
пейка, на която седяхме, и насмалко щеше да я катурне, ако
Адон и аз не успяхме да я задържим в хоризонтално 
положение.

- Добре, мамо, ти дори не ме запозна с него! - 
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малко разсърдено каза Тера Анк.
- Не съм ли? - учуди се Физор Апс, вече видимо 

успокоена. - Ами, запознайте се. Миро. Тера Анк.
- Приятно ми е, Миро.
- И на мен. Аз съм Тера Анк.
- Добре – Физор Апс погледна първо Миро, а след 

това Тера Анк. - Сега се познавате. Но нищо повече!
- Мамо! Какво те прихваща? - учуди се Тера Анк. - 

Какво повече.
- Никаква близост! - натърти Физор Апс.
- Физор! - извика Миро. - Какви ги приказваш?! Да 

не намекваш, че мога да се занимавам с непълнолетни?
- Аз да предупредя! - Физор Апс беше твърда.
- Миро! - каза Тера Анк. - Не съм непълнолетна! 

Мога да вземем сама решения.
- Извинявай – отвърна Миро. - Не исках да те 

засегна.
- Всичко е наред – засмя се Тера Анк. - Разбирам, 

защо мама те е харесала.
- Така ли? - извика Физор Апс. - И защо?
- Ами... много е сладък – въздъхна Тера Анк.
- Май взе да става опасно – каза Миро. - И, да се 

разберем. Тезата, че съм бил от някакво си друго време, е 
измислена от Винко Станс.

- Миро, нали ти показах нещо? - Физор Апс посочи
таблета си.

- Какво? - учуди се Миро.
- Ами... - Физор Апс пак посочи таблета си.
- Мамо, какво си му показала? - полюбопитства 

Тера Анк.
- Не ти влиза в работата! - сряза я Физор Апс.
- Нали съм ти дъщеря? - възнегодува Тера Анк.
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- Дъщеря си ми и затова не трябва да ми се бъркаш 
в личния живот – твърдо каза Физор Апс.

- Разбрах – кимна Тера Анк. - Показвала си му 
интимни снимки.

- Тера Анк! - гневно извика Физор Апс. - 
Забранявам ти да говориш така!

- Как така? - учуди се Тера Анк. - Не е ли така? 
Миро, не е ли така?

- Ами... - опита се да каже нещо Миро, но не излезе
нищо. - Ами...

- Е? - погледна го изпитателно Тера Анк.
- Не знам какво да кажа – вдигна рамене Миро.
- Много си сладък! - засмя се Тера Анк. - Това беше

потвърждение. Мама ги прави едни такива...
- Тера Анк! - пак се ядоса Физор Апс.
- Добре – Тера Анк стана от пейката. - Аз ще се 

поразходя малко из парка, а пък вие си поговорете като 
възрастни.

- Аз ще дойда с теб – каза Дахра и тръгна с Тера 
Анк.

- Деца – въздъхна Физор Апс.
- Много е умна – каза Миро. - Прекалено строга си 

към нея.
- Нямаш дъщеря и не знаеш какво е – поклати глава

Физор Апс. - Трудно ми е да бъда с нея постоянно, защото 
бизнесът ми е такъв. Тя порасна доста самостоятелна, но 
ме е страх за нея. Майка съм й и се боя.

- Сигурно имаш право – подкрепи я Адон. - Майка 
ми много се тревожеше за мен. Не искаше да уча такива 
дисциплини във висшето училище. Боеше се за мен. Не я 
послушах. Сега често си мисля, че е била права.

- И на мен ми се струва, че майка ми е била права –
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отвърна Физор Апс. - Не искаше да се занимавам с опасни 
неща, да управлявам космически кораби, да се впускам в 
пътешествия във времето, да се замесвам в сделки с 
непочтени същества. Сега я виждам все по-рядко и се мъча
да я зарадвам, като се опитвам да й разказвам весели 
истории, но тя ми изглежда измъчена. Много се плаши за 
мен. Опитва се да ми го каже по доста заобиколен начин, за
да не ме засегне. Нали отдавна съм голяма. Но тя е много 
права. Предвиди, че може да се случи нещо на Тера Анк. 
Тя има такава способност.

- Да предсказва? - попитах аз.
- Да – кимна Физор Апс. - От човешка гледна 

точка, да.
- Защо, от ваша различно ли се тълкува? - 

поинтересувах се аз.
- Да – отговори Физор Апс. - Майка ми минава 

понякога на друго ниво. Не е много стабилна и бързо се 
връща, но успява да научи много ценни неща. Така успя да 
ми каже за Тера Анк. Беше обезпокоена, но знаеше изхода.

- Не знаех това – каза Миро. - За майка ти, искам да
кажа.

- Знаеше го – погледна го Физор Апс, - но с другото
самосъзнание.

- Физор! - Миро се опита да каже нещо, но тя 
сложи пръст на устата му.

- Няма да говорим по този въпрос – каза тя. - Нали 
четеш книгата на гвардияна? Спокойно можеш да я 
дочетеш.

- Добре, добре – съгласи се Миро. - Малко множко 
ми дойде тази история. Различни времена, други светове, 
други измерения, дежавю и какво ли не. Май ще трябва да 
се наспя.
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Смехът на публиката не стихваше. 
Представлението беше към края си. Започнаха да се чуват 
викове. Те прераснаха в нещо като скандиране. Постепенно
то се усили и ние ясно чухме:

- Онда Хродайон! Онда Хродайон!
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58
Възгласите около сцената не стихваха. Слънцето 

отдавна беше залязло и паркът беше осветен ярко. Освен 
светлината, която хвърляха лампите от стълбовете в самия 
парк, от върха на ветрогенератора над станцията на 
метрото по посока на парка се разливаше широк сноп 
светлина от мощен прожектор.

Ние се отправихме отново към множеството около 
сцената, за да видим какво толкова става и защо скандират 
„Онда Хродайон“.

Когато наближихме, забелязахме, че на сцената се 
бяха събрали сигурно всичките актьори и се бяха хванали 
за ръце, като от време на време ги вдигаха нагоре. 
Актьорите също скандираха „Онда Хродайон“. Самият 
актьор, изпълнявал ролята на Онда Хродайон, се намираше
пред всички и също издигаше от време на време ръцете си.

- Защо си вдигат ръцете така? - попитах аз Адон.
- Това е древен поздрав – обясни Адон. - Използва 

се все още само в Съвета, когато има официално заседание.
Актьорите го използват и като знак на почит към древната 
култура, но и като предмет за смях, защото всички смятат, 
че съветниците са много смешни, когато започнат да се 
поздравяват така.

В този момент към нас се приближи една жена на 
възраст около четирийсет години, и започна оживено да 
говори на дохрон, като гледаше Миро.

Миро погледна Адон и вдигна рамене.
Единственото, което различих от думите на жената,

беше „Онда Хродайон“, и то изречено неколкократно.
- Жената каза, че изключително много си приличал 

на Онда Хродайон – преведе Адон на Миро.
- Кажи й, че е случайност – смръщи се Миро.
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- Не мога – отвърна Адон.
- Защо? - изненада се Миро.
- Защото не ти преведох всичко – смути се Адон.
- Тоест? - Миро я погледна с очакване.
- Радвала се, че не само приличаш на Онда 

Хродайон, но си и самият Онда Хродайон – допреведе 
Адон думите на жената.

- И откъде й е хрумнало? - учуди се Миро.
Адон каза нещо на жената, а тя започна бързо да 

нарежда нещо и същевременно да търси нещо на таблета 
си. След като свърши търсенето, тя обърна таблета си към 
нас и на цял екран видяхме снимката на Миро с някакви 
странни дрехи.

- Това съм го виждал вече – Миро направи кисела 
физиономия. - Винко Станс ни показа едни видео 
материали. Това обаче е предмет на друг разговор.

- Жената каза, че е сравнила лицето ти с това от 
снимката на Онда Хродайон и че има сто процентово 
съвпадение – обясни Адон.

- С какво се занимава тя? - попита Миро.
Адон размени няколко изречения с жената и после 

каза:
- Работи в информационно сдружение.
- Какво означава това? - не разбра Миро.
- В мрежата Алахран има различни страници за 

най-нова информация – обясни Адон.
- Аха – кимна Миро, - нещо като вестник.
- Тук няма вестници – каза Адон.
- То и при нас са на изчезване в класическия си вид

– отвърна Миро. - Значи, да смятаме госпожата за 
журналист, така ли?

- Ако това ти обяснява нещата, да – кимна Адон.
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- Ами тогава й кажи, че стопроцентово съвпадение 
на лицата не означава, че аз и онзи от снимката сме едно и 
също лице. Аз съм Миро Гвардиян, преводач от Загреб.

Адон преведе думите на Миро и жената оживено 
започна да засипва Миро с някакви обяснени, като през 
това време търсеше в мрежата.

В този момент смартфонът ми иззвъня. Беше Сидо 
Йинкс.

- Какво става? - извика той. - Да не си на мач?
- Не, на театър в парка – обясних аз. - Даваха 

някакви стари комедии и сега публиката аплодира 
актьорите.

- Аз помислих, че и там има футболни мачове – 
продължи да вика Сидо Йинкс, защото беше преценил, че 
няма да го чувам.

- Не знам, не съм ги питал, дали тук се играе 
футбол – отвърнах аз. - Ще трябва да питам.

- После – извика Сидо Йинкс. - Трябва да ти кажа, 
какво научих от един приятел.

- Ако е важно – казах аз.
- Важно е – потвърди Сидо Йинкс. - На кораба-

майка са се оплели със системата и не могат да направят 
нищо. Разбрах, че утре имате среща със Съвета на Алтре 
Мунс.

- Доколкото знам, да – отвърнах аз.
- Да – извика Сидо Йинкс, - времето на срещите е 

уточнено, изпращам ти график.
- Добре – потвърдих аз получаването на имейла, 

след като погледнах таблета си.
- Важното е полковникът да не се съгласява да 

върне Ерис Ликт и хората му на кораба-майка, а направо на
Алтре Мунс – продължи Сидо Йинкс.
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- И защо? - попитах аз.
- Мой приятел ми съобщи – викаше Сидо Йинкс, - 

че случайно дочул разговор между двама от офицерите на 
кораба-майка, които сега на практика командват кораба. 
Планирали атака веднага щом възстановят системата. 
Тогава никой на Земята няма да може да им се 
противопостави. Могат да сринат всички градове на 
Земята.

- И какъв е планът? - попитах аз.
- Няма такъв – отговори Сидо Йинкс, - ако питаш 

за това как да им попречим. Но ако Ерис Ликт не е на 
борда, вероятността да нападнат е минимална. Освен това, 
докато имам обхват, мога да въздействам върху 
спомагателните им системи.

- И Дахра ми говореше за нещо такова – казах аз.
- Още по-добре – извика Сидо Йинкс. - Но за всеки 

случай, кажи на полковника да не отстъпва при подписване
на някаква договореност, която включва и освобождаване 
на Ерис Ликт и хората му. Да подпише само ако изрично е 
казано, че ще бъдат върнати в Урби Макс на Съвета. И да 
има гаранции, че Съветът няма да им позволи да атакуват 
Земята за отмъщение.

- А ако не дадат такава гаранция? - попитах аз.
- Тогава и вашият, и нашият Господ да са ни на 

помощ! - извика още по-силно Сидо Йинкс. Добре, че 
държах смартфона си далеч от ухото.

- Мислех, че Господ е един – отвърнах аз.
- Да де – извика пак Сидо Йинкс, - гвардиянът така 

пише в книгата си.
- Коя книга? - попитах аз.
- Миро ще ти каже – отговори Сидо Йинкс. - А, и 

като казах Миро, помоли го да им върне ядрото на 
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системата, след като полковникът подпише договореност, 
която гарантира ненападение.

- Ще го помоля веднага – казах аз, но в този момент
видях как журналистката буквално беше повлякла към 
сцената Миро. - Само че май няма да е веднага.

- Защо? - учуди се Сидо Йинкс.
- Разкрит е като автор на комедиите, които току-що 

приключиха – обясних аз, - и сега една журналистка го 
мъкне към сцената.

- Майтапиш се! - извика Сидо Йинкс.
- Нали чуваш скандирането? - попитах аз.
- Да – потвърди Сидо Йинкс.
- Знаеш ли какво значи? Онда Хродайон? А? Миро 

Гвардиян! - извиках този път и аз.
- Сигурен ли си? - изненада се Сидо Йинкс.
- Дахра ми обясни фонетичните промени в дохрон 

– отвърнах аз. - Доколкото мога да сравня малкото думи и 
имена, които научих, обяснението й за Онда Хродайон ми 
се стори правдиво.

- И как Миро е станал автор на някакви техни 
комедии? - не схващаше Сидо Йинкс.

- Трябва да потърсиш информация и в мрежата на 
Алтре Мунс – предложих аз. - Там може да има нещо. 
Пиесите са отпреди хиляда години, но описват случки 
отпреди няколко дена.

- Ясно – извика Сидо Йинкс. - Ясно! Ще проверя, 
но смятам, че няма да науча повече от това, което ми каза. 
Сигурно Винко Станс ги е пренесъл по някакъв начин и 
след това са преведени на техния език.

- Сигурно – съгласих се аз.
- Е, да приключвам – извика за последно Сидо 

Йинкс. - Ще държим връзка.
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- Окей! - потвърдих аз и затворих телефона.
А през това време Миро вече беше застанал на 

сцената край актьорите и журналистката размахваше 
таблета си пред лицата на всички. Всеки от тях задържаше 
таблета й с ръка, за да може малко по-дълго да гледа 
снимката на Онда Хродайон.

Адон също беше се качила на сцената, но вече не 
беше неуверена като преди малко, а се държеше доста 
твърдо към журналистката и успя да я отдели от Миро. В 
този момент обаче журналистката успя да се докопа до 
микрофона на един от актьорите и започна развълнувано да
говори нещо.

Аз успях да си пробия път до Елма и Леа, които 
бяха вече сред публиката. Пред тях видях Драгица, която се
мъчеше да се добере до сцената.

- Какво говори тази? - попитах аз Елма.
- Представя истинския Онда Хродайон на 

публиката – обясни ми Елма.
- Много е превъзбудена – казах аз. - Да не би и тя 

да е вземала от лекарството на госпожа Хронхра?
- Не знам – вдигна рамене Елма, - но наистина, 

необичайно е възбудена за жител на Хронда.
Видях полковника, Тона и Донехра да си пробиват 

път към сцената, от която вече бяха на няколко метра.
- Откъде тази журналистка се е сетила? - 

поинтересувах се аз.
- Нямам представа – отвърна Елма, - но щом се 

занимава с информационна дейност, значи има развит усет 
към разпознаване на лица. Много често в мрежата Алахран
откривам сцени, заснети от такива хора, които разкриват 
някой съветник, отишъл на неподходящо място. По 
принцип, съветниците в Хронда не са публични личности 

468



и не държат речи, както на Земята в другото измерение.
- Тя обаче как може да вярва, че е открила Онда 

Хродайон, ако пиесите са писани преди хиляда години? - 
не можех да си обясня аз.

- За това спомага и недостатъчната й осведоменост 
– каза Елма. - Или?

- Или? - подканих я аз.
- Или се е добрала до друга информация – довърши

мисълта си Елма.
- Знаеш ли името й? - поинтересувах се аз.
- Чух, че Адон вика някакво име, когато я гонеше 

през тълпата – отговори Елма, - но шумът е доста силен и 
не можах да го различа.

Вече забелязах, че полковникът се беше добрал до 
сцената. Тона и Донехра не бяха далеч зад него.

- Ladies and gentlemen! What the fuck is going on 
here? - изкрещя Миро по микрофона, до който се беше 
добрала журналистката. - I am not the fucking Onda 
Khodayon! I am Miro Gvardijan from Zagreb!
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Видях как Драгица си направи път до сцената. Без 

да се бута, без да каже нито дума. Множеството около нея 
утихваше и се разделяше като в шпалир от двете й страни. 
Тя спокойно се качи на сцената и се насочи към 
журналистката, която в момента екзалтирано започна да 
скандира:

- Ооонда ХрооодайоооооооОООН!
Драгица застана с лице към нея. Не направи 

никакво движение, но журналистката спря да скандира и 
изражението на лицето й се промени коренно. Изострените
й черти омекнаха и се стопиха в блажена усмивка.

Аз се възползвах от пътеката, проправена от 
Драгица, и се запътих също към сцената. След мен 
тръгнаха Елма и Леа. Обърнах се за кратко и видях, че 
насам идват и Физор Апс, Тера Анк и Дахра.

Когато се качих на сцената, попитах Донехра:
- Познаваш ли тази жена?
- Не – поклати глава Донехра. - Мяркал съм я 

някъде из мрежата Алахран, събира информация за какво 
ли не.

Зад гърба си чух гласа на Дахра:
- Това е Хродо Дадон. Не знам какво е станало с 

нея.
- Познаваш ли я? - обърнах се към Дахра.
- Да – кимна тя. - Съседка ни е.
- Така ли? - изненада се Елма. - Не съм я виждала.
- Тя почти не се разхожда из острова – обясни 

Дахра. - Имаше периоди, когато по цял ден дебнеше баба, 
за да я снима, когато се разхожда из двора в почивните дни.

В този момент Хродо Дадон се вторачи в мен и 
извика:
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- Ода Тайон! Ода Тайон!
- Кай помени Ода Тайон? - извика Драгица.
- Започна да говори на кайкавски! - извика Миро. - 

Това не ми харесва!
- Какво става? - не разбрах аз.
- Драгица има видения – обясни Миро. - В момента

не е тя.
- Ода Тайон е твоето име – каза ми Адон. - Така 

звучи на дохронски.
- Че тази откъде ме познава? - изненадах се аз.
- Сигурно е получила информация от Драгица – 

предположи Миро.
- Не е – не се съгласи Дахра. - Тя е ровила в 

мрежата.
- В коя мрежа? - попитах аз.
- В Алахран – обясни Дахра. - Тя не знае български 

и не може да се рови във вашата мрежа.
- Че кога сте успели да ме въведете там? - учудих се

аз.
- Питай Адон – отвърна Дахра, но започна да рови 

из мрежата. - Виж ти!
- Какво? - погледнах нетърпеливо таблета й.
- Ето, виж! - показа ми Дахра и аз направо 

изтръпнах. Бях в странна компания, сред които Миро и 
Драгица. Облеклото ни беше съвсем различно от 
сегашното.

- Добре де – извиках аз, - това е просто съвпадение!
- Не знам – поклати глава Дахра. - Това, което пише

тук, се отнася за времето преди хиляда години.
- Преди хиляда години! - стъписах се аз.
- Ода Тайон – приближи се до мен Хродо Дадон с 

блага усмивка, - ще ми отговориш ли на няколко въпроса.
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Думите й ми бяха предадени по неизвестен за мен 
начин. Никой не ми превеждаше.

- И те са? - подканих я малко нетърпеливо.
- Откога се познавате с Онда Хродайон?
- Не си спомням точно, но отпреди няколко години 

– обясних аз. - Беше във Варна на някаква бизнес среща. 
Нали е преводач.

- А кога написахте книгата си за него? - попита ме 
Хродо Дадон.

- Коя книга? - не разбрах аз. - Каква книга?
- Донхрата – отговори Хродо Дадон и вече се 

нуждаех от преводач. Озърнах се наоколо и попитах Дахра 
– Какво каза?

- 'Донхрата' означава 'други светове'.
- 'Други светове' е книгата на гвардияна – обади се 

Миро.
- Да – съгласи се Хродо Дадон, - но и неговата 

книга се казва така, защото е посветена и на книгата на 
Хродайон.

- Пълна каша! - извиках аз. - Не мога да разбера кой
каква книга е писал и защо. Лично аз не съм писал книги 
от млади години. Нямам представа за какво става дума!

Драгица се поразмърда и заговори на книжовен 
хърватски:

- Тази госпожа взема нещо.
- Какво? - попита Физор Апс.
- Успях да усетя нещо малко цилиндрично, от което

вади нещо като таблетки – обясни Драгица.
- Таблетки? - попита Дахра.
- Да – кимна Драгица.
Хродо Дадон спря да говори и отново само се 

усмихваше. Драгица се приближи до нея и тя отвори 
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чантата си, откъдето извади нещо цилиндрично, което 
напомняше на опаковка с лекарство, след което й го 
подаде.

- Надписът е на езика на Мундо Майс! - възкликна 
Физор Апс.

- Мамо, откога на Мундо Майс пишат с такива 
знаци? - не се съгласи Тера Анк.

- Защо? - учуди се Физор Апс. - Ето. Това е на 
нашия език.

- Не съвсем – поклати глава Тера Анк. - Този 
вариант е от друга планета. Виж как знаците са по-
изострени.

- Хм! - замисли се Физор Апс. - Дааа... права си. 
Нямаше да обърна внимание.

- Постоянно пътуваш по други планети – с укор 
каза Тера Анк, а не правиш разлика.

- Тера Анк! - разсърди се Физор Апс. - На мен ли 
ще правиш забележка?

- Спокойно – намеси се Миро. - Не пречете на 
Драгица. Ще отклоните вниманието й с тези караници.

- Добре – съгласи се Физор Апс. - Доколкото 
схващам, това е козметично средство. Пише: 'за по-млада и
свежа плът'.

- Сериозно? - възкликна Дахра. - Баба нещо такова 
повтаряше, докато беше изпаднала в лудост. Чудех се каква
е тази млада и свежа плът.

- Сигурно това е прословутото лекарство за 
подмладяване – предположих аз.

- Не пише да е лекарство – поклати глава Физор 
Апс. - Но ако е такова, значи се предлага нелегално.

- Напълно легално е – Тера Анк издърпа тубата от 
ръцете на Физор Апс. - Погледни този знак. Той се поставя 
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върху разрешените продукти.
- Може и да е фалшифициран – поклати глава 

Физор Апс.
- Как може да се разбере? - попита я Дахра.
- Само с експертиза – обясни Физор Апс. - Но може

да потърсим в мрежата на Мундо Майс повече 
информация.

- Кога ще можеш? - нетърпеливо я погледна Дахра.
- Веднага – отвърна Физор Апс и започна да 

докосва таблета си. - Успях да се добера до код за достъп 
до мрежата на База 2 Тера прим, а оттам има 
безпрепятствен достъп както до мрежата на Алтре Мунс, 
така и до тази на Мундо Майс.

Физор Апс усилено търсеше в продължение на две-
три минути и накрая възкликна:

- Открих!
- И? - подкани я Дахра.
- Нелегално е – обясни Физор Апс. - На Мундо 

Майс е забранено преди петдесет години.
- Преди петдесет години? - изненада се Дахра.
- Да – кимна Физор Апс. - Но не ми е ясно как са се

добрали в Хронда до него.
Докато водехме разговорите на сцената, публиката 

постепенно утихна и ни наблюдаваше, сякаш бяхме 
актьори. Истинските актьори бяха пуснали ръцете си и 
стояха в полукръг около нас. Няколко младежа заснемаха 
„представлението“ с джобните си телефони. Няколко души 
от публиката превеждаха на дохрон разговора ни.

- Ама чакай! - извика Миро. - Тези смятат, че 
представлението продължава!

- Тогава да се изнасяме – предложи полковникът.
- А какво ще правим с Хродо Дадон? - попитах аз.
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- Вземаме я с нас – каза Адон. - Тя може да помогне
за разкриване на случая.

- А как ще се изнесем оттук? - отново попитах аз.
- Хванете се всички за ръце – нареди Физор Апс. - 

Така.
Тя също се хвана за Миро и в този момент докосна 

таблета си.
В следващия миг се озърнах и видях, че сме в 

двора на Елма.
Хронна, Ина и децата бяха вече тук и си играеха на 

топка.
- Не мога да държа повече Хродо Дадон – обади се 

първа Драгица.
- Пускай я – каза Адон и извади ограничители за 

крайници.
Хродо Дадон се опита да се съпротивлява, но 

разбра, че е излишно. Отвори уста, за да извика и в този 
момент Адон й постави приспособление за запушване на 
устата. Чу се само мучене.

- Да я прехвърля ли у тях? - попита Физор Апс.
- Да – кимна Адон, - и мен, за да я настаня.
Физор Апс докосна няколко пъти таблета си и Адон

и Хродо Дадон изчезнаха.
- Не можах да разбера, кой е Ода Тайон? – попита 

Драгица.
- Драгица – погледна я Миро, - ти говореше на 

кайкавски.
- Кога съм говорела на кайкавски? - изненада се 

Драгица.
- На сцената – отвърна Миро.
- Я не си измисляй! - извика Драгица. - Аз не знам 

кайкавски. Знаеш, че нашите са от Славония.
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- Добре – опита се да я успокои Миро. - Ода Тайон 
ще ти каже.

- Аз попитах кой е Ода Тайон – ядоса се Драгица, - 
а ти ми се правиш на интересен.

- Спокойно – каза Миро. - това е името на Хари на 
дохрон.

- А кой го каза? - учуди се Драгица.
- Хродо Дадон – отвърна Миро.
- А тя откъде го е научила? - поинтересува се 

Драгица.
- Откъдето и моето – обясни Миро, - от тяхната 

мрежа.
- И ти кога разбра? - продължи с въпросите си 

Драгица.
- На сцената – отговори Миро.
- Няколко пъти ми споменаваш тази сцена – 

нетърпеливо продължи Драгица, - а доколкото си спомням, 
ти беше на нея.

- След това се събрахме всички – каза Миро. - Не 
си ли спомняш?

- Ти какво? - подскочи Драгица – Пак ли с тези 
измишльотини?

- Не са измишльотини – поклати глава Миро. - 
Всички могат да потвърдят.

Драгица погледна към всеки от нас и от всеки 
получи кимване в потвърждение на думите на Миро.

- Май ще трябва да се наспя – вдигна рамене 
Драгица.

- Нали и аз това казвах, преди да настане тази 
суматоха – въздъхна Миро.
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Макар че минаваше десет часа вечерта, децата все 

още си играеха, защото бяха превъзбудени от 
представлението и многото смях на публиката. Тона и 
Донехра започнаха да ги подканват да привършат играта 
си. Тона и Хронна трябваше да си тръгват, защото на 
следващия ден ги чакаше усилена работа в бара. Няколкото
нови сервитьорки и помощник-бармани трябваше да бъдат 
обучени и първите дни щеше да е по-напрегнато. Донехра 
и семейството му също трябваше да се прибират.

Най-накрая децата се съгласиха да свършат играта 
си. Малката Елма и Тонео поздравиха всички и се запътиха
към стаята си. Донехра със семейството си, заедно с Тона и
Хронна, се запътиха към кея, където беше закотвено 
корабчето на Донехра.

Физор Апс и Тера Анк щяха да нощуват при Дахра 
в къщата на госпожа Хронхра. Преди да си тръгнат, Физор 
Апс каза на мен и полковника:

- Утре сутринта ще дойда тук, за да се прехвърлим 
заедно в хангара, при совалката. Но първо ще се поразходя 
из парка. Забелязах, че тук хората са изключително 
толерантни и не им прави впечатление, че съм от друг вид.

- Кога най-късно трябва да тръгнем? - 
поинтересува се полковникът.

- Около обед, за да можем да сме в Урби Макс на 
време – обясни Физор Апс. - Доколкото разбрах, срещата е 
в шест и половина вечерта, а там времето е с шест часа 
напред.

- Надявам се да тръгнем по-рано – каза 
полковникът, - за да можем да се подготвим и психически 
за разговорите.

- Не се безпокой – успокои го Физор Апс. - Първата
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среща ще е само за запознаване. На следващия ден ще се 
проведат важните разговори. Ще имаш време да се 
подготвиш психически.

- Надявам се – кимна полковникът. - Но ако утре 
успеем да тръгнем по-рано, ще е добре.

- Ще се чуя с Адон – отвърна Физор Апс, - тя 
сигурно няма да има нищо напротив. Какво ще кажеш за 
единайсет?

- Става – съгласи се полковникът.
- Тогава лека нощ на всички – каза Физор Апс и си 

тръгна с Тера Анк и Дахра.
Преди полковникът и Миро да се запътят към 

стаите, които беше подготвила Елма, аз ги спрях и им 
казах:

- Говорих със Сидо Йинкс. Той ми изпрати графика
на срещите. Първата е утре вечер в Съвета на Алтре Мунс 
в Урби Макс, в дванайсет и половина българско време, в 
шест и половина според нашите критерии, по тяхното 
време. Сидо Йинкс ми е предал часовете по нашему. Иначе 
техните часове са сигурно други. Следващата среща е 
вдругиден от десет и половина сутринта.

- По тамошно време, нали? - попита полковникът.
- Да – кимнах аз, - според нашите критерии обаче. 

Сидо Йинкс ми е обяснил, че те по друг начин си 
пресмятат времето.

- Не съвсем – обади се Миро. - В Ноумист часовете 
се измерват като на Земята. Ноумист и Лонгадом са с девет 
часа напред в сравнение с Урби Макс. На доста голямо 
разстояние са.

- Миро – обади се Драгица, - откъде знаеш тези 
подробности?

- Кои подробности? - сепна се Миро.
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- Как се измервало времето в Ноумист и колко часа 
била разликата с Урби Макс – каза Драгица.

- Че кога съм разправял такива неща? - учуди се 
Миро. - Нямам понятие как се измерва времето в Ноумист 
и колко часа е разликата им с Урби Макс.

- Май наистина трябва да си лягаме – поклати глава
Драгица.

- Ами да – съгласи се Миро.
- Преди да си легнете – спрях го аз, - трябва да ви 

кажа още нещо. Сидо Йинкс ми предаде следното: Ерис 
Ликт в никакъв случай не трябва да се връща на кораба 
майка, а направо на Алтре Мунс, защото може да 
организира нападение за отмъщение. Освен това, Миро да 
не им връща ядрото на системата, преди Съветът на Алтре 
Мунс да е подписал гаранции, че корабът-майка ще 
напусне Земята, без да причинява каквито и да било повече
щети.

- Те са причинили и без другото доста – каза 
полковникът. - Петите на опорите на кораба са смазали 
доста гори, ниви, лозя, дори и вили. За късмет, в тях не е 
имало хора. Да не говорим за прекъснатите далекопроводи.
Не знам дали са ги възстановили, но доста разходи са това.

- Смятам, че ще се споразумееш за обезщетение с 
тях – предположих аз.

- Зависи – поклати глава полковникът. - Те са 
съвсем друга култура. Не знам нищо за тях. Каква е 
логиката им, също не знам. Може и да са много подобни на
нас, но сигурно има неща, които ни различават, а може би и
раздалечават. Трябва да бъда много внимателен. Те могат 
да сметнат, че задържането на Ерис Ликт и хората му е 
враждебен акт, независимо от това, че те отправиха 
сериозна заплаха срещу град с няколкостотин хилядно 
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население.
- Нещата са много по-сложни – намеси се Драгица. 

- Мисля, че сега в Съвета на Алтре Мунс има сериозни 
разногласия по много въпроси, защото влечугите от Мундо
Майс имат все по-силно икономическо и културно влияние.
Но, предполагам, че Алтре Мунс, по традиция, ще е на 
наша страна. Произходът ни е общ, затова има по-голяма 
вероятност да не се заядат за Ерис Ликт.

- Какво знаеш за произхода на жителите на Алтре 
Мунс? - поинтересува се полковникът.

- Смятам, че езикът им е сроден с латинския – 
обясни Драгица. - Сега обаче масово се налага езикът на 
влечугите. Те никога не са владели Алтре Мунс, но 
езиковото им влияние е такова, каквото на английския на 
Земята.

- С езиковото влияние нахлува и чуждата култура – 
каза полковникът. - Това потвърждава опасенията ми, че ще
ми е трудно да уловя логиката им.

- Не се безпокой – отвърна Драгица. - По принцип, 
основата на някаква договореност не са различията, а 
общите интереси. Ако те са склонни да подпишат някаква 
договореност, в нея ще са посочени именно общите 
интереси. А ако има различия, те ще излязат на яве при 
преговорите, за да се изчисти текстът на договореността.

- Ще ми е нужна помощта ти – погледна я 
полковникът. - Разбрах, че имаш способности.

- Ще се навъртам наоколо – усмихна се Драгица. - 
Ако, разбира се, съветниците на Алтре Мунс се съгласят. 
Но ако не съм в залата за преговори, ще гледам да бъда 
наблизо. Мога да имам доста голям обхват понякога. 
Зависи от концентрацията ми. Но и от пречките и 
външните влияния.
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- Значи, мога да разчитам на теб? - попита я 
полковникът.

- Да – кимна Драгица.
След това всички се отправихме към стаите си, 

които Елма ни показа. Те бяха на втория етаж. Изненадах 
се колко обширна е къщата. Имаше поне пет стаи на втория
етаж, голям хол, три бани и тоалетни. Отвън къщата 
изобщо не ми се стори толкова голяма.

След като се прибрахме в предназначената за нас 
стая, аз и Леа не можахме да си легнем веднага. Бяхме 
доста развълнувани от случилото се през деня и тази вечер.

- Не мога да си обясня всички тези неща – казах аз. 
- Попаднахме в това измерение уж случайно, след това 
случайно Миро и Драгица попадат във Варна, тази вечер 
пиесата случайно съвпада със случки, преживени от Миро,
Драгица и други. Дори и мен намесиха в тези истории от 
преди хиляда години. Не мога да разбера и как Хродо 
Дадон разпознава физиономии.

- Такава й е професията – предположи Леа.
- Няма как да знае, че в даден момент на дадено 

място ще се появят лица отпреди хиляда години и да се 
подготви – усъмних се аз.

- Тогава е получила отнякъде информация, че това 
ще се случи – направи още едно предположение Леа.

- Тази информация може да е само от някой гадател
– засмях се аз.

- Да – извика Леа, - точно така! Всички тези уж 
случайни съвпадения не станаха ли прекалено много?

- Повече от прекалено много! - натъртих аз. - 
Сещаш ли се за пречупеното дърво пред невидимата врата?

- Какво за пречупеното дърво? - не разбра Леа.
- Знаеш ли от какво е пречупено? - попитах аз.
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- Не – вдигна рамене Леа. - Не беше ли разправяла 
нещо по този повод госпожа Хронхра?

- Едва ли госпожа Хронхра – поколебах се аз, - по-
скоро Нора ни беше казал нещо, като че ли 
междуизмерната мембрана се дестабилизирала. Но сега 
започва да ми се прояснява. В деня, когато попаднахме тук,
през невидимата врата е минала совалка. Сетих се, че при 
снижаване, за да мине през вратата, совалката няма как да 
мине, без да пречупи дървото.

- Значи совалката е минала от Варна към Хронда, 
така ли? - попита Леа.

- Така излиза – кимнах аз. - Доста дълго време явно
не е минавано оттам със совалки. Дървото беше доста 
старо. Изведнъж са се активирали и совалките.

- Явно – съгласи се Леа. - И в буквалния, и в 
преносния смисъл. Оттогава през невидимата врата има 
голямо сноване.

- И ще продължи още известно време – казах аз.
- Добре – замисли се Леа, - но кой е минал пръв, 

когато е пречупил дървото?
- Някой ми беше споменал за Додранс – отвърнах 

аз. - Може и той да е.
- А може и да не е – предположи Леа. - Не мога да 

направя връзката между госпожа Хронхра и Хродо Дадон.
- Връзката засега е ясна – казах аз. - Средството 'за 

по-млада и свежа плът'. Обаче, засега не може да се 
направи връзка между информацията, с която разполага 
Хродо Дадон, и идването на совалката преди нас.

- Сигурно има начин да се намери повече 
информация – въздъхна Леа. - Само с предположения не 
можем да намерим отговор.

- В мрежата Алахран може да има отговор – 
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отвърнах аз, - но езиковата бариера е сериозна.
- Можем да помолим някой да направи това – 

предложи Леа.
- Ще трябва ти да се заемеш с този въпрос – казах 

аз. - Поне утре и в други ден ще придружавам полковника. 
Разбира се, ще се опитам да подразбера нещо от Адон, но 
не съм много сигурен. Затова, ако през това време се 
порови из мрежата Алахран и се потърси повече 
информация за влезли совалки през невидимата врата, ще е
добре. А и повече информация за Хродо Дадон няма да е 
излишна. Пък и за този сайт, за който работела.

- Ще видя какво мога да направя утре – прозя се 
Леа. - Май ще трябва вече да си лягаме.

- Е, вече може да си лягаме – съгласих се аз. - Утре 
ще измислиш нещо. Може и Елма да помогне.

- Не ми се искаше да я замесвам – каза Леа. - Тя 
вече не е млада.

- Действай внимателно – отвърнах аз. - Ще 
прецениш според ситуацията. Обаче, нямаме много 
познати тук и изборът не е голям.

- Прав си – кимна Леа и се приготви за лягане.
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Вече беше късно и из къщата не се чуваха шумове. 

Аз отидох до банята, за да се освежа след днешния 
напрегнат ден. На връщане срещнах Миро, който още не си
беше легнал.

- Мислех, че си заспал – казах аз.
- Нещо не мога да заспя – отвърна той. - Емоциите 

днес, а особено тази вечер, за мен бяха прекалено 
изтощаващи, че не мога да се успокоя.

- Сигурно през тези няколко дни ти се е събрало 
доста – предположих аз.

- Доколкото знам, и на теб – засмя се Миро.
- Пак стигаме до уж случайните съвпадения – 

погледнах го аз.
- И ти ли мислиш за това? - Миро стана сериозен. - 

Доста объркано ми е все още всичко в главата, но смятам, 
че лека-полека ще ми се подреди.

- Най-объркващо е с тези различни измерения и 
времена – казах аз. - Как може нещо, което се е случило 
тези дни, да бъде описано преди хиляда години?

- Да – кимна Миро, - но едва ли мога сега да си 
отговоря на този въпрос, а и на много други. За съжаление, 
не знам тукашния език. Не мога да търся в мрежата им. А и
да можех, това е доста трудна работа. Трябва да знаеш 
какво да търсиш. Аз в Интернет се изгубвам, какво остава 
за мрежи на по хиляда години.

- Така е – съгласих се аз. - Утре е нов ден.
- И живота тече – добави Миро.
- Няма болка и мъка, които да не минат... - 

завърших аз стиха от известна песен.
- А-ха – усмихна се Миро, - и ти я знаеш.
- Нали и аз съм бил млад – опитах се да се 
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оправдая.
- Е – въздъхна Миро, - никой не е идеален.
След това се прибрахме в стаите си.
Когато се приготвях да си легна, в далечината чух 

звуци от музика. Вслушах се и предположих, че е от парка. 
Може би на сцената продължаваха представленията. 
Приближих се до прозореца, за да го отворя, но не можах 
веднага да открия как. След малко се сетих, че може би от 
таблета на стената се командваше и отварянето на 
прозореца. Малко се порових из менюто и открих една 
точка с изображение, напомнящо прозорец. Избрах тази 
точка и на екрана се показа прозорче за управление на 
степента на отваряне на прозореца. Отначало изпробвах да 
се отвори малко, докато не го отворих широко. Звукът от 
парка вече се чуваше доста по-ясно. Музиката беше 
съпровод на вокално изпълнение. Инструментите звучаха 
доста познато, земно. Бих казал, че е рок група. Ритъмът се
ускори и потвърди предположението ми. Чуваха се 
гласовете и на публиката. Мелодията ми се стори позната. 
Вслушах се, но не можах да се сетя. Все пак, нещо започна 
да ме гложди. Откъде тук позната музика?

Реших да проверя тази работа и се облякох отново. 
Леа вече беше заспала, затова затворих прозореца, за да не 
се събуди от шума, и излязох. Във фоайето на първия етаж 
срещнах Елма.

- Не можеш да заспиш ли? - попита ме тя.
- Чух в парка нещо познато – казах аз. - Отивам да 

проверя какво става.
- За музиката ли говориш? - погледна ме с интерес 

Елма. - На мен пък не ми е позната.
- Няма значение – махнах с ръка аз, - отивам да 

видя.
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Елма вдигна рамене и каза:
- Вратата няма да я заключвам, като се върнеш да 

не се чудиш.
Кимнах и се забързах към парка.
Докато се приближавах, звученето ставаше все по-

ясно и по-близко, в буквален и в преносен смисъл. Върна 
ме във времето преди двайсет и пет години, когато все още 
ходех на рок концерти, без значение дали свиреха известни 
или току-що появили се групи. Изпълни ме усещане, което 
не бях изпитвал години наред. Това беше спомен за 
младостта, за едно друго време, в което бяхме изпълнени с 
надежди, пориви и ентусиазъм. Не подозирахме, че светът, 
който смятахме свой, всъщност се ръководи от тъмни 
интереси.

Вече бях съвсем близо до парка. Изпълнението, 
което чувах, беше явно към края си. И наистина, когато 
навлязох сред публиката, инструментите замлъкнаха. От 
сцената чух глас, който ми се стори до болка познат:

- И накрая ще ви изпълним една от нашите любими
песни от миналото. Музиката е на Алек.

- А текстът е на Здравко – чух друг глас, който 
също ми се стори познат.

Началните акорди ме грабнаха и запратиха отново в
миналото.

- Парче от лунна светлина... в прозореца ми светна 
– чух познатия глас.

Това беше невероятно! Какво ставаше? Огледах се. 
Около мен бяха предимно младежи, които явно не бяха 
само местни, защото говореха помежду си на български. 
Някои си разменяха фрази на дохрон и това ме върна към 
реалността. В Хронда имаше много пришълци, така че не 
беше толкова странно, че се говореше на български.
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Звученето на песента вече ми беше напълно 
познато. Разбира се, беше далеч по-рутинно от някога. 
Младежкият плам беше поизгаснал, но все пак оставаше 
достатъчно силен. Нямах обаче обяснение, как групата, 
която се беше разпаднала отдавна, се беше появила в 
Хронда.

Започнах да си пробивам път към сцената, за да 
видя по-отблизо изпълнителите. Беше трудно, защото 
всички се бяха вживели в изпълнението и изобщо не 
забелязваха нищо около себе си. Времето летеше и заедно с
него и песента. Успях да стигна до сцената, когато чух 
последните думи, преди финала:

- Тя беше тук, но отлетя... Не мога да я върна...
Публиката ревеше от възторг. За жители на Хронда 

това беше доста странно.
Вече бях пред самата сцена и ръкомахах към 

Здравко и Алек. Те не ме забелязваха, защото всички около 
мен бяха вдигнали ръце, имитирайки древния поздрав на 
Хронда.

Публиката беше като развълнувано море. Шумът, 
който вдигаше, беше все по-нетърпим. Виковете бяха 
неразбираеми – смесица между български и дохрон. Вече 
не знаех какво ще стане.

В този момент Алек вдигна ръка и публиката 
стихна като отсечена.

- Радвам се, че тази вечер в Хронда срещнахме 
толкова запалени почитатели – каза той. - Голяма чест е да 
свириш в друго измерение, но още по-голяма е, когато 
публиката те подкрепя.

И отново започна „Лунна светлина“. Изпълнението 
на бис сякаш беше още по-вдъхновено и автентично. 
Сякаш наистина се бях върнал в онова време преди двайсет
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и пет години, в едно квартално читалище.
Как бяха се озовали тук?
- Сигурно се питаш как са попаднали тук? - чух 

през финалния инструментал един женски глас до мен.
Обърнах се и видях Дахра.
- Да – потвърдих аз. - Добър въпрос.
- Ами трябва да ги питаш – подкани ме тя.
- Точно това имам намерение да направя – отвърнах

аз. - А ти защо си тук?
- Звученето ми се стори много странно и 

привлекателно – обясни ми Дахра. - Не можах да устоя. 
Мисля, че не беше само от любопитство.

Изпълнението завърши, но и този път шумът от 
публиката беше страхотен, сякаш се намирах на стадион 
след вкаран гол.

Групата обаче беше уморена, защото членовете й 
започнаха да оставят инструментите си в знак, че са до тук.

- Благодаря, благодаря на всички – извика Здравко.
- Бяхте страхотни! Страхотна публика! - извика 

Алек.
Аз, разбира се, продължих да им правя знаци, за да 

ме забележат.
- Искаш да те забележат ли – извика в ухото ми 

Дахра.
Аз кимнах и тя ми извика пак:
- Давай заедно!
- Какво? - не разбрах аз.
- Ще махаме по различен начин! - Дахра ми показа 

движения, подобни на гимнастически, но бяха чести и 
резки, с което се отличаваха от древния поздрав.

След две-три минути множеството около нас 
възприе този начин на вдигане на ръцете и това насочи 
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вниманието на групата.
В един момент Здравко ме забеляза и изражението 

му показа повече от изненада. Той се придвижи към ръба 
на сцената и се наведе към мен.

- Как попадна тук? - извика той.
- А ти? - отвърнах по същия начин и аз.
- Случайно – дочух аз сред рева на публиката. - Не 

знам... как... да се измъкнем...
Усетих, че Дахра ме побутва. Обърнах се към нея. 

Тя държеше таблета си.
- Ще се телепортираме – извика тя. - Трябва да се 

качим на сцената.
Бързо я повдигнах на сцената и аз скочих след нея.
- Всички да се хванем за ръце – изкрещя Дахра.
Бързо се хванахме един за друг, като Дахра 

последна стисна дясната ми ръка и, преди да пусне таблета
си в чантата, докосна една точка от меню. След това се 
огледах и видях, че се намираме в двора на госпожа 
Хронхра.

- Хей! - извика Здравко. - Какво става тук?!
- Там беше много шумно – казах аз. - Не можехме 

да си кажем думата.
- Чакай, чакай – не разбираше Здравко. - Какви са 

тези номера?
- Нали знаеш, че си в друго измерение? - попитах 

го аз.
- Да – кимна той, - така поне ни казаха.
- Кой ви каза? - погледнах го изпитателно аз.
- Някакъв образ – обясни Здравко. - Беше онази 

вечер в клуба. Разприказвахме се. Разбра, че съм свирил 
със „Стимулус“. Пуснах му няколко записа и той ме 
попита, дали не искам да участвам в най-върховния 
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концерт. Отначало не се съгласих. Той обаче ми обясни, че 
няма да е във Варна, че публиката е неизкушена от музика, 
и изобщо, че няма да съжалявам.

Тук Здравко въздъхна и се огледа.
- Обаче, не мога да схвана какво стана – продължи 

той. - Оня ми каза, че щяло да бъде в друго измерение, а аз 
изобщо не се замислих. Сметнах го за някакъв рекламен 
лаф, или че може да е пред някое дивашко племе, което 
досега не е слушало такава музика. Когато тръгнахме 
обаче, оня ни кара към някакво дере извън Варна. Викам 
му, къде ни караш, той – спокойно! Стоварихме 
оборудването насред гората. Почнах да се безпокоя. Оня 
вика – спокойно! Спокойно, спокойно, ама в тоя пущинак...
После ни вика – ще минаваме оттук, виждате ли онова 
прекършеното дърво? Викаме, да. След като минете оттам, 
ще се намерите в друго измерение, вика оня. Какво друго 
измерение бе, човек? Спокойно – вика оня. Грабваме 
багажа и тръгваме. Изведнъж всичко ми се завърта и се 
намирам на някакъв тротоар. Оня ми се обажда по 
джиесема и вика: ще дойде кола да ви вземе. И наистина, 
дойде един бус, натовари ни някакъв, който дума български
не знаеше. А ние, шаш. Тея небостъргачи направо ми взеха
акъла. На брега се качихме на едно корабче, което ни 
докара до този остров. След това – концерта. Виждаш как 
завърши.

- И тоя образ, дето ви прати тук, как се казва? - 
попитах аз.

- Нещо като Марко Тотев – отговори Здравко.
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Това, което чух току-що беше като гръм от ясно 

небе.
- Марин Тотев – изстрелях аз. - Сидо Йинкс. Какви 

ги прави пък той?!
Извадих смартфона си и го набрах. Сидо Йинкс ми 

се обади със сънен глас:
- Ало. Какво става?
- Ти ми кажи – подканих го аз ядосано.
- За какво става дума? - не се сещаше Сидо Йинкс. -

Нали утре сте на Алтре Мунс?
- Да – потвърдих аз, - питам те за рок групата.
- О-о! Това ли? - отвърна Сидо Йинкс с отегчен 

глас. - Не се ли позабавлявахте?
- Ти да не си бил пийнал? - извиках аз.
- Малко – призна си Сидо Йинкс. - Май повече 

няма да пия.
- Да знаеш, голяма беля щеше да стане – реших да 

го поуплаша аз. - Ако не беше помогнала Дахра, тълпата 
щеше да ни помете.

- Съжалявам – смънка Сидо Йинкс. - Ще 
компенсирам момчетата.

- И как? - попитах аз.
- Да ми пратят сметка – отговори Сидо Йинкс. - Ще

им преведа прилична компенсация.
- Окей – съгласих се аз и затворих.
Здравко и другите останаха доволни от чутото. 

Алек извади смартфона си, порови се малко и каза:
- Намерих я. Ще ти я изпратя.
След няколко секунди получих съобщението му и 

го препратих на Сидо Йинкс.
- И сега как ще се придвижим до Варна? - попита 
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Здравко.
- Може да останете тази нощ у дома – предложи 

Дахра. - Утре ще се прехвърлите със совалката до Варна.
- Совалка? - обезпокои се Здравко. - Космическа?
- Всичко е окей – успокоих го аз. - Щом Дахра 

казва, ще ви вземем. И аз ще пътувам с нея.
- Тази вечер е най-шашавата в живота ми – поклати

глава Здравко. - А ти как се оказа тук.
- Дълга история – отвърнах аз. - И Леа е тук. 

Наблизо. Вече спи.
- И Леа? - учуди се Здравко. - Не знаех, че сте 

заминали.
- Не сме заминавали – поклатих глава аз. - Просто 

преди няколко дена се разхождахме в подножието на 
Франгата и случайно попаднахме на онова прекършено 
дърво или, по-точно, на невидимата врата до него.

- Има ли връзка с онова огромно нещо? - попита 
Здравко.

- Не мога да кажа – отговорих аз. - На пръв поглед, 
не, но виждаш как някои обичат да си правят майтапи.

В този момент получих съобщение от Сидо Йинкс 
да си отворя имейла.

Погледнах в инбокса и видях имейла от Сидо 
Йинкс. Към него беше прикачено копие от платежно 
нареждане за петдесет хиляди лева!

- Петдесет хиляди лева! - извиках аз.
- Ще са им необходими – каза Дахра. - Цялата им 

техника ще трябва да се възстанови.
- Как така! - извика Здравко.
- Феновете вече са си прибрали всичко – Дахра 

показа на таблета си видео, на което се виждаше как 
публиката разграбва цялата апаратура на групата: 
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инструменти, усилватели, тонколони, всичко. - А едва ли 
си струва да се обръщате към полицията, нищо че Адон 
сега е шеф.

- Какво имаш срещу мен? - чухме зад гърба си 
гласа на Адон.

- Нищо – каза Дахра спокойно. - На тези момчета 
публиката им изнесе всички уреди от сцената.

- Какви уреди? - не разбра Адон.
- Музикални – обясни Дахра.
- Какво представляват? - попита Адон.
Дахра потърси малко на таблета си и пусна видео 

от последните минути на концерта. От публиката бяха 
заснели изпълнението на групата в доста близък план. 
Ясно се виждаше цялата апаратура и инструментите.

- Какво е това? - извика Адон. - Това музика ли е?
- Да – отвърна Дахра. - Не ти ли харесва?
- Напротив! - възхитено каза Адон. - Това е друга 

музика. Прехвърли ми записа, моля те.
- В Алахран вече има всичко – Дахра й посочи 

линковете.
- О-о! - възкликна Адон. - Ще отида там! И какво 

мога да направя за вас?
- Няма нищо! - махна с ръка Здравко. - И без друго 

трябваше да сменим тази допотопна апаратура.
- Но все пак можеш да направиш – обади се Дахра. 

- Вземете ги утре със совалката до Варна.
- Няма проблем – кимна Адон. - Има място. Ще ги 

прехвърлим.
- Как е Хродо Дадон? - попитах аз.
- Успокои се и сега спи – отговори Адон.
- Дано в клиниката й помогнат – със съчувствие 

каза Дахра.
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- Да се надяваме – неуверено изрече Адон. - Но 
трябваше да й поставя успокоително. Беше започнала да 
изпада в лудост като госпожа Хронхра.

- А ако се събуди през нощта? - обезпокои се Дахра.
- Аз ще се върна – обясни Адон. - Дойдох само да 

се разберем с Физор Апс за утре.
- Тръгваме в единайсет часа по варненско време – 

чу се гласът на Физор Апс, която излезе от къщата. - Не 
мога да заспя, чух ви да разговаряте и реших малко да се 
разсея.

Появата иѝ  извика ужас в очите на Здравко и 
колегите му.

- О-о! - извика Физор Апс. - Още невинни души. Не
се бойте, не ям хора.

При тези думи едва се сдържах да не се изсмея на 
глас. Физор Апс обаче усети това и продължи:

- Но музиканти мога и да си похапна.
- Физор Апс – засмях се аз. - Много човешко 

чувство за хумор имаш.
- Ами научих се от Блавор – отвърна Физор Апс. - 

Та, разбрах, че тези момчета свирели. Я да чуя нещо.
Дахра й пусна пак последното изпълнение на 

групата, преди да се наложи да ни телепортира.
- И на мен ми харесва – кимна накрая Физор Апс. - 

Няма да ви изям.
Тук и Здравко и другите се разсмяха.
- Какво е това същество? - попита ме Здравко.
- Това същество е Физор Апс и е истинска жена – 

представих я аз. - От така наречените влечугоподобни.
- Говори сякаш на сръбски – каза Здравко.
- На хърватски – поясних аз. - Живяла е доста на 

Земята. С бившия си мъж е говорила предимно на 
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старохърватски.
- Откъде пък това? - учуди се Здравко.
- Дълга история – махнах с ръка аз. - Ще ти я 

разправям друг път.
- Да, време е за лягане – подсети Дахра.
След това тя покани членовете на групата да влязат

в къщата. Всички си пожелахме лека нощ и се разделихме.
Когато си лягах, Леа се разбуди и ме попита:
- Къде беше?
- Слушах „Стимулус“ - отговорих аз.
- Ще изхабиш бързия акаунт – измърмори тя.
- Няма страшно – успокоих я аз. - Гледах ги на 

живо.
- На живо? - Леа ококори очи. - Как на живо?
- Бяха на сцената – обясних аз. - Сидо Йинкс си 

направил шегичка. Изпратил ги да свирят на тукашната 
сцена.

- Майтап си правиш – надигна се Леа.
- Де да беше майтап – казах аз. - Групата сега е 

настанена в къщата на госпожа Хронхра. Утре ще ги 
върнем до Варна със совалката.

- Кога тръгвате? - попита Леа.
- Разбрахме се окончателно в единайсет – 

отговорих аз.
- Значи, ще видя Здравко и Алек – каза Леа.
- Да – потвърдих аз. - А сега да спим. Лека нощ.
- Лека нощ – отвърна Леа.
Заспах бързо. След изтощителния дълъг ден 

умората надделя. Потънах в дълбок сън, в който всичко се 
смеси в общ водовъртеж. И невидимата врата, и бара на 
Тона, и корабът-майка на Франгата, и бягството ни с Адон 
от хората без лица, представлението и концертът тази 
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вечер, и засадата срещу Ерис Ликт край невидимата врата, 
и преговорите в заседателната зала на Общината, и всички 
останали събития през тези няколко дена.

На сутринта се събудих с облекчение. Чувството ми
се стори познато. Отново очаквах да се намеря в 
собственото си легло у дома, но останах разочарован. 
Погледнах смартфона си. Беше седем и половина. Станах и
отидох до банята. Обливах се дълго, сякаш за да отмия 
натрупалите се емоции от последните дни.

Върнах се в стаята. Леа още спеше. Реших да се 
поразходя до парка и да видя следите от вчерашните 
представления.

Когато слязох на долния етаж, видях Елма, която 
ме покани да закуся с някой от странните плодове в 
градината. Излязох на двора и тя ми показа едно от 
отрупаните с плод дървета.

- Това е най-сладкото – каза тя.
Откъснах една елхра и с голямо удоволствие я 

изядох.
- Наистина – съгласих се аз.
Излязох на улицата и тръгнах към парка. Все още 

почти нямаше хора. Колкото повече наближавах парка 
обаче, виждах все повече хора, които се бяха запътили в 
моята посока.

На влизане в парка не забелязах никакви следи от 
снощните представления. Оглеждах се за разхвърляни 
предмети и смет, но не открих нищо. Никакви следи! 
Когато стигнах на мястото, където трябваше да е била 
сцената, нямаше абсолютно нищо, дори и тревата не беше 
утъпкана наоколо. Единственото, което подсещаше за 
представлението, бяха транспарантите, опънати между 
дърветата. Освен това, усилено се поливаше тревата на 
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местата, където снощи имаше най-голямо струпване на 
публика.

- И ти ли търсиш следи – чух зад гърба си гласа на 
Миро.

Обърнах се и го видях заедно с Физор Апс. Тя го 
беше прегърнала през кръста.

- Не знам какво търсех – отвърнах аз, - но ми беше 
чудно в какво състояние ще открия мястото след снощните 
събития. Наистина, приятно съм изненадан. Ако беше във 
Варна, сега тук щяха да се въргалят купища боклуци.

- Подредено местенце – каза Физор Апс. - И най-
важното, мога да се разхождам и посред бял ден, без това 
да направи впечатление на някого.

- Нали искаше в Загреб да се разхождаш така – 
погледна я Миро. - Предполагам, че засега те устройва в 
Хронда.
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След утринната си разходка в парка на острова се 

върнах в къщата на Елма. Драгица и полковникът бяха в 
трапезарията и оживено разговаряха.

- Винко Станс беше в основата на нашето 
отвличане – чух да казва Драгица. - Той пътувал във 
времето, близък е до властта и на Алтре Мунс, и на Мундо 
Майс, зад гърба му има огромна корпорация. Не виждам 
начин някой да успее да разклати позициите му. Според 
мен, случаят в Ноумист беше измислена история, с която 
да си укрепи позициите. Сега и последните му неразкрили 
се противници са известни.

- Искаш да кажеш, че Винко Станс е направил 
инсценировка, за да се разправи с политическите си 
противници? - попита полковникът.

- Да – потвърди Драгица. - Толкова бързо се 
разреши въпросът, свалиха всички обвинения, Винко Станс
отново е на Алтре Мунс и днес бас държа, че той ще ни 
посрещне.

- Как преценяваш това? - обезпокои се 
полковникът.

- За теб няма страшно – успокои го Драгица. - Ще 
бъде на твоя страна, защото по този начин ще си разшири 
влиянието. След като корпорацията на дядо му е стъпила 
здраво на Земята, сега ще му е необходима и политическа 
подкрепа. И, освен това, един общ договор изобщо няма да 
е толкова обвързващ, колкото един конкретен, в който 
всичко е прецизирано. Но, все пак, ако можеш да ги 
натиснеш да подпишат конкретен договор за гарантиране 
на ненападение от тяхна страна, ще е добър ход. В този 
случай ще трябва да поискаш и някакви гаранции.

- Какви гаранции мога да поискам? - поинтересува 
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се полковникът.
- Понеже няма междупланетарен съд, който да 

защити Земята при нарушение на договора от страна на 
Алтре Мунс, поискай в договора да се впише, че при спор 
компетентен съд ще бъде този на Мундо Майс. Там няма да
бъдат на страната на Алтре Мунс. Естествено, Мундо Майс
също може да има претенции към Земята, но засега не са 
толкова явни.

- Как ще ни защитава съд, който е на планета, с 
която нямаме никаква договореност? - учуди се 
полковникът.

- Нали съдът трябва да е неутрален? - погледна го 
Драгица, сякаш искаше да каже, че това е съвсем ясно. - И 
освен това, на планети, които имат отношения с хиляди 
други планети, няма значение, дали някоя планета е 
установила официално отношения с тях или такива 
отношения съществуват по някакъв начин от векове.

- Как да съществуват? - не разбра полковникът.
- Нали ти казах за корпорацията на Блавор? - 

продължи Драгица. - Търговски представителства има 
отдавна на Земята. Те са под формата на посреднически 
кантори, фирми или дори международни корпорации, 
които са регистрирани по земните закони, но вътрешните 
им правилници са според законите например на Алтре 
Мунс, Мундо Майс или планетите, откъдето са дошли 
собствениците. На Земята те си осигуряват по някакъв 
начин документи за самоличност, включително и чрез 
фалшифициране, за да не се представят като извънземни. 
Знаеш, че все още никой не е признал официално, че има 
извънземни. Дори и да ти кацнат под носа, пак трудно ще 
признаеш, защото има най-малкото бюрократични спънки.

- Да, така е – съгласи се полковникът. - За 
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съжаление, мислех си, че ще направя историческа крачка. 
А то било само проформа.

- Не се отчайвай – каза Физор Апс, която влизаше в
този момент с Миро. - В очите на повечето хора ще бъдеш 
герой.

- Едва ли ще се чувствам такъв – поклати глава 
полковникът.

- Важното е, все пак, да се предотврати 
възможността корабът-майка да атакува – добави Физор 
Апс. - А твоята задача е тази. Ако наистина я постигнеш, 
ще бъдеш герой. Съжалявам, че се намесих в тази история 
и съм една от причините да се стигне до тук, но бях 
длъжна да спася Тера Анк. Тогава изобщо не мислех за 
последствията. Но сега ще се постарая да направя всичко 
възможно, за да помогна.

Влязоха Здравко и членовете на групата.
- Ние сме готови – каза Здравко.
- Чакаме Адон – отвърна Физор Апс. - Тя ще 

прехвърли Хродо Дадон в багажното на совалката и ще 
дойде.

- Кой е той? - попита Здравко – Този... Додон...
- Хродо Дадон ли? Тя е болна и ще я закараме в 

една клиника на Алтре Мунс – обясни Физор Апс. - Не е 
заразно. От лекарства е.

- Да не е наркоманка? - поинтересува се Здравко.
- Нещо такова – обадих се аз. - Вземала някакви 

нелегални хапчета за подмладяване и сега са я хванали 
лудите.

- Неприятен случай – поклати глава Здравко.
В този момент дойде и Адон.
- Можем да се приготвяме – каза тя. - След малко 

трябва да сме в хангара при совалката.
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В трапезарията дойдоха и Леа, Елма и децата. Леа 
поздрави Здравко и Алек, с които се познавахме от много 
години.

- Съжалявам, че не ви чух снощи – каза Леа.
- Нали са направили записи – засмя се Здравко. - 

Ще имаш възможност да ни видиш и чуеш.
- Не е същото, но все пак – отвърна Леа.
- И ти ли идваш с нас? - попита Здравко.
- Не – поклати глава Леа. - Засега ще поостана.
През това време Елма и децата се сбогуваха с 

полковника. Той ги прегърна и каза:
- Надявам се скоро да се видим пак.
- И аз – кимна Елма. - Снощи говорих с господин 

Тона. Съветът ще бъде готов да те приеме след няколко 
дни. Готови са да изслушат предложенията ти за 
договорености.

- Това е добра новина – зарадва се полковникът. - 
Значи, не бях напразно тук.

- Дори и да не бяха се съгласили – отвърна Елма, - 
не беше напразно тук. Видяхме се след толкова години!

- Да – въздъхна полковникът и още веднъж 
прегърна Елма и децата.

Влязоха и Дахра и Тера Анк.
- Мамо! - извика Тера Анк – Нали не искаш и аз да 

тръгвам с вас?
- Не, не! - побърза да отговори Физор Апс. - Ти 

оставаш. Ще дойда след няколко дена за теб.
- Веднъж да се съгласиш! - зарадва се Тера Анк.
- Тук си в добра компания – каза Физор Апс. - Няма

от какво да се безпокоя. И освен това, трябва лично да се 
уверя, че на Алтре Мунс всичко е наред.

- Нали татко се е върнал? - учуди се Тера Анк. - 
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Какво може да се случи.
- Смятам да ги съдя за отвличане – твърдо изрече 

Физор Апс. - Това няма да им се размине.
- Мамо, пак започваш! - с тъга в гласа каза Тера 

Анк.
- Не се безпокой! - прегърна я Физор Апс. - Този 

път няма да те викат пред съда.
- Успокои ме! - малко недоволно изрече Тера Анк.
- Трябва да разчиташ на мен! - Физор Апс притисна

Тера Анк и след като се разделиха, каза: - Време е за 
тръгване!

- Да се хванем за ръце – подкани ни Адон.
Махнах на Леа за довиждане и хванах ръцете на 

Драгица и Физор Апс.
- Дръж ме в течение – успя да каже Леа и, докато 

кимнах в знак на съгласие, вече бяхме в хангара на Адон.
Заехме местата си в совалката. Физор Апс и Адон 

стартираха двигателите. Адон отвори дистанционно 
вратата на хангара и след секунди совалката беше над 
пистата. Адон изчака вратата на хангара да се затвори и 
совалката се издигна и се понесе над залива и Хронда.

Когато стигнахме до мястото на невидимата врата, 
започнахме да се снижаваме и полетяхме към невидимата 
врата.

- Хей! - извика Здравко.- Ще се разбием!
- Спокойно – каза Физор Апс. - Координатите са 

запомнени в бордовия компютър. Няма опасност от 
грешка.

Докато Здравко успее да каже още нещо, пред себе 
си видяхме Франга дере и малко по-късно панорамата на 
Варна.

- Посочи ми мястото, където да ги прехвърля – 
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обърна се към мен Физор Апс.
На екрана пред нея видях Варна.
- Посочи приблизителното място – подкани ме 

Физор Апс.
Докоснах екрана и изображението моментално се 

увеличи. Вече виждах нашия квартал. Докоснах още 
веднъж екрана и видях карето, където се намираха нашия 
блок и къщата на Здравко. Вече къщата се виждаше с доста
големи подробности.

- Ето, в тази къща – казах аз.
Физор Апс направи още по-голямо увеличение на 

изображението и в дясната част на дисплея се появи 
изображение на макет на къщата.

- Сега посочи помещението – Физор Апс подкани 
Здравко.

Той се поколеба малко и посочи мястото.
- Сега се освободете от предпазните колани и се 

хванете за ръце – каза Физор Апс.
След миг групата на Здравко изчезна от совалката.
Смартфонът ми иззвъня. Беше Здравко.
- Хей! Това е супер! - извика развълнувано той.
- Значи всичко е окей? - попитах аз.
- Да – потвърди той. - Ще се видим някой ден. 

Трябва да черпя!
Совалката направи остър завой и се понесе на 

запад, като се издигаше на все по-голяма височина. Бяхме 
вече над облаците, а след малко видях как Земята се 
оформя пред очите ни и се смалява. След броени минути 
бяхме в космоса.

Полетът ни в космоса обаче продължи кратко. 
Започнахме да се снижаваме. Земята започна да се 
увеличава пред нас. Видях как корпусът на совалката се 
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обгръща в пламъци и неволно извиках.
- Спокойно – обади се Физор Апс. - Навлязохме 

рязко в атмосферата. Всичко е наред. Сега ще коригираме 
траекторията и скоростта.

След малко навлязохме в гъсти облаци. Физор Апс 
и Адон обаче следяха координатите на екраните пред себе 
си

- Тера Прим! Тера Прим! - извика Физор Апс.
По високоговорителя на совалката се чу доста ясен 

глас, който изговори нещо на странен език.
Физор Апс продължи да разговоря на странния 

език известно време, след което премина на 
старохърватски:

- Винко, оставих Тера Анк в Хронда да си почине 
малко. След няколко дена ще я прибера.

- От какво да си почине? - попита гласът.
- Доста й се събра – отговори Физор Апс. - Ти 

добре знаеш.
- Исках да я видя – чу се отново гласът.
- Ще я видиш – малко раздразнено отвърна Физор 

Апс. - Нали ти казах. След няколко дена. Хайде, готови сме
да кацнем.

- Добре – обади се гласът. - Отварям пистата.
В момента сякаш бяхме увиснали над някаква 

планина. Наоколо, докъдето стигаше поглед, нямаше 
населени места, нито следи от човешко присъствие.
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64
Совалката започна да се спуска вертикално надолу. 

В един момент спускането спря и след миг усетих, че 
кацаме. След малко рязко полетяхме надолу, но забелязах, 
че Адон и Физор Апс не правят нищо.

- Това е площадката за кацане, която е подвижна – 
обясни Физор Апс. - Сега се спуска в недрата на 
планината, където се намира База 2 Тера Прим.

След около минута се озовахме в огромна зала. 
Наоколо видях огромни летателни апарати, пред които 
нашата совалка изглеждаше като играчка.

- Тук май само кораб-майка не може да се побере – 
коментира полковникът.

- Може – каза Физор Апс. - Но не в този хангар. 
Този е за совалки и по-малки кораби.

Адон и Физор Апс активираха двигателите на 
совалката и я преместиха встрани от подвижната площадка
за кацане. Към совалката се приближи група мъже.

Физор Апс отвори вратата и спусна хидравличния 
мостик. Единият от мъжете влезе в совалката.

- Винко – каза Физор Апс, - да ти представя Адон, 
шеф на полицията в Хронда. А това е полковник Донев, 
представител на българското правителство.

- Винко Станс – представи се мъжът.
- Няма кой друг да бъде – ехидно коментира 

Драгица. - Хранка Тона не е ли по-добре?
- Драгица – отговори мъжът. - Не очаквах толкова 

бързо да се появиш.
- И аз, толкова бързо да си върнеш позициите – 

моментално отвърна Драгица.
- Не се ли радваш? - попита Винко Станс.
- Моето мнение си е мое – каза спокойно Драгица. -
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Ако кажа, че си гадняр, това си е мое мнение и никой не 
може да ми го отнеме.

- Драгица, Драгица – поклати глава Винко Станс. - 
Нали се разбрахме.

- За какво ми говориш? - остро повиши тон 
Драгица.

- Акциите са прехвърлени на вашите имена, ще 
получите удостоверенията – малко раболепно отвърна 
Винко Станс.

- Да видя – подкани го Драгица.
Винко Станс докосна няколко пъти таблета си и го 

обърна към Драгица. Тя го измъкна от ръцете му и се взря 
в дисплея. След това го показа на Миро.

Миро не каза нищо, само кимна.
- И освен това – продължи Винко Станс, като взе 

таблета си от Драгица, - ще ви окажа всестранно 
съдействие. Идвам с вас на Алтре Мунс.

- Много благородно! - обади се Физор Апс.
- Добре, добре – Винко Станс направи 

успокоителен жест, - хайде да не спорим повече, тъй като 
няма кой да ме подкрепи тук.

- Радвам се, че съзнаваш това – каза Физор Апс и 
затвори вратата на совалката. - Заеми мястото си и затегни 
колана.

Винко Станс седна до мен, затегна колана си и каза:
- Готов съм. Да тръгваме.
След това се обърна към мен и ме погледна. После 

бавно изрече:
- Ода Тайон, ако не се лъжа.
- Хранка Тона, ако не се лъжа – опитах се да го 

имитирам.
Той се засмя широко и порови в таблета си. След 
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това ми показа някаква снимка.
- Това е в Хронда преди хиляда години – обясни 

той.
На снимката бяхме аз, Миро, Драгица и Винко 

Станс. Около нас имаше още хора, които не познавах.
- Честно да си кажа, не си спомням – поклатих 

глава аз.
- Още не се е случило – отвърна Винко Станс.
Совалката беше застанала пред странно 

съоръжение с форма на глаголическо 'с'.
- Ето, това е вратата на рая – каза ми Миро.
Кръгът на съоръжението засия и совалката сякаш 

се гмурна в него. Усещането беше по-различно от 
минаването през невидимата врата. Сякаш потъвахме в 
някакъв гигантски водовъртеж. Времето ми се стори 
безкрайно, но в мига, в който всичко около нас се промени 
и погледнах дисплея на смартфона си, видях, че са минали 
само секунди.

Намирахме се в някаква още по-огромна зала със 
стъклени сводове, зад които стърчаха върхове на странни 
небостъргачи.

- Пристигнахме в Лонгадом – каза Физор Апс.
До совалката се доближиха няколко мъже и един 

влечугоподобен, от който ме побиха тръпки.
- О-о! Блавор – извика Физор Апс, след като спусна

мостика и влечугоподобният влезе в совалката.
- Здравейте всички! - изговори с плътен, ясен глас 

Блавор. Той също използваше старохърватски.
След него влезе още един мъж.
- Инко Нитс – каза Физор Апс, - предполагам не са 

те арестували, щом си тук.
- Освободиха ме само за пет минути – отвърна 
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Инко Нитс. - Блавор плати гаранция.
- И тук ли става така? - учуди се Физор Апс.
- Смятат, че няма да избягам – обясни Инко Нитс. - 

Но ми взеха разрешителното за управление на совалки.
- Това не е добре – поклати глава Физор Апс.
- Нищо – махна пренебрежително Инко Нитс. - 

Тъкмо ще си почина малко. Смятам да поработя за Сидо 
Йинкс.

- И ти ли за него? - възкликна Физор Апс. - Той 
напоследък май разширява дейността си.

- Да – потвърди Инко Нитс. - И освен това, на 
Земята не е необходимо да имам разрешително за 
управление на совалка. Там няма кой да ме проверява.

- Прав си – кимна Физор Апс. - А сега, да 
прескочим до клиниката, за да оставим другата пациентка.

- Коя е тя? - попита Винко Станс.
- Хродо Дадон – отговори Физор Апс.
- Хродо Дадон?! - извика Винко Станс. - Че тя 

откъде се взе в това време?
- Винко! - строго го погледна Физор Апс. - Ти май 

пак нещо си объркал, а?
- Съжалявам – започна да се извинява Винко Станс.

- Пропускът е мой. Тя е успяла да се изплъзне по някакъв 
начин и да остане в това време.

- Друг път внимавай какво правиш! - сряза го 
Физор Апс.

Совалката се издигна и излезе през един огромен 
люк над вратата на рая. След това се понесе над огромен 
град, който, въпреки небостъргачите, изглеждаше доста 
различен от Хронда. Външният им вид показваше съвсем 
други архитектурен стил и традиция, които преди всичко 
се изразяваха в много по-голямото разнообразие на форми, 
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фасади, цветове. Общото ми впечатление беше, че 
архитектурните форми тук бяха много по-свободни, 
отколкото в Хронда, където всичко беше много по-тежко и 
авторитетно.

След малко напуснахме Лонгадом.
- В далечината се вижда Ноумист – посочи ми 

Миро един град, в който сградите бяха по-ниски и само в 
центъра имаше няколко небостъргача.

- Долу вляво се виждат руини от къщи на гиганти –
насочи вниманието ни Физор Апс.

Погледнах и видях наистина някакви руини, но те 
ми се сториха от небостъргач.

- Това не е ли някой древен небостъргач? - попитах 
аз.

- За нас, да – отговори Винко Станс. - Но за 
обитателите си е било къща.

След малко совалката се снижи и кацна върху 
покрива на една не много висока сграда. Адон стана от 
мястото си и се запъти към задната част на совалката. 
Драгица също стана и каза:

- Ще ти помогна.
Адон кимна и отвори вратата на багажното. 

Отвътре се чу неясно мучене. Двете жени влязоха вътре и 
изведоха Хродо Дадон, която беше окована с ограничители 
на крайниците и на устата й имаше приспособление за 
запушване на уста. Тя се опитваше да се съпротивлява, но 
беше и под въздействие на успокояващи, затова действията
й изглеждаха доста вяло.

Физор Апс отвори вратата. В този момент стана и 
Винко Станс.

- Ще дойда и аз. Трябва да видя мама.
- А тя дали иска да те види? - сряза го Физор Апс.
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- Физор! - ядоса се Винко – Тя ми е майка!
- Добре – кимна Физор Апс, - но не се бави. 

Нямаме много време.
- Знам – потвърди Винко Станс и също хвана 

Хродо Дадон, за да помогне при свалянето й от совалката.
Към совалката се приближиха няколко души с едно 

съоръжение, напомнящо инвалиден стол и носилка, 
комбинирани в едно. Те поставиха върху него Хродо 
Дадон, затегнаха я с ремъци и се отправиха към една 
издигната част на покрива, в която се виждаше врата. 
Винко Станс и Адон тръгнаха след тях, но Драгица се 
отказа да ходи и се върна в совалката.

След пет минути Адон се върна и съобщи:
- Винко Станс ще дойде след малко. Госпожа 

Хронхра се съгласи да го приеме. Изглеждаше доста по-
добре.

- Това звучи обнадеждаващо – каза Физор Апс.
- Надявам се – отвърна Адон и зае пилотското си 

място.
Малко след това се появи и Винко Станс. Зае 

мястото си и Физор Апс затвори вратата.
- Как е? - попита го Физор Апс.
- Засега е по-добре, съгласи се да говори с мен, но 

не исках да я изморявам много – обясни Винко Станс. - 
Говореше напълно нормално, обясни ми за лекарството и 
каза, че като се върне в Хронда ще се пенсионира.

- И какво ти обясни за лекарството? - поинтересува 
се Физор Апс.

- Има контрабандисти в Хронда – предаде думите й
Винко Станс. - Зад гърба им стоят доста богати и 
влиятелни хора.

- Ще се заема с този случай – каза Адон. - Госпожа 
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Хронхра се съгласи да свидетелства.
- Значи и в Хронда има корупция – обади се 

полковникът.
- Какво е то? - не разбра Адон.
- Подкупничество и поквара от алчност – обясних 

аз.
- За съжаление – поклати глава Адон.
- А сега, посока Урби Макс – каза Физор Апс и 

стартира двигателите.
Совалката се издигна стремително и бързо навлезе 

в космоса. С изненада забелязах две огромни планети пред 
нас.

- Какви са тези планети? - извиках аз.
- Едната, по-близката, е Мундо Майс – обясни 

Блавор. - На другата й казват обикновено Мундо Лонс, но 
на нашия език името й звучи съвсем различно.

След няколко минути усетих, че започваме да се 
снижаваме. За кратко време се появиха пламъци около 
корпуса на совалката. Отново навлязохме сред гъсти 
облаци.

Накрая пред очите ни се ширна море от 
небостъргачи.

- Урби Макс – каза Миро. - Отдавна не съм бил тук.
- Миро! - извика Драгица. - Ти изобщо не си бил 

тук!
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65
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.
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