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Замъкът на вещиците 

Научно-фантастична повест 

 

Александър Беляев 

 

 

1. БЕГЛЕЦЪТ 

В Судетите от юг на север се точат 

Регорнските планински вериги – с широки 

закръглени била, обрасли с хвойна. Сред 

тези планини, намиращи се почти в центъра 

на Европа, има такива затънтени ъгълчета, 

до които не достига даже ехото на световните 

събития. Стволовете на боровете се издигат 

като величествени колони на готически храм 

към тъмнозелените сводове. Короните им 

са тъй гъсти, че и в ярък летен ден в тези 

планински гори цари зеленикав полумрак, 

рядко пронизван от тесен златист слънчев 

лъч. Земята е покрита с толкова дебел 

килим от борови иглички, че кракът стъпва 

тук съвсем безшумно. Нито една тревичка, 

нито едно цветенце не могат да пробият този 

дебел слой. Тук не растат гъби и горски 

Малката повест на Александър Беляев „Замъкът на вещиците“, макар и написана през средата 

на 1938 г., се публикува за първи път, и то от вестник „Орбита“. Това стана възможно 

благодарение на любезността на нашия съветски колега и приятел Святослав Чумаков, главен 

редактор на списание „Юный техник“ колективът на което е открил тази повест и където тя ще 

бъде публикувана през 1984 г. 

Александър Романович Беляев (1884–1942) е един от основоположниците на съветската 

научнофантастична литература, автор на превеждани и широко известни книги, посветени на 

проблемите на науката и техниката на бъдещето, като: „Главата на професор Доуел“ (1925), 

„Островът на загиналите кораби“ (1926–1927), „Над бездната“ (1927), „Човекът-амфибия“ (1928) 

„Борба в етера“ (1928), „Скок в нищото“ (1933), „Звездата КЕЦ“ (1936), „Чудесното око“ (1938), „Под 

небето на Арктика“ (1938) и други. 

Тази негова популярност у нас и обстоятелството, че ни се отдаде възможността да 

публикуваме за първи път негово произведение, написано преди 45 години, оправдават 

публикацията. Още повече че авторът с удивителна прозорливост още преди началото на Втората 

световна война не само разкрива бандитската същност на фашизма, но и предсказва неговия 

неизбежен край. 
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плодове. Малко са и горските обитатели. 

Рядко, прелитайки, ще отдъхне на клон 

мълчалив гарван. А щом няма гъби, 

плодове, птици и зверове – тук не се 

навъртат и хора. Само горските поляни и 

блатата като оазиси оживяват мрачното 

величие на еднообразните лесове. 

Планинският вятър шуми в хвойната, 

пълнейки гората с унила мелодия. Долу, в 

подножието на планината, в селата живеят 

хора, работят в дъскорезниците и мините, 

обработват неплодородната земя. Но тук, 

на високото, не идват даже и бедняци за 

съчки: пътят е твърде дълъг и тежък. 

И старият лесничей Мориц Велтман сам 

не знае какво и от кого пази. 

– Пазя вещиците в стария замък – казва 

понякога той с насмешка на своята Берта, 

– ей това ми е цялата работа. 

Населението на околността избягваше 

да посещава онази горска местност под 

върха, където се намираха развалините на 

старинния замък. Една от кулите му все 

още бе добре запазена, но и тя отдавна 

стоеше необитавана. С този замък, както 

обикновено става, бяха свързани легенди, 

предавани от поколение на поколение. 

Хората от околните села на този глух край 

бяха уверени, че в развалините на стария 

замък живеят вещици, привидения, 

таласъми, вампири и други нечисти сили. 

Понякога някой смелчак, решил се да 

наближи замъка, или заблудил се пътник, 

натъкнал се случайно на него, уверяваха, че 

виждали сенки да се мяркат на прозорците 

и чували сърцераздирателни вопли на 

невинни младенци, похищавани и убивани 

от вещиците за техните тъмни цели. Някои 

даже твърдяха, че са виждали тези вещици 

да притичват от гората към замъка в образа 

на бели вълчици с окървавени муцуни. На 

всички тези разкази вярваха сляпо. И селяните 

се стараеха да стоят възможно по-далеч от 

страшното, нечисто място. Но старият Мориц, 

видял немалко неща, преди съдбата да го 

захвърли в този див край, не вярваше в 

подобни басни, не се страхуваше от вещици 

и безстрашно минаваше покрай замъка по 

време на своя обход. Мориц отлично знаеше, 

че нощем викат не деца, убивани от страшни 

вещици, а совите; а наплашеното въображение 

създава от играта на светлосенките на 

лунните лъчи привидения. Берта не 

вярваше много на обясненията на Мориц и 

се страхуваше за него, но той само се 

надсмиваше над страховете й. 

Имаше още един човек, който не хранеше 

никаква почит към вещиците в стария 
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замък – младия чех Йозеф Ханка. Когато 

немците завзеха Судетите, го изпратиха в 

трудов лагер. Ханка избяга от лагера, скита 

се няколко дни из гората и намери 

временно убежище в запазената кула на 

Замъка на вещиците. Като знаеше за 

суеверния ужас на околното население към 

това място, тук той се чувствуваше в 

относителна безопасност. Гладът го 

принуждаваше да броди из гората за 

храна, но гората не можеше да го изхрани 

и силите на момъка отпадаха. Веднъж, 

когато съвсем изтощен си почиваше край 

блатото, Мориц Велтман се натъкна на 

него. Старият лесничей сурово го разпита: 

кой е и какво прави тук. Йозеф огледа 

лесничея и реши, че този старец съвсем не 

е лош, макар че се обърна към него с такъв 

враждебен тон. И Ханка, след като малко 

се поколеба, реши да му разкаже своята 

простичка история. 

Лесничеят изслуша откровения разказ и 

се замисли. Ханка не бе сгрешил: старият 

Мориц имаше добро сърце. 

– Че защо да загиваш тук? – каза накрая 

Мориц. – Ела с мен. Моята старица Берта 

все ще намери парче хляб и за теб. 

Това вече бе казано с толкова топъл 

бащински тон, че Ханка без колебание се 

затътри след Мориц. 

Семейство Велтман живееше самотно в 

своята къщичка. Синът им бе умрял още 

като дете, а дъщеря им работеше в една 

фабрика в Бърно. Старата Берта прие 

радушно Ханка. Така че Йозеф неочаквано 

стана част от семейството на Велтман. 

Берта се грижеше за него като за роден 

син, със сълзи на очи и с негодувание 

слушаше разказите на Йозеф за живота му 

в трудовия лагер, за жестокостта на новите 

господари. Йозеф би се чувствувал съвсем 

щастлив при тези простодушни и добри 

хора, ако не го измъчваше мисълта че им е 

в тежест, че те отделят от залъка си за 

него. Наистина той помагаше на Берта в 

нейното простичко стопанство, но това му 

се струваше малко. И понякога отиваше в 

гората, за да попълни запаса от съчки и 

строшени от бурята клони за зимата. Като 

се страхуваше за него, Берта го молеше да 

не излиза от къщата. Той й обеща да не се 

спуска при хората и да не се приближава 

до страшния замък. Последното обещание 

впрочем не изпълняваше строго. 

Веднъж мина късно вечерта с наръч 

съчки покрай развалините. В гората беше 
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се почти стъмнило, но на поляната, която 

окръжаваше замъка, още бе светло. 

Развалините се издигаха като тъмни, 

причудливи предмети. Оцелялата кула се 

очертаваше ясно на фона на небето. 

Йозеф я погледна разсеяно и едва не 

извика от удивление. 

2. ЗАГАДЪЧНИТЕ ОБИТАТЕЛИ 

В тесния прозорец на кулата Йозеф 

видя слаба светлина и мярнала се сянка. 

Ханка не вярваше в привидения, но все пак 

почувствува, че тръпки го побиват. 

Светлина и нечия сянка се мярнаха в 

съседния прозорец. В кулата някой ходеше 

със свещ или лампа. Младежът неволно 

отстъпи към гората, където бе съвсем тъмно, 

и продължи да наблюдава. Скоро забеляза 

тънка струя синкав дим, издигащ се над 

покрива на кулата. „Вещиците готвят 

своята вълшебна настойка“ – би казал 

суеверният селянин. Но видът на този дим 

успокои Ханка. Разбира се, в кулата бяха 

се настанили хора и си приготвяха вечеря. 

Но кои са те? Бракониери? Тук местата не 

ги бива за лов. Контрабандисти? Границата 

е далеч. Може би бегълци като него? Това 

бе най-правдоподобното. 

Ханка реши да не казва на Берта за 

своето откритие, за да не я вълнува. Но на 

Мориц трябваше да каже. Горският пазач 

трябваше да знае какво става в неговия 

участък. 

Наближавайки къщичката, Ханка срещна 

Велтман с пушка на рамо и с кучето, което 

винаги го съпровождаше в неговите обходи. 

– Ще наблюдавам кулата тази нощ – каза 

Велтман, – а утре сутринта ще отида в замъка. 

Трябва да знам кой се е настанил там. 

Ханка предложи да го съпровожда, но 

Мориц не му разреши. 

– Позволи ми поне да те чакам в края на 

гората, недалеч от теб, за да ти се притека 

на помощ, ако потрябва – помоли Ханка. 

Мориц се съгласи. 

– Но излизай само в краен случай. 

И на другия ден рано сутринта Ханка 

вече стоеше на своя пост, следейки Мориц, 

който уверено крачеше по поляната към 

замъка. Мориц му разказа, че нощта бе 

минала без произшествия. Даже совите не 

бяха се обаждали, усетили човешкото 

присъствие. Докъм един през нощта в 

прозорците проблясвала светлина, после 

угаснала и всичко утихнало. Какво ли 

очакваше Мориц? 

Старият лесничей се скри зад развалините 

на стената, която се намираше до кръглата 

кула. 
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След няколко минути Велтман се върна 

и разказа онова, което бе му се удало да 

научи. На почукването на лесничея на 

вратата, която се оказала вече поправена, 

бе излязъл стар слуга. Велтман му обяснил 

кой е и защо е дошъл. Слугата измърморил: 

„Почакайте“, и тръшнал вратата. Скоро 

отново се появил и подал бележка на Велтман. 

Велтман познал почерка на господаря 

Брок, комуто принадлежали околните гори 

и рудници. Брок удостоверявал, че хората 

в замъка са се настанили с негово 

разрешение. Заповядваше да не ги 

безпокои и да не им пречи. 

Очевидно наемателите се бяха 

запасили предварително с тази бележка. 

Кои са те, защо се бяха заселили тук, Брок 

не смяташе за необходимо да съобщава. 

– Аз свърших своята работа – говореше 

Мориц на Йозеф на път за дома. – Господин 

Брок заповядва да не ги безпокоя. Та много 

ми е притрябвало. Нека си живеят, както 

искат. Но какво означава „да не им преча“? 

– Очевидно тук им е предоставена 

пълна свобода: да ловуват, да секат гората 

или да правят каквото им хрумне – 

забеляза Ханка. 

– Странно е – каза Велтман. – Е, нашата 

работа е да слушаме и да не разсъждаваме. 

Изминаха няколко дни. 

Велтман се правеше, че не забелязва 

замъка. Но минавайки покрай него, той 

наблюдаваше кръглата кула. Ханка от 

гората също често наблюдаваше какво 

става в замъка. 

Обитателите му водеха затворен начин 

на живот: никой не идваше в замъка, никой 

не излизаше оттам. Само веднъж, на 

разсъмване, Велтман видя малък самолет 

без опашка да се приближава към замъка. 

Приличаше на прилеп, снижи се някъде 

в двора, между развалините, след няколко 

минути се издигна и като направи зигзаг, се 

скри зад гората. А Ханка забеляза на 

покрива на кулата някакви жици, метални 

мрежи, каквито по-рано нямаше. 

На другия ден, след като на покрива на 

кулата се появиха тайнствените 

съоръжения, Ханка стана свидетел на 

необикновено явление. 

Всичко загадъчно привлича вниманието 

на хората. Това любопитство произтича 

отчасти от инстинкта за самосъхранение; 

тайнственото може да има неприятни 

последици. Освен това животът на Ханка 

бе извънредно еднообразен. Лесно е да се 

разбере защо замъкът събуждаше у него 

най-жив интерес и Ханка по цели часове го 

наблюдаваше, скрит в гъстата гора. 
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И този път той се намираше на своя 

наблюдателен пост. Беше тиха, тъмна, топла 

лятна нощ. Два от прозорците на кръглата 

кула както винаги светеха. Обитателите на 

замъка явно се бяха снабдили с електрическо 

осветление. Под самата кула като тъмна 

дупка зееше отворът на голям прозорец. 

Този прозорец нямаше черчеве. Сигурно 

бе на необитаема стая. Обаче именно този 

тъмен прозорец привлече вниманието на 

Йозеф. Изостреният му слух долавяше 

някакви звуци, които сякаш идваха точно от 

него… Нечий приглушен глас… Неясен шум, 

пукот, бръмчене. И неочаквано на прозореца 

се появи ослепително бяло огнено кълбо, 

голямо колкото едра ябълка. Стволовете 

на боровете се озариха също както при 

светлината на мълния. Кълбото излетя 

през прозореца и замря във въздуха, сякаш 

в нерешителност – накъде да продължи. 

После бавно се плъзна напред по правя 

линия от кулата, измина няколко десетки 

метра и зави надясно, като ускоряваше 

движението си по посока на самотно 

стоящия стар бор. Кълбото долетя съвсем 

близо до дървото, плъзна се по клона, като 

го разряза, и с оглушителен трясък потъна 

в ствола Борът се разцепи и моментално 

пламна, обвит в дим и пара. От прозореца 

на кулата се раздаде тържествуващ вик и 

се показа главата на старец с разрошени 

сиви коси, осветена от червеникавия 

пламък на горящия бор. 

„Аха, ето какви били обитателите на 

замъка! – помисли си Ханка – Опасни хора. 

Те могат да убият минаващия наблизо 

човек, да изгорят гората. А Брок в своята 

бележка до Мориц заповядваше „да не им 

пречи“. Странна заповед, странни хора, 

странни занимания…“ 

Ханка разказа на Мориц какво бе видял. 

Старият лесничей поклати глава и отговори: 

– Господарска им работа. Но ние двамата 

наистина е по-добре да се държим по-

далеч от този проклет замък. Действително 

в него са се заселили лоши хора… Те вероятно 

правят някакви опити, които трябва да 

останат в пълна тайна. И по-добро място, 

разбира се, не би могло да се намери. Каза 

ли на моята Берта? Не й казвай. Не трябва 

напразно да я тревожим. 

следва 
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Замъкът на вещиците 

Научно-фантастична повест 

 

Александър Беляев 

 

3. СРЕЩА В ГОРАТА 

Върховете на боровете шумяха. Но в 

гората, както винаги, въздухът, наситен с 

миризма на хвойна, беше неподвижен. 

Ханка вървеше към осветената от 

слънцето заблатена поляна. Счуха му се 

женски гласове. Необичайно бе: замъкът 

на вещиците се намираше наблизо и тук 

хора не идваха. Ханка ускори крачка, като 

се стараеше обаче да се прикрива зад 

дърветата. 

До прекършения от бурята бор Ханка 

видя две жени: старица в сива рокля и 

младо момиче в черно. Старицата седеше 

на земята и стенеше. Момичето се 

опитваше да я вдигне. До тях се търкаляше 

кошница. Ханка разбра по дрехите им, че 

не са селянки. Но откъде тук биха могли да 

се появят граждани? Нямаше за кога да 

размисля. Старицата се нуждаеше от 

помощ, а момичето изглеждаше тъй нежно. 

Ханка, без да мисли за себе си, побърза 

към жените. 

– Не ви ли боли? Не се ли ударихте? Не 

ви ли е нужна моята помощ? – обърна се 

той към старицата на чешки. Двете жени с 

недоумение го изгледаха. Ханка повтори 

въпроса си на немски, като в същото време 

внимателно разглеждаше жените. 

Посивялата старица, с увиснал нос, 

беззъба уста и изхвръкнала брадичка беше 

страшна като вещица. Затова пък младото 

момиче се стори на Ханка като принцеса, 

омагьосана от зъл дух. Черната рокля 

подчертаваше бледността на младото й 

печално лице. 

– Когато човек си нарани крака, разбира 

се, че му е необходима помощ – неласкаво 

изфъфли старицата. 

– Ще ви помогна! – Йозеф с лекота 

вдигна старицата и като я подкрепяше под 

ръка попита: – Къде да ви отведа? 

– Ох – изстена старицата, като силно се 

опираше на ръката на Ханка. – Къде ли? В 

къщи, разбира се, в замъка. 
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„Наистина – помисли си Ханка, – че къде 

другаде би могла да живее тази вещица 

освен в Замъка на вещиците?“ 

Когато излязоха на полянката пред 

замъка, Ханка видя в прозореца на кулата 

главата на стареца – същия онзи старец, 

който поглеждаше от прозореца през онази 

вечер, когато огненото кълбо разруши 

бора. Лицето му беше угрижено. Навярно 

го тревожеше дългото отсъствие на 

жените. Старецът се скри. Скоро от замъка 

излезе друг човек, в синя престилка. Той, 

без да каже дума, хвана старицата за ръка, 

като отстрани Ханка. 

– Много ви благодаря – каза момичето. 

Ханка ги съпроводи с поглед и се 

отправи да търси Мориц, за да му разкаже 

за срещата. 

– Дано това не ти навлече някоя беда – 

каза старият лесничей. 

От този ден гората и старият замък 

придобиха ново значение за Ханка. Той с 

още по-голямо внимание започна да следи 

кулата. Няколко пъти – късно вечерта и 

през нощта, успя да види излитащи от 

прозореца огнени кълба. Понякога 

избухваха във въздуха, понякога със силен 

гръм се удряха в земята, много рядко 

долитаха до края на гората и разбиваха 

дърветата като гръмотевица. Явно точно 

към това се стремеше старецът, който 

пускаше кълбовидните мълнии, но те лошо 

му се подчиняваха и в редки случаи 

попадаха в целта. Впрочем веднъж 

кълбовидната мълния така успешно улучи 

целта, че едва не възникна горски пожар. 

Но опасният фойерверк внезапно секна. 

Скитайки из гората, Йозеф живееше с 

надеждата още веднъж да срещне 

печалното момиче в черна рокля, макар и 

сам да не си признаваше това. Може би 

това момиче наистина, точно като в 

приказката, се намира във властта на 

злите сили и чака своя освободител. 

И надеждите на Ханка се сбъднаха: 

няколко дни по-късно той отново срещна в 

гората момичето и старицата. 

Момичето му се усмихна като на познат 

и дори безобразната старица изобрази 

някакво подобие на усмивка на 

сбръчканото си лице. Те заговориха. 

Старицата се казваше Марта: тя започна 

да разпитва Йозеф кой е, къде живее. 

Ханка от предпазливост каза, че е син на 

местния лесничей. 

Старицата присви очи. Явно тя не 

вярваше много на думите на Ханка. 
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– И какво правиш тук? Скиташ се и 

слушаш горския вятър? Работа – не кой 

знае каква за един такъв юнак – каза тя. 

– Сега е трудно да се намери работа в 

града – уклончиво отговори Йозеф. 

– Работа се намира винаги и навсякъде, 

стига съдбата да ти се усмихне. А ти, както 

виждам, си се родил с риза – възрази 

старицата. – Впрочем да не забравя, в 

замъка ни трябва човек. Точно като теб – 

млад, чевръст. Защо да не постъпиш при 

нас и да поработиш, вместо да се шляеш 

из гората? Та нали аз всичко виждам. Не 

ме гледай, че съм стара. Очите ми са като 

на ястреб. – И тя хитро примижа, сякаш 

Йозеф бе отворена книга за нея. 

Думите на старицата и неочакваното й 

предложение смутиха Ханка. Той стоеше 

мълчаливо, с наведена глава. 

– Защо мълчиш? – не го оставяше на 

мира старицата. Тя сложи изсъхналата си 

ръка с криви пръсти на рамото на Ханка и 

като се взираше в очите му, каза с 

приглушен глас, като между заговорници: – 

Не се бой. От нищо не се бой. Ние не сме 

любопитни. Ако работиш добре, ще те 

защитим при нужда. И от заплащането ще 

останеш доволен. Не е хубаво цял живот 

такъв дангалак като тебе да живее на чужд 

гръб! 

Ханка даже потрепери. Тази Марта или 

е много хитра и досетлива жена, или по 

някакъв начин бе узнала за него. И в двата 

случая отказът само щеше да му навреди. 

А освен това и самият той се измъчваше от 

положението си. Не можеше безкрайно да 

злоупотребява с гостоприемството на 

Велтман! 

И все пак Ханка не можеше да се реши. 

Той повдигна глава и въпросително 

погледна момичето, опитвайки се да 

намери отговор в очите й. Но нежносините 

й очи го гледаха тъжно, съсредоточено и 

загрижено. 

„Тя не желае да поема върху себе си 

отговорността, но, струва ми се, че няма да 

й е неприятно, ако аз се съглася“ – така 

Йозеф си обясни немия отговор на 

момичето. 

А старицата сякаш четеше мислите му. 

Кимна към момичето и каза: 

– И Нора по-малко ще скучае. 

– Трябва да помисля – нерешително 

отговори Ханка. 

– Помисли, моля – каза Марта, като се 

усмихваше с беззъбата си уста. – Утре по 

обед ще те чакаме на това място. 
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4. РЕШИТЕЛНАТА СТЪПКА 

– Сърцето ми предчувствуваше, че тази 

среща в гората няма да е за добро – каза 

Велтман, клатейки глава. 

Кучето весело тичаше към къщи, след 

него вървеше Велтман и до него – Ханка, 

който бе срещнал лесничея. 

– Още нищо лошо не се е случило – 

възрази Ханка, макар и самият той да 

усещаше тревога. Разбираше, че 

господарите не са случайни хора, които 

наемат домашен слуга, че той може да 

изпадне в такава зависимост – сякаш е в 

затвор. И кой знае още какви опасности 

могат да го очакват в стария замък? 

– А на мен ми се струва – продължи 

Велтман, – че е най-добре да избягаш 

някъде по-далеч. На мен и на моята 

старица, разбира се, ще ни е мъчно да се 

разделяме с теб. Свикнахме с теб, Йозеф, 

обикнахме те… Но по-лесно е да понесем 

раздялата, отколкото смъртта ти. 

– Чак пък смърт! Днес нещо не си в 

настроение, скъпи Мориц. 

– Не съм, защото съм видял доста неща 

на този свят – с поучителен тон отбеляза 

Мориц. 

– Но и аз съм видял това-онова, което 

пък ти не си видял. Казваш, да бягам. А 

къде? Ти познаваш своя участък, а за 

останалия свят научаваш само от 

слуховете и вестниците. А пък аз сам съм 

го видял, на гърба си съм го изпитал. Ти 

нямаш представа в какво се е превърнала 

нашата страна. Да бягам! Къде? На дявола 

в устата – в Германия? В Словакия? 

Змията здраво ни е стегнала в обръч от 

всички страни. А където не е – там има 

усилена охрана. Хиляди двуноги псета 

душат из цялата страна за дивеч като мен. 

Няма да успея да измина и двадесетина 

километра и тези копои ще надушат 

следите ми. 

– Какво си решил? 

– Ще отида утре в замъка, ще разбера 

що за хора са, каква е работата. Няма да 

ме вържат веднага, я. Мога да поработя 

няколко дни. Ако не си допаднем, ще 

избягам. 

Велтман мълчаливо кимна в знак на 

съгласие. 

Ханка спа лошо през нощта, а рано 

сутринта се отправи в замъка. Велтман го 

чака през целия ден. Вечерта, когато 

Йозеф не се върна за вечеря, старата 

Берта се развълнува. Мориц я 

успокояваше, както можеше. Казваше й, че 
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Ханка е отишъл да търси работа. Запознал 

се е с някакви въглищари и… 

– Каза, че му тежи да живее на наш 

гръб. 

Берта пожела да възрази, но само 

махна с ръка: беше прекалено огорчена. 

Самият Мориц едва дочака утрото. 

Вдигна се още преди разсъмване, поскита 

из гората и с първите лъчи се запъти към 

замъка. Започна да чука с юмрук, а после и 

с приклада на пушката по дъбовата врата. 

След време се отвори малко прозорче 

във вратата и в нега се показа лицето на 

посивелия прислужник. 

– Бих искал да узная… за младежа, 

който постъпи на работа. Мой роднина е. 

– Вече ви предадох заповедта на 

господин Брок да не безпокоите господата, 

които живеят в замъка. Ако още веднъж се 

осмелите да се появите тук, ще ви се 

наложи моментално да си събирате 

партушините и да се измитате от тази гора. 

Прозорчето се захлопна. 

До вечерта лесничеят не изпускаше от 

очи кулата, като се надяваше да види 

Ханка, но прозорците на кулата бяха тъмни 

и никой не се показа. Мориц вече реши да 

си тръгва, когато кучето застана нащрек и 

се хвърли към бора, който се намираше в 

края на гората. Специално дресираното 

куче не лаеше и не издаваше ни най-малък 

шум. Велтман внимателно го следеше. То 

хвана нещо в зъбите си, дотича при него и 

махайки с опашка, сложи в краката му 

малко парче тухла, обвито в хартия Мориц 

разгъна измачканата хартийка и прочете 

набързо надрасканите редове „Работата не 

е тежка. Животът се понася. Но условието 

е никъде да не излизам. Ще се опитам да 

хвърля бележката, щом като те забележа в 

гората. 

5. НОВИЯТ СЛУГА 

Когато Ханка пристигна при кулата и 

почука, Марта отвори вратата, кимна му и 

каза: „Ето те и теб“ – с такъв тон, сякаш 

изобщо не се е съмнявала, че той ще 

дойде, и го отведе по тесен коридор в 

кухнята. 

Йозеф едва позна стаята, в която бе 

живял няколко дни след бягството си от 

лагера. Тогава това беше запусната, 

полуразрушена стая, със зейнали дупки на 

прозорци без черчевета, с разбит и 

нащърбен каменен под, с купчини боклук. 

Сега боклукът беше изметен, дупките и 

пукнатините бяха замазани, стените и 

таванът – боядисани в бяло, черчеветата – 

поставени. Отстрани на голямото огнище 
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се виждаха полици с блестящи медни и 

алуминиеви съдове. Пейките и кухненската 

маса блестяха от бялата емайлова боя. 

– Сядай – Марта показа на Ханка 

пейката. – Сега ще съобщя за теб – и излезе. 

Ханка не седна. Той с удивление 

оглеждаше стаята. Обитателите на замъка, 

разбира се, не биха могли сами така да 

ремонтират и да обзаведат новото 

жилище. Но кой тогава им е помагал? Кога 

и как са превозили материалите, мебелите, 

домакинските принадлежности? 

Ниската врата се отвори и се показа 

фигурата на стареца, когото Ханка бе 

видял вече в онази паметна нощ. Старецът 

в никакъв случай не приличаше на 

милионер. Беше облечен в доста 

поизносен пуловер и панталони, които 

отдавна не бяха виждали ютия. После 

старецът се скри и вместо него се появи 

друг в синя престилка. Той каза, че Йозеф 

Ханка е приет на работа. Заплатата му ще 

бъде определена след едноседмичен 

изпитателен срок. 

– Няма да останете недоволен. 

Главното е точно да изпълнявате 

заповедите. Засега ще работите в кухнята 

– ще помагате на Марта. Предупреждавам 

ви: нито крачка извън стените на замъка, 

ако не искате да имате… големи 

неприятности… Мога и направо да ви го 

кажа: ако не искате отново да попаднете в 

лагера?… 

Старецът в синя престилка см отиде. 

Йозеф Ханка стоеше в средата на кухнята, 

с клюмнала глава. Значи те знаят всичко! 

Той е в ръцете им, техен пленник е… 

Така Ханка встъпи в длъжността 

помощник на старата Марта. 

Ханка имаше вече опит в домакинската 

работа. Нали бе помагал на Берта – 

жената на лесничея. Марта се удивяваше 

на досетливостта и пъргавината му и бе 

много доволна от него. Постепенно тя 

ставаше по-добра и откровена. Йозеф 

научи, че господарят – старецът Оскар 

Губерман, е учен, професор, вдовец. 

Марта познаваше Елеонора още като бебе. 

До преселването си тук те са живели в 

Щутгарт, в хубав дом на Гогенхаймската 

улица. Доктор Губерман преподавал в 

политехникума. Нора имала годеник – 

младия учен Карл Фрай, помощник на 

Губерман. Фрай се занимавал с някакви 

опасни опити в лабораторията, която се 

намирала на едно пустинно място в 

околностите на Щутгарт. И на това място 

от разказа Марта започна да подбира 
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думите и да прави паузи, като че ли се 

опасяваше да не каже нещо, което не 

трябва. Ето че се случило нещастието. В 

лабораторията станал взрив. Фрай 

загинал. Тази смърт в навечерието на 

сватбата потресла Нора. Тя заболяла, 

дълго лежала, едва се поправила, но 

тъгата не я напуснала. Скоро след това те 

се преместили тук. Доктор Оскар Губерман 

продължава сам опитите. Но очевидно не 

всичко върви гладко. 

следва 
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Замъкът на вещиците 

Научно-фантастична повест 

 

Александър Беляев 

 

Няколко дни по-късно Ханка получи 

повишение. Старият Ханс Шмит му каза: 

– От днес ще ми помагате да почиствам 

стаите. 

– А дърва и вода ще ми носиш както 

преди, синко – каза Марта. 

Ханка очевидно издържа и този изпит, 

тъй като след няколко дни отново го 

повишиха: беше допуснат до 

лабораторията, за да я почиства. 

Но тук се случи нещо, което повлия на 

по-нататъшните събития и може би запази 

живота на Ханка. 

6. ГРИЖИТЕ НА СТАРАТА МАРТА 

Йозеф забеляза, че Марта е 

обезпокоена от нещо. Тя стана разсеяна, 

раздразнителна, често отиваше някъде. 

– Имате някакви неприятности, лельо 

Марта? – веднъж я попита Ханка. – Може 

би ще успея да ви помогна? 

– Защо не, помогни ми, синко – отговори 

му Марта. – Направи ме с четиридесет 

години по-млада, с останалото тогава и 

сама ще се справя. – Тя замълча. 

Но на другия ден привечер тя не 

издържа и му разказа за своите грижи. 

През целия си дълъг живот бе пестила 

пари, за да има нещо настрана, когато вече 

не ще може да работи. Парите пазеше в 

свидното сандъче под кревата. Сандъчето, 

плод на най-големи икономии, тя бе взела 

със себе си в замъка. Но когато видяла с 

какви опасни опити се занимава старият й 

господар, обхванало я безпокойство: ами 

ако стане пожар или взрив, подобен на 

този, който някога бе погубил Фрай, и не бе 

оставил здрав камък от зданието, и 

нейният сандък ще се затрие! 

Марта започнала да търси безопасно 

местенце за своите съкровища. Успяла да 

открие подземен ход с множество 

лабиринти доста далеч от кръглата кула. 

В един от тях намерила пресъхнал 

кладенец. Мястото й се видяло подходящо. 

Спуснала сандъчето на дъното на 

кладенеца с помощта на здраво конопено 

въже, а края му затиснала с камък. От 

време на време Марта се промъквала 
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нощем с фенер в ръката, за да се убеди че 

съкровището й е непокътнато. Но веднъж, 

минавайки по тесния подземен коридор, тя 

извикала и спряла: старите стени на свода 

на мястото, където капела вода, не 

издържали и се срутили, засипвайки входа. 

Марта се опитала да откопае срутеното, но 

самата едва не загинала от земята и 

тухлите, които започнали да падат отгоре, 

засипвайки още повече прохода. 

Работата очевидно не била по силите й. 

А да се обърне за помощ към господарите, 

Марта не смеела. Тя се измъчвала няколко 

дни и нощи. И когато вече не можела 

повече да издържа, решила да разкаже 

всичко на Йозеф. Само от него би могла да 

очаква помощ. 

Още същата нощ Ханка отиде с нея в 

подземието. Да излиза от кръглата кула, му 

бе забранено, но ключът от входната врата 

се пазеше у Марта. Няколко нощи поред, 

като заговорници, Марта и Ханка отиваха 

да работят. И настана денят, по-точно 

нощта, когато пътят бе разчистен и Марта 

отново намери своето съкровище. 

Марта възнагради Ханка с онова, което 

за него бе по-скъпо от всичко – със своето 

доверие и откровеност. 

Старицата му разказа, че професор 

Оскар Губерман е страшен и опасен човек. 

Когато живеел в Щутгарт, при него идвали 

фашистки генерали, а два пъти го викал 

при себе си дори самият фюрер. И 

Губерман много се гордеел с това. Марта 

случайно подочула това-онова и у нея 

възникнало подозрението, че взривът в 

лабораторията и гибелта на Фрай са дело 

на фашистите, и Губерман е участвувал в 

тях или поне е знаел за това. 

– Ти също трябва да се пазиш от доктор 

Губерман, синко. 

Скоро Марта откри нова тайна на Ханка. 

В този замък те бяха дошли не направо 

от Щутгарт. Отначало живели в една пустинна 

местност в Тирол, също в гората, в планините, 

в самотен дом. Там Губерман започнал да 

прави своите опасни опити с огнените 

кълба. Той имал слуга, също такъв младеж 

като Ханка. Губерман го заставял да 

включва машината, а самият той стоял 

надалеч. Веднъж огненото кълбо убило 

юношата. На мястото на загиналия юноша 

наели друг. Но и другият загинал – по същия 

начин. Оскар Губерман заповядал на Марта 

и на Ханс да разпространят сред околното 

население слуха чрез доставчиците на храна, 

че младежите са се оказали крадци, окрали 
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ги и избягали. Но повече да остават в това 

място и да наемат други хора било неудобно 

и Губерман се преместил в този стар замък. 

– Услуга за услуга – каза Марта – Аз ти 

открих голяма тайна и ще ти дам съвет, 

който може би ще ти спаси живота. Можеш 

да почистваш лабораторията. Но ако 

Губерман те накара да включиш тока край 

апарата, който виси от тавана, не прави 

това, откажи се, ако ти е мил животът. 

7. БУНТЪТ 

Йозеф Ханка чистеше лабораторията 

рано сутрин, когато всички апарати бяха 

изключени. 

Лабораторията заемаше целия горен 

етаж на кръглата кула и представляваше 

огромна кръгла стая с висок таван. В 

дъното на лабораторията, срещу прозореца, 

се намираше импулсен генератор на 

напрежение няколко милиона волта. 

Колкото и висок да бе таванът, все пак бе 

се наложило да направят отвор в него за 

медната тръба, чиято спирала се издигаше 

високо нагоре. Огромни медни кълба, чийто 

диаметър надхвърляше един метър, служеха 

за разрядници. До стената на едно и също 

разстояние от прозореца и генератора се 

намираше пултът за управление: висок 

подиум с перила, към който водеше лека 

извита стълба. Подиумът бе защитен от 

удари на мълнията с многобройни остриета 

на гръмоотводи. 

Веднъж Губерман предложи на Ханка да 

присъствува на опит. „Ще присъствувам, но 

няма да включвам тока с прекъсвача край 

генератора“ – реши Ханка, помнейки 

съвета на Марта. 

Обаче за негово учудване Губерман го 

заведе със себе си на подиума и там, на 

разпределителния пулт, сам включи тока с 

прекъсвача. Може би той просто бе 

пренесъл мястото на прекъсвача? 

На Ханка му стана страшно, когато 

апаратът заработи. Започнаха да святкат 

електрическите лампички, тресяха се и 

бръмчаха металните предмети, върху 

всички остри ъгли и остриета се появиха 

пламъчета… Мощно изпразване разтърси 

старата кула. Мълнията проби 

разстоянието между кълбата. Но това не 

беше кълбовидна мълния. Губерман 

изключи тока. Тръбите на генератора 

обаче още бяха заредени с електричество. 

Губерман слезе от своя мостик, въоръжи 

се с разрядник – дълъг прът с метални 

разклонения – и отдалеч започна да 

премахва остатъчното електричество, като 

пъхаше краищата на разклоненията в 
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генератора като в устата на звяр. И също 

като някакъв звяр генераторът отговаряше 

на всяко движение на Губерман със сърдит 

пукот, като че ли щракаше със зъби. 

– Ето това е всичко – каза Губерман, 

когато апаратът бе напълно разреден. – 

Няма нищо опасно, макар че, ако човек не 

е свикнал, сигурно му изглежда страшно, а? 

Но както и самият Ханка предполагаше, 

това съвсем не се оказа „всичко“. Като 

начало Губерман показа на Ханка само 

най-простото и най-безопасното – прост 

разряд. „Ще видим, когато работата опре 

до кълбовидните мълнии!“… Дълго не се 

наложи да чака. 

– Ще ти покажа интересен опит – каза 

Губерман. – Изкуствено получаване на 

съвсем истинска кълбовидна мълния. 

– А защо трябва да я получаваме? – с вид 

на наивно-простодушен човек попита Ханка. 

– За това, за да проникваме в тайните 

на природата – отговори Губерман. 

И той се зае с подготовката на опита, 

като пътьом му даваше някои разяснения. 

– Сега ще направим такава огнена 

ябълчица, в която е затворен ток със сила 

стотици хиляди ампери и напрежение 

няколко милиона волта! 

– Но къде са генераторите? А 

електроцентралата? – попита Ханка. 

– Охо! Ти разбираш нещичко от 

електричество – отговори му Губерман. – 

Нашата електроцентрала се намира на 

тавана. А генераторите? Генератор ни е 

самото небе! – и Губерман гръмко се 

изсмя. Ханка малко се обиди. Защо 

Губерман му се присмива? Колкото и малко 

да знае, той все пак разбира, че небето не 

може да бъде генератор. 

А Губерман продължаваше своите 

приготовления. Той отвърташе някакви 

кранове, от които със свистене излизаше 

някакъв газ или пара. И си мърмореше: 

– Ами това не е шега, да получиш 

кълбовидна мълния. Разрядът се извършва 

между полупроводници, впрочем ти нищо 

не разбираш от това. Необходимо е във 

въздуха да има водни пари и азотни окиси… 

Впрочем това за теб е като китайски 

йероглифи… Кълбовидната мълния е 

капризна и своенравна. Имало е случаи, 

когато тя се е промъквала между тялото и 

долното бельо на човек, без да му навреди, 

а има и такива, когато го е убивала на място. 

Появявала се е от печката или от 

вентилационното отвърстие и е излитала 

през прозореца. А понякога е избухвала в 
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дома, изгаряйки и него, и обитателите му. 

С нея трябва да си внимателен. Сега 

всичко е готово. Слушай ме внимателно. 

Ще застанеш в тази ниша. Тук е безопасно. 

В нишата има разпределително табло. 

Всеки лост има номер. Много е просто. Аз 

ще застана на мостчето при горния пулт за 

управление. Ще включа апаратурата. 

Кълбовидната мълния ще се появи ето тук. 

Тя трябва да се появи по средата на 

лабораторията. Аз ще ти показвам 

необходимия номер, а ти ще натискаш 

съответния лост. И ние ще отправим 

мълнията право през прозореца. Разбра ли? 

– Разбрах. 

– Застани в нишата. 

– В нишата няма да застана, господин 

професоре, и до прекъсвачите няма да се 

докосвам – решително отговори Ханка. 

– Тоест как така няма? – с удивление 

попита Губерман – Защо? 

„Как да обясня на Губерман, без да 

издавам Марта?“ – помисли Ханка и веднага 

отвърна с тон на простодушен човек: 

– Защото съм страхливец, господин 

професоре. Страхувам се от кълбовидната 

мълния. На мен даже и сега ми треперят 

ръцете и краката. 

Такава откровеност успокои донякъде 

Губерман. Той дори се усмихна и каза: 

– Виж ти, не мислех, че такъв храбрец 

може да бъде страхлив. Срамно е, Ханка! 

Страховете ти са безпочвени. Кълбовидната 

мълния е безопасно нещо. Напълно 

безопасно, уверявам те! 

Ханка отрицателно поклати глава. 

– Не ми ли вярваш? – попита Губерман. 

– Самият вие казахте, господин 

професоре, че кълбовидната мълния е 

капризна и своенравна. 

Губерман се разсърди. Той не очакваше, 

че този „чешки мърльо“, както наричаше 

Ханка зад гърба му, умее да помни, да 

прави изводи и да възразява, като се 

възползува от неговите, на Губерман, думи. 

– Голямо магаре си! Ти значи нищо не 

си разбрал. Аз говорех за естествената 

мълния, а това е изкуствена… 

– Да, ама силата на тока е стотици хиляди 

ампери – каза Ханка, – а напрежението – 

милиони волтове. 

– Но нали я управляваме! – възкликна 

Губерман. 

– Засега не много успешно – възрази 

Ханка и прехапа устни: май се бе изпуснал. 

Губерман застана нащрек. Тъмните му 

вежди се сключиха. 
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– Откъде можеш да знаеш това, а? 

– Аз с очите си видях вашите кълбовидни 

мълнии, когато скитах из гората – отговори 

му Ханка. – Не трябва да си кой знае колко 

съобразителен, за да разбереш, че те най-

често си летят там, където на тях им се 

прииска. 

Разяреният професор се втурна към 

стълбата, която водеше към главния пулт 

за управление, тръшна след себе си вратата, 

за да не го последва Ханка на това 

безопасно място, притича на площадката, 

пое си дъх, наведе се над перилата и каза: 

– Е, добре. Да видим как сега ще се 

бунтуваш. Ще включа тока и… 

– Включвайте си го, колкото искате – 

възрази Ханка и се отправи към вратата. 

Губерман се разсмя хрипкаво: 

– Грешиш! Няма да се измъкнеш! Няма 

да излезеш! – извика той. – Вратата е 

затворена с резе отвън. Ханс я затвори. Ти 

си в капан. Можеш да скочиш само през 

прозореца. Не искаше да ми се подчиниш 

доброволно, а мълнията сама ще те 

застави да ме слушаш! 

Ханка дръпна вратата, но тя бе затворена. 

Дотича до прозореца. А Губерман включи 

тока. Изглеждаше, като че ли самият въздух 

забръмча, застена. Ханка неволно отстъпи 

от прозореца към нишата, като поглеждаше 

към огромните кълба разрядници. Но 

кълбовидната мълния се роди някъде другаде. 

Ярка светлина зад импулсния генератор 

извести нейното появяване. Тя се роди 

между два дискообразни полупроводника, 

откъсна се, както се откъсва от тръбичка 

сапунен мехур, и бавно изплува към 

средата на лабораторията. 

– Скрий се в нишата, ако ти е мил животът! 

– изкомандува Губерман. – Натисни 

прекъсвач номер две!… 

На Ханка не му оставаше нищо друго, 

освен да се подчини. Той влезе в нишата и 

вече бе сложил ръката си върху 

прекъсвача, когато вратата изведнъж се 

отвори и на прага се показа момичето. 

– Нора!… – Над главата на Ханка се 

раздаде пронизителен вик. – Нора! Отивай 

си веднага! Незабавно! И затвори след 

себе си вратата! Аз ти заповядвам, Нора! 

следва 
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Замъкът на вещиците 

Научно-фантастична повест 

 

Александър Беляев 

 

Нора изпълни само част от заповедта – 

затвори след себе си вратата, но не излезе 

от лабораторията. Тя даже направи две 

крачки напред. Ярката светлина на 

кълбовидната мълния придаваше на 

бледото й лице нереалност. Тя приличаше 

на привидение. Протегна ръцете си 

напред. 

– Не протягай ръце! Не се движи! – 

истерично закрещя Губерман. – Прекъсвач 

две! Прекъсвач три! – Това вече се 

отнасяше до Ханка. Йозеф се подчини. Но 

кълбовидната мълния, вместо да излезе 

през прозореца, започна да описва в 

лабораторията сложна спирала, сякаш си 

търсеше жертва – ослепителен, но сляп 

убиец. А Нора с ужасяващо спокойствие 

стоеше, без да обръща внимание на 

мълнията, като говореше: 

– Стига толкова опити. Стига толкова 

смърт. Йозеф, по-скоро се махайте оттук… 

Огненото кълбо бързо се издигна към 

тавана и после бавно започна да се 

снишава, приближавайки се към Нора. 

– Трети… пети прекъсвач… – Губерман 

диво извика и се втурна надолу по 

стълбата… 

8. КЪСЕН ГОСТ 

Мориц Велтман и Берта вечеряха. В 

гората вилнееше буря. Дъждът 

барабанеше по стъклата на прозорците. 

Избухваха мълнии. Планинското ехо 

разнасяше гърма. До вратата лежеше 

кучето и мърдаше уши, като бавно 

обръщаше главата си от една страна на 

друга. 

– Нещо не е спокоен нашият Сивчо – 

каза лесничеят, поглеждайки кучето. 

Мориц Велтман стана от масата. 

Веднага скокна и Сивчо. Но в този момент 

някой почука на прозореца. 

– Ето! Нали ти казах! – Мориц отвори 

вратата. Шумът от вятъра и дъжда нахлу в 

къщичката. – Кой е? 

– Позволете на пътника да влезе – чу се 

глас от тъмнината. 

– Никога не отказваме подслон на 

добрия човек. Влизайте – отговори Мориц. 
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Като наведе глава, в стаята влезе висок, 

слаб младеж. Носеше прогизнал от вода 

тиролски костюм, на гърба – раница; 

мустаците и брадата му отдавна не бяха 

бръснати. 

– Заповядайте при огнището, да се 

подсушите. Ей сега ще нахвърля още 

дърва – гостоприемно го подкани Берта, 

премествайки грубото дървено кресло към 

огнището. 

– Не, не, благодаря ви, по-добре да 

остана на прага, докато водата се оцеди от 

мен – възрази пътникът. 

– Няма нужда от церемонии, 

господин?… 

– Наричайте ме просто Карл – отговори 

младежът. 

– Не се стеснявайте, господин Карл – 

продължи Мориц. – Ще ви дам свой 

костюм, а този до сутринта ще изсъхне. 

Карл благодари. Няколко минути по-

късно той седеше зад масата вече 

преоблечен в сухи дрехи и с апетит 

вечеряше. Берта незабелязано го 

наблюдаваше, без да забравя да го 

обслужва. На колко ли години беше? На 

тридесет, не повече. Но между веждите му 

бяха се образували дълбоки бръчки, 

лицето му бе уморено, очите – тъжни. 

Мекосърдечната Берта въздъхна: „Животът 

му и на него, явно, не е лек“. Но нито тя, 

нито Мориц разпитваха пришълеца откъде 

е, защо е дошъл, чакайки търпеливо 

самият той да разкаже нещо за себе си. 

След вечерята Карл седна в креслото до 

огнището, протегна се с наслада като 

уморен човек, който най-накрая може да си 

почине, запали причудлива порцеланова 

лула и задряма. 

Дълъг и сложен бе пътят на Карл, довел 

го до колибата на лесничея. 

Карл Фрай беше млад, талантлив учен-

физик. Работеше под ръководството на 

професор Оскар Губерман, но бе 

значително по-способен от своя стар 

учител. Според мнението на Губерман 

неговият ученик Фрай беше „с плам, но си 

имаше своите странности“. А странностите 

на Карл Фрай се заключаваха в това, че 

той беше „като че ли паднал от Луната“. За 

самия Губерман науката беше само 

средство за постигане на лични цели – 

известност, пари, кариера. И когато на 

власт дойдоха новите господари – 

фашистите – и поискаха науката да им 

служи, Губерман охотно предостави себе 

си и своите знания на тяхно разположение, 
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влезе в нацистката партия и бързо спечели 

милостта на новите господари. 

В това отношение Фрай представляваше 

пълна противоположност на Губерман. Той 

никога не мислеше за себе си. Не се 

интересуваше от политика. Въобразяваше 

си, че успехите на науката от само себе си 

могат да осигурят щастлив живот на 

човечеството. Той сериозно вярваше, че 

като развива науката, приближава златния 

век на Земята. С тези си странности той 

спечели мечтателното сърце на дъщерята 

на своя учител – Елеонора, или, по-кратко, 

Нора Губерман. Само с какъв жар и 

вдъхновение й разказваше за своята работа, 

мечти, фантазии! Самият той смяташе 

себе си за твърде практичен човек – не 

можеше да разбере, че другите приемаха 

за практичност единствено онова което 

поставя личната облага на първо място. 

– Помислете, Нора, нима не съм 

практичен? Стотици учени като мен са 

изучавали и изучават космическите лъчи. 

Физическата природа на тези лъчи е добре 

проучена. Но откъде именно идват и кое ги 

е породило, ние още не знаем. А докато 

учените се мъчат с разрешаването на тези 

загадки, аз подходих към космическите 

лъчи от съвсем друга, практична гледна 

точка. В тези лъчи се съдържа огромна 

енергия. Цели порои, цели дъждове от 

безплатна енергия се изливат върху 

Земята – милиони конски сили, които 

трябва да бъдат впримчени. Възможно ли 

е това? Да. Такава юзда могат да бъдат 

оловните филтри. Те ще задържат 

космическата бързина на „космическия 

впряг“, която не може да бъде използувана 

току-така в земни условил. И моите сметки 

се оправдават. А какви необикновени 

перспективи се откриват пред нас, Нора! 

Младите хора се обикнаха и Оскар 

Губерман след известно колебание даде 

съгласието си за техния брак – година след 

годежа. 

А предпазливостта на Губерман бе 

предизвикана от това, че положението на 

жениха бе неопределено. В правителствените 

кръгове бяха извънредно недоволни от 

отказа на Фрай да встъпи в редовете на 

нацистката партия. Мечтите му за златен 

век смятаха за празна работа, а самия 

него, в най-добрия случай, за идеалист, 

мечтател. Всичко това бе съвсем 

достатъчно, за да погуби кариерата му, ако 

не и живота. Но от неговите работи по 

използуването на енергията на 

космическите лъчи се заинтересуваха 
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някои военни специалисти, което Фрай и не 

подозираше. Фрай не подозираше и това, 

че тези генерали, които действуваха чрез 

Губерман, бяха решили съдбата му. На 

Губерман бе заповядано да помага по 

всякакъв начин на Фрай в неговата работа, 

без да държи сметка за разходите, но по 

възможност да не запознава с тази работа 

други сътрудници. 

А когато получаването на енергия от 

космическите лъчи бъде осъществено от 

Фрай, по-нататъшната му съдба ще бъде 

решена от специално разпореждане. 

Главното е самият Губерман да вземе 

непосредствено участие в тази работа, да 

я познава дотолкова, че да може да я 

продължи самостоятелно, без Фрай. 

А Фрай се радваше, когато за неговата 

работа неочаквано построиха в една 

безлюдна местност, в околностите на 

града, лаборатория, отпуснаха средства за 

оборудването й, бързо и акуратно 

изпълняваха всяка негова поръчка за нова, 

сложна апаратура. 

Работата вървеше успешно. Апаратът 

за получаване на енергия като тази на 

космическите лъчи бе създаден. Губерман 

предложи на Фрай да направят опит да 

кондензират тази енергия под формата на 

кълбовидна мълния. На Фрай му бе неясна 

целта на подобен опит, но той не се отказа 

от работата. Обаче все по-настойчиво 

разпитваше учителя си каква практическа 

полза може да бъде извлечена от тези 

опити. На Губерман тези въпроси явно 

съвсем не му харесваха. Той отговаряше 

уклончиво. 

И ето че в този момент на върхово 

увлечение по работата и по мечти за лично 

щастие на Фрай му се наложи да падне от 

небето на земята. 

Случило се през една душна лятна 

вечер. Семейство Губерман живеели във 

вила. След като свършил работата в 

лабораторията, Фрай, както обикновено 

правел, тръгнал към семейство Губерман 

при Нора. 

Като близък човек, той минал за по-

бързо през градината към верандата, 

където Нора обикновено го чакала. 

Момичето го нямало. Фрай мислел да я 

повика по име и да мине в гостната, когато 

изведнъж дочул гласове от отворения 

прозорец на кабинета на Губерман, при 

което говорещите често споменавали 

името му. Първите думи, които чул Фрай, 

го накарали да потрепери. 
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– Какво ще правим с Фрай? – попитал 

Губерман. 

Нечий солиден бас спокойно отговорил: 

– Фрай повече не ни е нужен и трябва да 

го премахнем. 

Фрай се вкаменил и наострил уши. За 

няколко минути той узнал ужасни неща. 

Неговите научни открития, с които той 

мечтаел да облагодетелствува 

човечеството, фашистите искали да 

използуват за военни цели – да убиват 

беззащитни жени и деца. Те решили, че 

Фрай си е свършил работата, останалото 

ще довърши Губерман… Той научил даже 

и предполагаемия час на смъртта си: 

решили да го унищожат с взрив в 

лабораторията в най-близките дни, от шест 

часа до шест и тридесет вечерта. 

– По това време – говорел неизвестният 

посетител – даже чистачът и пазачът 

напускат лабораторията, а Фрай често 

остава сам, продължава да работи. 

Запомнете добре и вие самият: трябва да 

напуснете лабораторията най-късно в шест 

без десет… 

На Фрай му се сторило, че земята се 

клати под краката му, а небето се срутва 

отгоре му. Потресен, той слязъл от 

верандата и тихо тръгнал през градината. 

Успял незабелязан да си отиде. 

Фрай решил да отиде на следващия ден 

в лабораторията, като се направи, че нищо 

не знае, но внимателно да наблюдава. 

„Сигурно ще поставят адската машина.“ 

Когато останал сам, той внимателно 

претърсил цялата лаборатория, но не 

намерил адската машина. Затова пък 

помислил за една много важна 

предохранителна мярка: в задната стая на 

лабораторията имало малка врата, 

извеждаща в градината. Никога не 

ползували вратата и тя винаги била 

заключена, а ключът от нея – отдавна 

загубен. Още през първия ден, когато Фрай 

научил страшната новина, той изработил в 

работилницата ключ и незабелязано 

отворил вратата. Вратата на главния вход 

водела към широка алея, излизаща на 

автострадата, и се виждала като на длан. А 

зад тази малка врата веднага започвала 

градина, гъсто обрасла с дървета и храсти. 

В пет часа вечерта си отивали чистачът 

и пазачът, който бил и портиер – и Фрай 

оставал сам. Никой не го следял. В шест 

без пет минути, не по-късно, той излизал от 

лабораторията през задната врата, като 

заставал в самия край на градината, 
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където лягал в малка траншея изкопана от 

него, и с тупкащо сърце следял часовника 

си. Стрелките показвали шест и тридесет – 

опасността за днес била минала – и той 

бавно се вдигал и тръгвал към лабораторията. 

Малко по-късно, вече с палто и шапка, 

излизал от главния вход. Всеки ден му се 

налагало да преживява напрегнатите 

тридесет минути. Но с това мъките му не 

свършвали. За да не предизвика 

подозрения, той трябвало както и преди да 

се среща със семейство Губерман, да се 

ръкува с предателя, да се среща с любимото 

момиче, чието щастие унищожавал 

собственият й баща… Фрай трябвало да 

намери сили да изглежда весел и радостен. 

Това било най-трудното. И не винаги му се 

удавало добре. Нора забелязвала как 

лицето му неочаквано придобива загрижен 

израз. Тя го питала какво му е. А той я 

успокоявал както можел. 

Но така не можело дълго да 

продължава. Имало мигове, когато на Фрай 

му минавали мисли за самоубийство. Все 

едно: той е обречен човек. През главата му 

минавали и други мисли: а да не вдигне ли 

във въздуха самата лаборатория заедно с 

всички съоръжения и апарати? Но това би 

било безполезно. Губерман притежавал 

копия от всички чертежи и изчисления. Не, 

най-добрият изход все пак бил да 

„преживее собствената си смърт“, а какво 

да прави по-нататък – ще види. 

И този решителен ден, тази минута 

настанали. В шест часа и двадесет и две 

минути вечерта, когато Фрай лежал в 

своята траншея, земята потреперила, чул 

се чудовищен взрив, въздушната вълна 

минала през градината, чупейки дървета; 

огнен стълб, окръжен от гъсти кълба дим, 

се издигнал към небето. Посипали се парчета. 

Всичко продължило няколко секунди. Фрай 

станал, дотичал до стената, прехвърлил се 

през нея. Зад стената започвала гора. Тук 

можел да се скрие, докато премине 

паниката, предизвикана от взрива. 

А по-нататък?… Старият Фриц, пазачът 

на лабораторията, инвалид от 

империалистическата война, се отнасял с 

изключителна симпатия към Фрай. Той 

живеел в малка къщичка в края на града с 

дъщеря си Ана. Късно през нощта Фрай 

почукал в къщичката на Фриц и откровено 

му разказал всичко, което му се случило. 

В този дом Фрай преживял няколко дни 

след взрива. Не без удоволствие прочел 

във вестника, който с лукава усмивка му 

донесъл Фриц, съобщението за 
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собствената си смърт, последица от 

взрива. В дописката се казвало, че 

покойният млад учен господин Фрай станал 

жертва на собствената си непредпазливост. 

И така приятелите на Губерман и самият 

той били уверени, че Фрай е загинал. Е, 

какво пък, като покойник на Фрай ще му е 

по-лесно да се скрива. Но как е приела 

известието Нора? Бедното момиче! Как му 

се искало на Фрай да я утеши, да й 

съобщи, че е жив. Макар че – защо? За нея 

той все едно бил загубен. По-добре тя 

веднага да преживее тази загуба… Фрай 

все пак помолил Фриц и Ана да се опитат 

да научат какво става в дома на Губерман. 

Нищо весело! Нора заболяла, като узнала 

за гибелта на своя годеник. Баща й я 

утешавал, опитвал се да я сгодява за 

някакъв лейтенант, но Нора не искала да 

чуе за друг годеник. 

Краят в следващия брой 
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Замъкът на вещиците 

Научно-фантастична повест 

 

Александър Беляев 

 

После дошла вестта, че семейство 

Губерман заминали неочаквано някъде. 

Къде? Защо? Фрай се убедил, че чрез 

бедните, но предани хора може да узнае 

повече, отколкото чрез скъпите 

детективски агенции. Нали без носачи и 

шофьори няма да минеш, като се 

преселваш на друго място! И Фрай скоро 

научил, че Губерман се преместил в едно 

глухо място в Тирол, където продължава 

опитите, започнати от Фрай. 

Но какво да прави самият Фрай? 

Помогнал му Фриц. Старият войник-

инвалид, видял ужасите на войната, дълго 

беседвал с младежа. Спомняйки си 

преживяното, той му говорел за това, колко 

невероятни страдания, мъка, смърт може 

да донесе новото оръжие – кълбовидната 

мълния. И Фрай решил да открие 

Губерман, да унищожи машината, а може 

би и самия Губерман. 

Като се простил с Фриц и събрал 

необходимите сведения, Фрай се отправил 

да търси Губерман. Така, след много 

опасни приключения, Фрай се появил в 

дома на лесничея Мориц. 

9. ПОСЛЕДНО СВИЖДАНЕ 

Фрай се протегна, разпали угасналата 

лула и попита Мориц дали ще може утре 

сутринта да му покаже пътя към замъка. 

– Пътя аз и сам ще намеря – прибави 

Фрай, – но може да ми дотрябва вашата 

помощ. 

– Аз съм на вашите услуги – отговори 

Мориц. 

На другия ден в единадесет часа 

сутринта, когато, по сметките на Фрай, в 

замъка всички бяха станали, а Губерман е 

на работа в лабораторията, Фрай и Мориц 

наближиха кулата. Отвори им Марта. Като 

видя Фрай, когото мислеше за умрял, тя 

силно извика, а главата и ръцете й се 

затресоха. 

– Не се плашете, Марта – каза Фрай. – 

Не съм привидение. Заведете ме по-скоро 

при професор Губерман. 

– При професора!… – възкликна Марта, 

като все още тресеше глава. И добави: – 
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Посред бял ден… Покойник идва при 

покойника. 

Марта продължаваше да стои, клатейки 

глава, а Фрай и Мориц, като минаха покрай 

нея, се качиха на първия етаж и отвориха 

вратата в лабораторията. 

По средата на стаята, на пода, широко 

разперил ръце, лежеше по гръб Оскар 

Губерман. Сивата му коса се беше 

разпиляла по каменните плочи. На 

слепоочието му се виждаше тъмносиньо 

петънце, голямо колкото вишна. Ханс 

стоеше на колене до Губерман. До 

прозореца се намираше Нора и безучастно 

гледаше пред себе си с широко отворени 

очи. Ханка с чаша в ръка уговаряше Нора 

да изпие водата, но тя не го забелязваше. 

Като видя влезлите, Ханка се хвърли 

към Мориц и с няколко думи му разказа 

какво бе станало няколко минути преди те 

да дойдат. 

Но главното се разбираше и така, без 

думи: кълбовидната мълния бе убила 

професор Губерман. Фрай неволно 

въздъхна с облекчение. Губерман вече не 

е жив, остава да унищожи апарата. Даже 

някой да притежава копия от чертежите, 

без Губерман няма да е лесно отново да 

конструират апарат за получаване на 

енергия като тази на космическите лъчи. 

А какво да прави с Нора? Фрай се 

приближи до момичето, взе ръката му, 

назова го по име. Тя не го позна. 

– Когато мълнията удари баща й в 

челото, фройлайн Нора падна – обясни 

Ханка. – Аз я вдигнах, сложих я да седне на 

този стол. Тя скоро отвори очи, но през 

цялото време седи ей така – неподвижно, 

без да произнесе дума, като че ли е 

вцепенена. 

„Нещастното момиче! – трескаво помисли 

Фрай. – Ударът е прекалено голям.“ 

Но съзнанието, разбира се, ще се върне. 

Да я вземе ли със себе си? Напълно 

невъзможно. Фрай е беглец, зачеркнат от 

списъка на живите. И ако го възстановят в 

този списък, то ще е само за това, за да го 

зачеркнат отново, вече завинаги. Няма да 

пощадят и Нора, ако тя тръгне с него. Не, 

трябва да се разделят. И може би, по-

добре е това да стане сега, когато Нора се 

намира в такова състояние и не го познава. 

Фрай още веднъж погледна 

променилите се черти на любимото 

момиче, въздъхна и решително се изкачи 

по извитата стълба на тавана, където би 
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трябвало да се намира машината за 

„космическа енергия“. 

Няколко минути по-късно всичко бе 

свършено. Вълшебните врати, през които в 

непрекъснат поток се изливаше енергията 

на космическите лъчи, бяха разрушени, 

превърнати в безформени отломки. Космосът 

отново стана далечен и недостъпен. 

Изобретението, което по мнението на Фрай 

трябваше да донесе нова щастлива ера на 

човечеството, бе унищожено. 

Импулсния генератор и апаратите за 

създаване на кълбовидна мълния може и 

да не разрушава. Такива неща вече са 

известни. 

Минавайки за последен път покрай 

момичето, Фрай спря. Искаше му се да й 

каже на сбогуване няколко думи, макар че 

тя не би го разбрала… Сбогом… 

Прощавай… 

И, след като се простиха с Ханс и с 

Марта, Фрай, Мориц и Ханка излязоха от 

Замъка на вещиците. 

Мориц им предложи да наминат към 

неговия дом, за да хапнат преди тръгване. 

Впрочем и Берта ще се види с Ханка. А 

после… после Фрай и Ханка ще заминат да 

търсят щастието си – може би ще им се 

удаде да избягат от този ад. 
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Наградата „Кора” 

Научно-фантастичен разказ 

 

Людмила Козинец 

 

Преди двеста години съветът на 

планетата Терра, разположена на твърде 

удобно място във Вселената, прие тъй 

наречения Закон за Живот. 

Внимателният преглед на 

съществуващите и перспективните 

енергетични ресурси, на свободните площи 

и хранителните продукти, очакваното 

развитие на технологията позволи да се 

установи точният срок на живот за всеки 

гражданин на Терра – 120 години. Това 

беше справедливо. За този срок човек 

успяваше да извърши много нещо, много 

да види, да дочака своите правнуци и да си 

отиде достойно. Постепенно дори изчезна 

глаголът „умирам“ – казваха „той си отиде“. 

Годините, определени за всеки човек, 

можеха да се подаряват, да се завещават и 

дори да се унаследяват, ако сто и 

двадесетгодишният срок по трагична 

случайност се прекъснеше – например при 

катастрофа да загине близък родственик… 

Всички на Терра скоро привикнаха към този 

ред на нещата. И се появи нова, висша 

форма на поощрение – живот. Година, две, 

три, пет години – съобразно заслугите. 

Това също беше справедливо – изявен 

учен, медик, поет можеха да завършат 

своя труд (тъй често животът не стига), да 

въплътят последните си замисли или 

просто да се порадват на живота и на 

работата си… 

…Художникът Тил приемаше 

поздравления. Неговите картини… Без тях 

сега животът на Терра изглеждаше 

невъзможен. Петдесет години 

самоотвержен труд и ето: най-високата 

награда на Терра, наградата „Кора“ – 

двадесет години живот и кристална 

статуетка на млада девойка. 

Статуетката, символ на наградата, му 

връчи самият председател на Съюза на 

творците. Художникът Тил бе осмият, 

удостоен с тази награда, откакто тя беше 

създадена. Сякаш всички на планетата го 

поздравиха. Художникът Тил се усмихваше 

и благодареше, благодареше… 
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Когато гостите си отидоха, художникът 

Тил седна в дълбокото кресло, взе своята 

сияеща награда и се замисли, плъзгайки 

поглед по прозрачното тяло. Най-вече се 

мъчеше да си припомни защо я наричат 

Кора тази награда, тази девойка-живот. 

Дълго я разглежда, потънал в обичайното 

си, но неочаквано за днешния ден 

мълчание. 

И пристигна в дома на Тил неговият стар 

приятел, поетът и скептикът Дан. Но не 

поздрави Тил, а с болка и мъка погледна 

наградата и запита: 

– Знаеш ли защо я наричат Кора? Знаеш 

ли откъде се е взел обичаят да подаряват 

години и изобщо целият този фонд? 

– Говори – отвърна Тил. – Познавам 

любовта ти към суеверията, древните 

страсти и страха, но това няма да ме спре. 

Чакам разказа ти без печал и съмнения. 

– Добре – каза Дан, – ще ти разкажа 

историята на фонда Живот, историята на 

наградата Кора. 

Това се случило отдавна. Веднага след 

като приели Закона за Живот. 

В нашия град живеел художник. Ти 

познаваш творбите му. Неговото име? Сега 

няма да споменавам името му. Ще го 

назовем просто Майстора. Повярвай ми, 

той е достоен за това прозвище. 

Майстора бил вече стар. Според 

тогавашния закон му оставали още 

десетина години. По думите на онези, 

които го познавали, Майстора бил изцяло 

буря и пламък. Неудържим, неукротим 

гений. И твърде самотен. Познавали го 

всички. А го обичала само една. Кора… 

Веднъж тя отишла при нотариуса, 

съставила и подписала необходимите 

документи и на другата сутрин си отишла… 

Отишла там, откъдето няма връщане. 

Разбираш ли, отишла си доброволно! И в 

същия ден Майстора получил официално 

уведомление, че според завещанието на 

Кора получава още сто години… 

Да, да. Той също си отишъл. Веднага. 

Нямал нито родственици, нито близки и 

неговите сто и десет години станали 

собственост на Съюза на Творците. 

Съгласно завещанието на Майстора бил 

основан фондът „Кора“… Признала го 

цялата Терра. И в него започнали да 

постъпват годините на онези, които 

загинали или си отишли доброволно и не 

оставили наследници. Не ти ли е някак 

страшно? Сега ще ти кажа и най-главното. 
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Първият, когото Съюзът официално 

наградил от фонда „Кора“, полудял за 

броени минути. Вторият си отишъл 

доброволно като Майстора. Третият се 

отказал от наградата. Четвъртият 

използувал само половината и си отишъл. 

– А останалите трима? 

– Те са живи. Но никой освен Съвета на 

фонда не знае имената им. И кой знае 

дали те все още са Творци… А аз си мисля 

какво ще стане с теб… 

Художникът Тил гневно присви очи: 

– Върви си – рече той на своя приятел, 

поет и скептик, – ти нямаш право… 

Дан си отиде, презирайки Тил. А 

художникът Тил… Тил слушаше 

предсмъртните слова на Кора – те се 

съхраняваха в архива на планетата Терра, 

записани на лента. И с настъпването на 

полунощ пристигна и Кора. Тя седна на 

пода, сви колене до брадичката си и вдигна 

към художника Тил разплаканите си очи. 

– Не можех иначе – рече Кора. – Аз го 

обичах. Беше невъзможно той да… Знаеш 

ли, едва в края на живота си той разбра 

нещо твърде важно, най-важното. И много 

се страхуваше, че не ще съумее да го 

изрази, да го открие на хората… 

А аз не можех с нищо да му помогна. 

Бездарница съм… Учех се при него. Той 

гледаше работите ми, понякога ги хвалеше, 

но аз виждах как изкривява устните си… Да 

остана да живея след него и да разказвам 

на хората за него ли? Аз – да говоря за 

Него? Не бих могла… И ако аз не съм 

Творец, ако съм нищо, то нека Майстора да 

живее! Майстора и любимият… Нима това 

не е справедливо? 

…А после прозвуча гласът на Майстора: 

– Аз може да съм празен глупав старик, 

но подлец не съм. Да живея на света сред 

хората като вампир, като върколак, който е 

изпил живота на една девойка. А девойката 

беше талантлива… Удивително 

талантлива… Аз, старият мърморко, не 

намерих за нея думи за похвала – е да, 

имам болен черен дроб. Тъй и не 

намерих… Тя писа в последното си писмо: 

„Живей! Работи! Обичай живота! Аз не се 

страхувам – аз не си отивам, аз оставам в 

тебе! Това е щастие и аз ти благодаря за 

него!“ 

Не ми достигна съвест да живея така. 

През цялото време пред погледа ми беше 

тя. Единствената… Нейните години, 

дарени ми, ме задавяха. Ако вие я 

познавахте! Всяка минута от нейния живот 
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е скъпа, всяка минута аз питах себе си – 

нима аз живея? Нима това е вярно? И 

струва ли това нейния живот? Ами ако не 

съумея да оправдая тези минути и години, 

ако всичко, което сътворя, е жалко мацане, 

способно само един единствен път да 

заслепи едно единствено свято сърце? Аз 

познавах Кора… Аз съм недостоен за 

нейния живот и недостоен двойно, защото 

не издържах, защото си отидох 

доброволно. Нейната жертва беше 

напразна… 

* * * 

Бавно се въртяха звездите на нощната 

Терра, звучаха гласовете на 

предшествениците, на творците, удостоени 

с наградата „Кора“. Художникът Тил ги 

изслуша всички – и онзи, чийто разум се бе 

задушил под безмерната нощ, и онзи, 

който винаги и за всичко осъждаше себе си 

твърде строго, и онзи, който, скривайки 

името си, не бе пожелал да се нагърби с 

тежкия товар – да оправдае безценния дар 

пред жителите на Терра. Само този, който 

се бе отказал от наградата „Кора“ не чу 

Тил. 

Тежко и страшно бе на художника Тил 

през тая нощ. 

Но със зората сенките отстъпиха. Тил 

излезе в градината, набра, колкото можеше 

да държи, от белите, натежали от 

утринната роса цветя и ги хвърли в 

сребърното езеро. И извика: 

– Кора! Аз ще живея! Майсторе! Аз съм 

по-силен от тебе! 

…Когато слънцето изгря, художникът 

Тил вече беше в ателието си. Той 

работеше. 
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Иззвъня телефонът 

Научно-фантастичен памфлет 

 

Артър Кларк 

 

 

Четвърт милиард души вдигнаха 

телефонните слушалки и няколко секунди 

се вслушваха с раздразнение или с 

тревога. Някои помислиха, че им звънят 

някъде от Австралия чрез 

комуникационния спътник, който беше 

пуснат в навечерието. В слушалката обаче 

не се чуваше ничий глас, само непонятен 

звук, на някои напомнящ шума на море, на 

други – звънтящи под напора на вятъра 

струни на арфа. За трети този звук донесе 

спомен от далечното детство: пулсацията 

на кръвта, която се чува, ако долепиш до 

ухото си голяма раковина. Но, каквото и да 

беше, след двадесет секунди всичко 

стихна. 

Телефонните абонати изругаха, 

промърмориха: „Сгрешили сте номера“, и 

окачиха слушалките. Някои се опитаха да 

позвънят в съответната телефонна 

компания и да изкажат своето недоволство, 

но линията беше заета. След няколко часа 

всички забравиха за инцидента, освен 

ония, в чиито задължения влизаше да не 

допускат подобни случайности. 

В Изследователската станция за 

свръзка спорът продължи цялата сутрин и 

не се стигна до никакво решение. Не 

затихна и по време на обедната почивка, 

Предлагаме на нашите читатели памфлета на известния английски фантаст Артър Кларк. В 

разказа остро е предадено чувството на тревога у автора, предизвикано от безсмислената 

технизация на съвременния западен свят, пресищането на неговия бит и битие с информация, 

нарастването на духовната необщителност и т.н. 

Заплашва ли развитието на науката духовното благоденствие на човека? Сега в 

капиталистическите страни противопоставянето човек – машина, съвсем не е само литературен 

проблем. Там, където човекът е принизен до равнището на автомат, там даже мъртвата, 

неодушевена техника става антихуманна. 
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когато гладните инженери, продължавайки 

да разговарят, влязоха в насрещното 

кафене. 

– Аз все пак смятам – заяви Уили Смит, 

специалист по електроника, – че това беше 

мощен импулс, възникнал в момента на 

включването на спътника в мрежата. 

– Да, някаква връзка с включването на 

спътника несъмнено имаше – оказа му 

поддръжка Жул Райнер, проектант на 

мрежи. – Но с какво да обясним, че не 

съвпадна по време? Спътникът се включи в 

полунощ, а звъненето започна едва след 

два часа, както всички отлично знаем. – И 

той шумно се прозина. 

– А какво мислите, вие, докторе? – 

попита Боб Ендрюс, програмист на 

компютри. – Вие почти цялата сутрин 

мълчахте. Навярно имате някаква идейка? 

Доктор Джон Уилямс, възглавяващ 

математическата група, смутено сви 

рамене. 

– Аз наистина имам една идея – започна 

той. – Но вие едва ли ще се отнесете 

сериозно към нея. 

– Няма значение. Дори ако идеята ви 

напомня научнофантастичните разкази, 

които печатате под псевдоним, тя пак би 

могла да ни подсети за нещо. 

Уилямс почервеня, но не твърде силно. 

Всички знаеха за неговите разкази и той не 

се срамуваше от тях. Те дори бяха излезли 

в отделен сборник. (След разпродажбата 

на залежалия тираж у него бяха останали 

още двеста екземпляра) 

– Е, добре – заговори той, мачкайки 

машинално покривката. – Откровено 

казано, до тази мисъл достигнах не сега, а 

преди няколко години. Кажете, замисляли 

ли сте се някога върху аналогията между 

автоматичната телефонна централа и 

човешкия мозък? 

– Че кой не е мислил върху това? – 

усмихна се един от неговите слушатели. – 

Тази идея е на толкова години, на колкото 

е и телефонът. 

– Възможно е, но аз и не твърдя, че съм 

казал нещо оригинално. Време е обаче да 

се отнесем сериозно към този проблем. – 

Той се намръщи, погледна висящите от 

тавана тръби на луминесцентното 

осветление. Денят беше мрачен, мъглив и 

те горяха. – Какво става с тази дяволска 

светлина? Лампите всеки пет минути 

трепкат. 

– Не се отвличайте с празни работи. 

Навярно Мейси е забравила да плати 
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сметката за електричеството. Разказвайте 

по-нататък. 

– Аз вече не само правя предположения, 

но имам и някои факти. Ние знаем, че 

човешкият мозък представлява нещо като 

сложна система от превключватели, 

съединени с нервните влакна. 

Автоматичната телефонна централа на 

свой ред също е система от 

превключватели – селектори и прочие, 

съединени с проводници. 

– Съгласен съм – кимва Смит. – Но по 

тази аналогия няма да стигнем далеч. 

Мозъкът съдържа около петнадесет 

милиарда неврони, нали? В коя телефонна 

централа ще се намерят толкова 

превключватели? 

Отговорът на Уилямс потъна в рева на 

ниско летящ реактивен самолет. Трябваше 

да изчакат, докато кафенето престане да 

вибрира. 

– Никога не са летели толкова ниско – 

промърмори Ендрюс. – Мисля, че това не е 

по правилника. 

– Това наистина е против правилника. 

Но не се безпокойте, въздушният контрол 

ей сега ще им натрие сол на носа. 

– Съмнявам се – поклати глава Райнер. 

– Именно въздушният контрол определя 

височината на спускането при кацане. Но 

така ниско… Не завиждам на оня, който е 

на борда. 

– И тъй, ще говорим ли най-после по 

същество, или не? – недоволно попита 

Смит. 

– Вие бяхте прави, като говорехте за 

петнадесетте милиарда неврони – 

спокойно продължи Уилямс. – Именно в 

това опира всичко. Петнадесет милиарда – 

много ли е това, или малко? Много? А вие 

знаете ли, че още преди две десетилетия 

общото число на превключвателите в 

разпръснатите по цялата страна 

телефонни централи превишаваше 

петнадесет милиарда. А сега са пет пъти 

повече. 

– Ясно – каза твърде тихо Райнер. – 

Значи сега, когато се включи новият 

спътник, всички те са се съединили 

помежду си. 

– Да, именно. 

Около масата стана съвсем тихо; 

чуваше се само биенето на камбанката на 

пожарната кола. 

– Хайде да говорим направо – каза 

решително Смит. – Вие твърдите, че 

нашата телефонна система се е 

превърнала в гигантски телефонен мозък? 
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– Не, това би бил твърде груб 

антропоморфичен подход. Предпочитам да 

мисля за възникналото явление с 

понятията за критична маса и критичен 

размер. – Уилямс издигна двете си ръце, 

сви наполовина пръсти, като че ли 

държеше нещо в тях. – Представете си, че 

държа две парчета уран-235; нищо няма да 

стане, докато те се намират на известно 

разстояние едно от друго. Но ако ги 

съединим – той приближи ръцете си, – ще 

се получи нещо, което съвсем не прилича 

на голям къс уран. Ще се образува яма – 

половин миля в диаметър. Същото нещо е 

станало с телефонните мрежи; до ден-

днешен повечето от тях са били 

независими, не са имали връзка помежду 

си. Сега ние увеличихме рязко броя на 

свързващите звена и всички отделни 

мрежи се сляха в едно цяло и достигнаха 

критичния размер. 

– Интересно как следва да се разбира 

понятието „критичност“ в дадения случай? 

– попита Смит. 

– По липса на по-добра дума аз бих го 

нарекъл „съзнание“. 

– Твърде необикновено „съзнание“… – 

забеляза Райнер. – И какво, то би ли било 

използувано в качеството му на орган на 

чувствата? 

– За тази цел биха могли да послужат 

радио- и телевизионните станции. Те ще 

дадат на „съзнанието“ достатъчно храна за 

размишления! Получените данни ще се 

пазят във всички компютри; то има достъп 

и до компютрите, и до електронните 

библиотеки, и до радарните станции за 

следене, и до телеметрирането в 

автоматичните фабрики. О, то ще има 

предостатъчно органи на чувствата! Ние 

даже не можем да се доближим до 

представата, която то получава за 

картината на света, но тя е несравнено по-

богата и по-сложна от нашата. Без 

съмнение е така. 

– Е добре, да допуснем, че всичко е 

именно така – вие твърде увлекателно го 

нарисувахте. Но какво може да прави това 

„съзнание“? – попита Райнер. – Та то не е 

способно например да отиде никъде. С 

какво ще се придвижва? 

– А защо му е да пътешествува? То 

присъствува едновременно навсякъде! И 

всяко електрическо устройство, 

управлявано дистанционно, може да бъде 

използувано като изпълнителен орган. 
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– Сега ми е ясна разликата във времето 

– намеси се Ендрюс. – Новото същество 

беше заченато в полунощ, но се роди едва 

в 1.50 през нощта. А звукът, който ни 

разбуди, беше първият вик на 

новороденото. 

Явно неговият опит да се пошегува не 

успя и никой не се усмихна. Лампите над 

главите им дразнещо често мигаха. В това 

време в кафенето, както обикновено много 

шумно, влезе Джим Смол от отдела по 

енергетично осигуряване. 

– Вижте само, момчета – той широко се 

усмихна, размахвайки лист хартия. – Аз 

съм богаташ. Виждали ли сте някога такава 

банкова сметка? 

Д-р Уилямс взе протегнатия лист, 

пробяга по него с поглед и прочете на глас: 

– Кредит 999.999.897.089 долара… 

Нищо необикновено – заяви той, докато 

другите неудържимо се кикотеха. – 

Компютърът е допуснал малка грешка. 

Такива неща се случват понякога. 

– Че аз и сам знам това – каза Джим, – 

но не ми разваляйте удоволствието. Ще си 

сложа тази сметка в рамка. Впрочем какво 

ли ще стане, ако се опитам сега да напиша 

чек за няколко милиона? Ще мога ли да 

съдя банката, ако не ми изплати чека? 

– Нищо няма да стане – отвърна му 

Райнер. – Мога да се закълна, че банките 

отдавна са помислили и са се осигурили 

чрез някакво си документче с малка 

забележка със ситен шрифт. А кога, бих 

искал да знам, получихте тази сметка? 

– С обедната поща; изпращат ми ги на 

работа, тъй че жена ми не знае нищо за 

моите финанси. 

– Н-да… това значи, че сметката е била 

съставена рано сутринта. Без съмнение – 

след полунощ. 

– За какво намеквате! И защо всички сте 

с такива мрачни лица? 

Никой не реагира на думите му; в 

мислите, които събуди инцидентът с 

банковата сметка, нямаше нищо приятно. 

– Знае ли някой от присъствуващите 

нещо за автоматизираните банкови 

сметки? – попита Уили Смит. – Как са 

свързани те помежду си? 

– Точно тъй, както и всичко друго в наши 

дни – отговори Боб Ендрюс. – Всички те са 

обединени в единна мрежа – компютрите 

са свързани помежду си. Това 

потвърждава вашата теория, Джон. Ако 

наистина ще става нещо необикновено, 

първите прояви следва да се очакват 
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именно в тази сфера, освен, разбира се, в 

самата телефонна система. 

– Никой така и не отговори на въпроса, 

който ви зададох преди появата на Джим – 

високо се оплака Райнер. – Какво ще прави 

този свърхразум? Ще се окаже ли той 

дружески, враждебен, безразличен? Ще 

осъзнае ли нашето съществуване или 

единствената реалност за него ще бъдат 

електронните символи, възприемани и 

изпращани от него? 

– Виждам, че започвате да ми вярвате – 

забеляза Уилямс с някакво мрачно 

задоволство. – Но на този въпрос мога да 

отговоря само с въпрос. Какво прави 

новороденото дете? Търси си храна. – 

Уилямс погледна към трепкащите лампи. – 

Боже мой – бавно произнесе той, потресен 

от нова мисъл. – Та за него съществува 

само една храна – електричеството. 

– Е, наприказвахме си всякакви глупости 

– решително се намеси Смит. – Какво, 

дявол да го вземе, стана с нашия обяд? 

Още преди двадесет минути дадохме 

поръчката. 

Никой не му отговори. 

– Е, и после – каза Райнер, 

продължавайки мисълта на Уилямс – 

новороденото ще се огледа наоколо и ще 

се протегне. Като се огледа, ще започне да 

играе като всяко дете, което расте. 

– А децата понякога чупят вещи – 

прошепна някой. 

– Играчки ще си има достатъчно, това е 

сигурно. Например „Конкордът“, който 

прелетя над нас. Автоматизираните 

заводски линии. Светофарите по улиците. 

– Колко навреме споменахте за това – 

намеси се Смол. – Нещо се е случило с 

уличното движение – вече десет минути 

всичко е спряло. Изглежда, има голямо 

задръстване. 

– Навярно гори нещо – чух пожарна 

кола. 

– А аз чух две и нещо много прилично на 

взрив по посока на индустриалната зона. 

Надявам се, нищо сериозно. 

– Мейси!!! Защо не донесеш свещи? 

Нищо не се вижда! 

– Току-що си спомних – в това кафене 

кухнята е изцяло електрифицирана. Ние 

ще получим нашия обяд студен, ако 

въобще получим нещо. 

– Е, какво пък, можем да почетем 

вестник, докато чакаме. Ти последното 

издание ли носиш, Джим? 

– Да, но още не съм го поглеждал дори. 

Днес наистина има твърде странни 
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произшествия. Повредени железопътни 

сигнализации… Главна водопроводна 

тръба се е спукала, поради това че не е 

задействувал предпазният клапан… 

Десетки оплаквания от непонятно нощно 

звънене… – Той обърна страницата и 

внезапно замлъкна. 

– Какао има? 

Смол мълчаливо протегна вестника. 

Само първата страница беше в привичния 

си вид. Всички следващи представляваха 

смесица от букви и откъслеци от думи. 

Само на места рекламните обяви 

създаваха островчета на нормалност в 

морето от бъркотия. Те очевидно са били 

набрани на отделни блокове и затова бяха 

избягнали участта на останалия текст. 

– Ето до какво доведе дистанционното 

управляване на набора и печатането – каза 

със злост Ендрюс. – Боя се, че 

вестникарските босове са искали да убият 

с един изстрел твърде много електронни 

зайци. 

– Ако ми бъде позволено да се изкажа 

на това сборище от истерици – високо и 

твърдо се намеси Смит, – бих искал да 

подчертая, че засега няма от какво да се 

боим – дори ако излезе, че Джон е прав. 

Ние само ще изключим спътниците и 

всичко пак ще си тръгне по старому. 

– Предфронтална лоботомия – 

промърмори Уилямс. – Аз вече мислих за 

това. 

– А? Да, разбира се – отстраняване на 

части от мозъка, – както в миналото са 

лекували шизофренията. Скъпо ще струва, 

разбира се, и пак ще се наложи да 

преминем на телеграфни съобщения, но 

затова пък страната няма да загине. 

Някъде наблизо се раздаде рязък 

тътнеж на взрив. 

– Всичко това не ми харесва – каза 

нервно Ендрюс. – Я да чуем какво ще каже 

радиото! – Осведомителният бюлетин току-

що беше започнал. 

Той извади от чантата си малък 

транзисторен приемник. 

– …небивал брой аварии в заводите… 

– …няколко летища са били принудени 

да прекратят полетите заради 

неизправност в радарите… 

– …банки и борси са затворени поради 

пълната безполезност на техните 

информационно-програмиращи системи… 

(„Намерили с какво да ни учудят“ – 

промърмори Смол, но всички му 

изшъткаха.) 
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– …Една минута, драги 

радиослушатели, пристигнаха последните 

съобщения – продължи говорителят. – И 

тъй, току-що стана известно, че контролът 

над спътниците е вече изцяло изпуснат – 

те не реагират на команди от Земята. 

Съгласно… 

Радиостанцията замлъкна. Не се чуваше 

дори носещата вълна. Ендрюс завъртя 

копчето за настройка – етерът мълчеше 

във всички диапазони. 

Райнер заговори възбудено и в гласа му 

се прокрадваха истерични нотки: 

– Великолепна идея – предфронтална 

лоботомия, Джон. Жалко, само, че детето 

успя да помисли и за това. 

Уилямс бавно се надигна. 

– Хайде да вървим в лабораторията. 

Трябва да има някакъв изход. Той е още 

дете. Дете е още, макар че расте твърде 

бързо. 
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Внедряване 

Научно-фантастична шега 

 

Юрий Кирилов, Виктор Адаменко 

 

Името на звездолета „Диоген-1“ напълно 

изразяваше целта на пътешествието. Както 

е известно, почти през целия си живот 

древногръцкият мъдрец се е занимавал с 

търсенето на човека. Неговият космически 

съименник търсеше разумен живот във 

Вселената. 

– Командире – развълнувано рече 

щурманът, – данните от спектралния 

анализ показват наличие на органично 

вещество на планетата Ромбус, която 

кръжи около звездата алфа от Орион. 

„Мигар успяхме?“ – помисли 

командирът. 

– Моля, поканете при мен членовете на 

Съвета на звездолета. 

Картината, която виждаха астронавтите, 

предизвика буен възторг. Из джунглите 

скитаха огромни динозаври, а над тях се 

рееха птеродактили. Обитаема планета! 

Когато страстите поутихнаха, Съветът взе 

решение петима членове от екипажа 

начело с командира да кацнат на Ромбус. 

Скитащите и летящите гущери 

подсказваха, че най-вероятно тук няма 

развита цивилизация, но може би на 

планетата живеят диваци. Инструкцията 

категорично забраняваше всякаква намеса 

в хода на историческия процес. Затова 

трябваше незабелязано да се внедрят 

сред аборигените. Членовете на групата за 

внедряване изглеждаха съвсем като 

истински диваци: облечени в животински 

кожи, всеки стискаше сопа в ръка. С часове 

бродиха те из джунглата, преди да 

срещнат първия абориген. Когато видя 

новоизпечените диваци, той се втурна към 

тях с радостни викове. Нечленоразделната 

реч на аборигена мигновено беше 

разшифрована от миниатюрните 

електронни устройства на астронавтите. По 

покана на дивака петимата се отправиха в 

колибата, близо до която неколцина негови 

събратя печеха на огън огромен къс месо 

от убито животно. Те приветливо 

посрещнаха непознатите и с жестове ги 

поканиха на трапезата. 
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За няколко дена само дружбата между 

астронавтите и аборигените дотолкова 

укрепна, че на земяните им беше трудно да 

измислят причина да се разделят с 

диваците. Най-сетне командирът на 

„Диоген-1“ беше принуден да им обясни, че 

трябвало да отидат при жените си. Но 

щели да се върнат пак. И в залог подари на 

вожда собственоръчно изработения си 

кремъчен нож… Операцията „Внедряване“ 

премина успешно. 

…Председателят на Съвета по 

проблемите на откриването на извънземни 

цивилизации беше твърде доволен от 

доклада на командира на „Диоген-1“. 

– Вие с чест изпълнихте задачата – 

заяви той. – И нека не ви огорчава фактът, 

че звездолетът „Диоген-2“, който излетя 

след старта на вашия кораб в 

противоположно направление, пристигна 

на планетата Ромбус преди вас. 

Теоретически отдавна е известно, че 

пространството е изкривено. Следователно 

два звездолета, които излитат в 

диаметрално противоположни посоки, 

могат да се срещнат в една и съща точка 

от пространството, аналогично на два 

кораба, тръгнали на околосветско 

пътешествие, които обикалят Земята. 

„Диоген-2“ се оказа близо до една така 

наричана „черна дупка“, където масата е 

силно концентрирана и изкривяването на 

пространството е особено голямо. Затова 

траекторията на звездолета се измени и 

той ви изпревари. Но двата звездолета ни 

предоставиха съществено потвърждение 

за наличието на разумен живот на тази 

планета. И бих желал да ви запозная с 

командира на „Диоген-2“. 

Капитаните си размениха приятелски 

усмивки, които обаче и у двамата 

предизвикаха някакви смътни асоциации. 

После командирът на „Диоген-2“ неуверено 

постави върху масата на председателя на 

Съвета вече познатия на колегата му 

кремъчен нож, който той бе донесъл като 

доказателство за съществуването на разум 

на планетата Ромбус. 
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Безсмъртният поет 

Научно-фантастичен разказ 

 

Айзък Азимов 

 

– Да, да! – каза физикът доктор Финиъс 

Уелч. – Аз мога да извиквам духове на 

знаменити мъртъвци. 

Беше малко пиян, иначе сигурно нямаше 

да го каже. Разбира се, напълно 

естествено е човек да си пийне по време 

на ежегодното коледно тържество. 

Скот Робъртсън, младият преподавател 

по английски в училището, оправи очилата 

си и се огледа наоколо да види дали някой 

не ги чува. 

– Наистина ли, доктор Уелч? 

– Говоря сериозно. Извиквам не само 

духовете, но и телата им. 

– Такова нещо ми се струва невъзможно 

– отвърна Робъртсън недоверчиво. 

– Защо не? Просто въпрос на 

темпорални премествания. 

– Искате да кажете – пътешествия във 

времето? Но това е твърде… хмм… 

необикновено. 

– Не е – ако знаеш как се прави. 

– Е, и как се прави, доктор Уелч? 

– Да не мислиш, че ще ти кажа? – строго 

отвърна физикът. 

Той се поозърна наоколо – с надежда да 

види още нещо за пиене, но не намери 

нищо. После каза: 

– Извиках мнозина. Архимед, Нютон, 

Галилей. Горките. 

– Не им ли харесва тук? Би трябвало, 

струва ми се, да са във възторг от 

съвременната наука – каза Робъртсън. 

Разговорът започна да става интересен. 

– О, да, бяха. Бяха. Особено Архимед. 

Отначало едва не полудя от радост. 

Обясних му някои неща на гръцки, които 

бях поназубрил, но въпреки това – не… 

не… 

– Кое не беше наред? 

– Ами просто съвсем различна култура. 

Не можаха да свикнат с нашия начин на 

живот. Чувствуваха се ужасно самотни и 

изплашени. Така че се наложи да ги върна 

обратно. 

– Колко жалко! 
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– Да. Велики умове, но им липсваше 

гъвкавост. Липсваше им универсалност. 

Затова опитах с Шекспир. 

– Какво?! – извика Робъртсън. 

Това вече беше съвсем по неговата част. 

– Недей да крещиш, момчето ми – 

отговори Уелч. – Това е признак на лошо 

възпитание. 

– Казахте, че сте извикали Шекспир? 

– Казах. Трябваше ми човек с 

универсален ум; някой, който да познава 

хората така добре, че да живее сред тях 

векове, след като е отминало неговото 

време. Шекспир беше точно такъв. Имам 

подписа му. За спомен, нали разбираш? 

– У себе си? – попита Робъртсън и очите 

му щяха да изскочат. 

– Тук някъде е. – Уелч започна да бърка 

из джобовете на жилетката си. – А, ето го. 

И подаде на преподавателя по 

английски картонено парченце. От едната 

му страна пишеше: „Л. Клейн и синове, 

железария на едро“. От другата страна с 

неравен почерк бе написано: „Уилм 

Шекспр“ 

Нелепа догадка обзе Робъртсън: 

– Как изглеждаше? 

– Не приличаше на портретите си. 

Плешив, с грозни мустаци. Говореше на 

силен диалект. Аз, разбира се, направих 

всичко възможно да го накарам да обикне 

нашето време. Казах му, че ценим много 

пиесите му и че все още ги поставяме. 

Всъщност, казах му, че ги смятаме за най-

великите литературни шедьоври, писани на 

английски език, а може би и на всички 

останали езици. 

– Добре. Добре – промълви Робъртсън, 

затаил дъх. 

– Казах му, че са написани томове с 

коментари върху неговите пиеси. 

Естествено той пожела да види някои от 

тях и аз му донесох един том от 

библиотеката. 

– И? 

– О, беше очарован. Разбира се, 

съвременните обрати на речта и 

споменаването на събития, станали след 

1600 година, му създаваха известни 

трудности, но аз му помагах. Горкият. 

Струва ми се, че изобщо не е очаквал 

подобни тълкувания. Все повтаряше: „Боже 

милостиви! Какво ли не можеш да 

изтръгнеш от думите в продължение на пет 

века? Можеш, бога ми, да изстискаш цял 

потоп от един влажен парцал!“ 

– Той не може да каже такова нещо. 
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– Защо не? Писал е пиесите си колкото 

може по-бързо. Каза, че бил принуден 

поради сроковете. Написал е „Хамлет“ за 

по-малко от шест месеца. Сюжетът бил 

стар. Той просто го шлифовал. 

– Също както правят с огледалата на 

телескопите. Просто го шлифовал – каза 

възмутеният преподавател по английски. 

Физикът не му обърна внимание. Беше 

зърнал един неначенат коктейл на барчето 

и се приближи към него. 

– Казах на безсмъртния поет, че дори 

водим учебни курсове по шекспирознание. 

– Аз самият водя такъв курс. 

– Зная. Записах го във вечерния ти курс. 

Не съм виждал човек, който да държи 

толкова много да разбере какво мислят 

потомците за него, като горкия Бил. Много 

залягаше. 

– Записали сте Уилям Шекспир в моя 

курс? – промърмори Робъртсън. 

Дори и като пиянски брътвеж тази мисъл 

го изуми. Но дали наистина беше пиянски 

брътвеж? Започна да си припомня един 

плешив човек, който говореше някак 

особено… 

– Не с истинското му име, разбира се – 

отвърна доктор Уелч. – Няма значение под 

какво име. Направих грешка и това е то. 

Голяма грешка. Горкият. – Сега той 

държеше коктейла и се заканваше с глава 

на чашата. 

– Защо грешка? Какво е станало? 

– Наложи се да го върна в 1600 година – 

кресна възмутено Уелч. – Да не мислиш, че 

човек може да понася безкрайни 

унижения? 

– За какви унижения говорите? 

– Ами че ти, нещастни глупако, ти го 

скъса! 
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Ловци на животни 

Научно-фантастичен разказ 

 

Робърт Силвърбърг 

 

От височина петдесет хиляди мили 

планетата изглеждаше доста 

привлекателна. Беше земен тип, 

преобладаваха зелените и кафявите 

тонове. Не се забелязваха никакви видими 

признаци на цивилизация. Но що се отнася 

до фауната… Обърнах се към Клайд 

Холдрет, който се беше залепил за 

термоскопа. 

– Е, какво мислиш? 

– Температурата е подходяща, има и 

много вода. Според мен си заслужава да 

кацнем. 

В кабината влезе Ли Дейвисън. На 

ръката му седеше една от онези сини 

маймунки, които уловихме на Алфараза. 

– Имаме ли свободни волиери? – 

попитах аз. 

– Мястото ще стигне за цял зоопарк! 

– Аз съм за кацане – каза Холдрет. – Не 

бива да се завръщаме на Земята само с 

чифт маймунки и мравояди. 

Освен с търсене на извънземни животни 

за зоологическото управление при Бюрото 

на междузвездните работи, ние се 

занимавахме между другото и с 

планетография. А досега нито един земен 

кораб не бе долитал в тази звездна 

система. Като погледнах още веднъж към 

кафяво-зеленото кълбо, което бавно се 

въртеше в обзорния екран, аз се заех с 

изчисляването на траекторията за кацане. 

От волиерите се носеха сърдитите вопли 

на сините маймунки, които Дейвисън 

привързваше към креслата против 

претоварване, и недоволното грухтене на 

мравоядите от Ригел… 

Корабът едва беше успял да докосне 

повърхността, а наоколо вече започнаха да 

се събират представители на фауната на 

планетата. 

– Погледнете, тук има хиляди различни 

видове! – възкликна Дейвисън. – За такова 

нещо може само да се мечтае! 

– От кои ще вземем? – малко объркан 

попитах аз, като пресмятах с колко място 

разполагаме. 
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– Смятам, че трябва да подберем една 

дузина от най-странните същества и да се 

върнем на Земята. Другите ще оставим за 

следващия път – отвърна Холдрет. 

– Ей, погледнете тук! – възкликна 

Дейвисън. 

От гъстата гора се появи същество, 

прилично на жираф, с миниатюрна 

главичка на грациозната шия, високо най-

малко двайсет фута. То се придвижваше 

на шест дълги крака. Очите му поразяваха 

– огромни виолетови кълба, малко 

изпъкнали. Животното се приближи до 

кораба и като повдигна глава, погледна 

през илюминатора. Имах чувството, че 

сякаш се опитва да ни каже нещо. 

– Големичко е, а? – прекъсна 

мълчанието Дейвисън. 

– Бас държа, че ти се иска да го вземеш 

със себе си. 

– Вероятно ще успеем да сместим само 

малкото му – Дейвисън се обърна към 

Холдрет. 

Жирафът, изглежда, задоволи 

любопитството си и като подгъна крака, се 

отпусна на тревата. Мъничко, подобно на 

куче зверче сърдито залая, но жирафът 

даже не обърна глава. 

– Какъв е анализът на атмосферата? – 

попита Дейвисън. 

– Отличен – съобщи Холдрет. – Може да 

се ловува. Да вземаме мрежите. 

Изведнъж почувствувах смътна тревога. 

Прекалено хубаво беше тук… 

Дейвисън и Холдрет се трудеха с пот на 

челата. 

– Никога не съм виждал подобно нещо. 

Истински рай за ловци на животни – 

повтори Дейвисън най-малко за 

петнадесети път. 

Приближи се Холдрет. В ръцете си 

държеше куче с блестяща, без нито едно 

косъмче кожа и изпъкнали като на 

насекомо очи. 

– Как върви работата, Хас? 

– Нормално – отвърнах без ентусиазъм. 

– Слушай, Хас, днес не си във форма. 

Какво има? 

– Не ми харесва тук. 

– Защо? 

– Животните сами се тикат в ръцете ни. 

Сякаш се радват, че ще ги вземем на 

кораба. Това е неестествено… Спомням си 

какво гонене падна за мравоядите. 

– Престани, Хас. Ако искаш, бързо ще се 

натоварим. Но тази планета е златна жила 

за такива като нас. 
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Холдрет безгрижно се разсмя и помъкна 

кучето в кораба. Аз реших да изследвам 

внимателно околността. След половин час 

се изкачих на висок хълм и получих някаква 

представа за географията на нашия рай. 

Бяхме кацнали на огромен остров или 

силно удължен полуостров: от двете 

страни имаше море. 

Зад хълма започваше гора, която 

стигаше до самия бряг. Вляво, зад гората, 

започваше степ. В подножието на хълма 

блестеше малко езеро. Такава местност е 

рай за най-различни животни и птици. 

Аз не се смятах за зоолог. Познанията 

си черпех само от разговорите с Дейвисън 

и Холдрет. Но все повече ме поразяваше 

разнообразието от странни същества, а 

също и това, че въпреки различните си 

размери, форми и цветове тях ги 

обединяваше една обща черта – 

дружелюбието. По време на разходката ми 

най-малко сто животни безстрашно се 

приближиха до мен. Срещнах и още един 

жираф. И отново имах чувството, че той 

сякаш се опитва да ми каже нещо. 

Като се върнах на кораба, видях, че 

волиерите са натъпкани до краен предел. 

– Как върви работата? – поинтересувах 

се аз. 

– Привършваме – отвърна Дейвисън. – 

Сега ще трябва да избираме кого да 

вземем и кого да оставим. 

Той изнесе от звездолета две животни, 

подобни на кучета, и вместо тях взе двойка 

пеликани. 

– За какво ти са? – запита Холдрет. 

– Една минута – намесих се аз. – Каква 

странна птица! С осем крака! 

– Ти ставаш зоолог? – удиви се Холдрет. 

– Не, но започвам да се съмнявам. Защо 

едни животни имат осем крака, други – 

шест, а трети се задоволяват с четири? – 

Холдрет и Дейвисън ме гледаха, без да 

разбират въпроса. – Искам да кажа, че 

процесът на еволюцията се отличава с 

определена логика. За животинския свят на 

Земята са характерни четири крайника, на 

Венера – шест… 

– Е, всичко се случва – възрази 

Холдрет. – Спомни си симбиозата на 

Сириус-3 или червеите на Мизара. Но 

вероятно си прав. Налице е доста странно 

отклонение от процеса на еволюцията. 

Струва ми се, че си заслужава да останем 

и да направим известни изследвания. 

Разбрах, че съм допуснал сериозна 

грешка и направих обходна маневра. 
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– Не съм съгласен. Обратно, ние трябва 

незабавно да излетим и после да се 

върнем с по-добре подготвена експедиция. 

– Престани, Хас – измънка Дейвисън. – 

Такъв случай се пада веднъж в живота. 

– Ли, този звездолет командвам аз. 

Разрешено ни е да спираме само за малко 

и да летим по-нататък. Запасите ни от 

продоволствия са строго ограничени. Ние 

сме само ловци на животни. Никакви 

научни изследвания, иначе ще ни се 

наложи да изядем тези, които сме хванали. 

– Срещу такъв довод нищо не може да 

се каже – след известно мълчание отвърна 

Холдрет. 

– Е, добре – неохотно се съгласи 

Дейвисън. 

Реших да изчисля режима за излитане. 

Приближих се до пулта за управление и 

изтръпнах. Някой беше изтръгнал от 

гнездата им всички проводници. Няколко 

минути не можах да дойда на себе си, а 

след това се втурнах към волиерите. 

Краят в следващия брой 
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Ловци на животни 

Научно-фантастичен разказ 

 

Робърт Силвърбърг 

 

– Дейвисън! – извиках аз. 

– Какво се е случило, Хас? 

– Веднага в кабината! 

Той се появи след известно време, 

мръщейки се недоволно. 

– Какво има? Зает съм и… 

– Погледни пулта! 

Той зяпна… 

– Тичай и извикай Холдрет. 

Докато той отиде, аз свалих таблото и 

се вгледах по-внимателно в това, което се 

бе случило. След огледа настроението ми 

леко се повиши. За три-четири дни 

повредите можеха да бъдат отстранени… 

– Е, и! Кой от вас го направи? – 

нахвърлих се върху Холдрет и Дейвисън, 

щом двамата влязоха в кабината. 

– Ако намекваш, че някой от нас нарочно 

е повредил звездолета – започна 

Дейвисън, – то… 

– За нищо не намеквам. Но ми се струва, 

че вие двамата с удоволствие бихте 

продължили изследванията си. И най-

добрият начин да ме убедите в 

необходимостта от тяхното провеждане е 

да ме накарате да поправям системата за 

управление. Е, момчета, постигнахте своето. 

– Хас – Дейвисън сложи ръка на рамото 

ми, – ние не сме направили това. Нито той, 

нито аз. 

Разбрах, че казва истината. 

– Но кой? 

Дейвисън сви рамене. 

Те отидоха при животните, а аз се 

постарах да се съсредоточа в работата. 

След два часа пръстите ми започнаха да 

треперят от умора и реших, че е по-добре 

да отложа ремонта за следващия ден. 

През нощта спах лошо. От клетките се 

носеха стоновете на мравоядите, пищенето, 

блеенето, съскането и свиркането на 

другите животни. Накрая към четири часа 

сутринта потънах в дълбок сън. Събудих 

се, когато някой силно разтърсваше рамото 

ми. Отваряйки очи, видях бледните лица на 

Холдрет и Дейвисън. 

– Какво се е случило? – промърморих аз. 

– Ставай, Хас? 
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– За какъв дявол!… – Но вече ме 

мъкнеха към кабината. Там мигновено 

дойдох на себе си. 

Всички проводници, водещи към пулта 

за управление, отново лежаха на пода! 

– Трябва да пазим кабината – казах аз. – 

Първо, един от нас трябва постоянно да 

бодърствува, във всеки случай, поне 

докато не поправя пулта; второ – всички 

животни трябва незабавно да се отстранят 

от звездолета. 

– Какво? – възкликна Холдрет. 

– Той е прав – съгласи се Дейвисън. 

През целия ден отново поправях пулта 

за управление, а вечерта застъпих на пост, 

като с мъка потисках желанието си да 

подремна. Когато Холдрет влезе в 

кабината, за да ме смени, той ахна и 

посочи пулта. Проводниците отново се 

търкаляха на пода… 

През нощта всички останахме в 

кабината. Аз поправях този проклет пулт. 

Но… на сутринта се оказа, че целият труд 

е отишъл напразно. Как е станало това, 

никой не беше забелязал. 

Излязох от звездолета и седнах на един 

голям камък. Едно от подобните на кучета 

животни се приближи до мен и потри 

муцуна в коляното ми. 

Аз го почесах зад ухото. 

На единадесетия ден животните 

престанаха да се интересуват от нас. Те 

бродеха по равнината, подбирайки късчета 

от бялото, прилично на тесто вещество, 

което всяка нощ падаше от небето. Ние го 

нарекохме манна. Провизиите свършиха. 

Ние силно измършавяхме. Аз отдавна вече 

престанах да поправям пулта за 

управление. 

Вечерта Дейвисън събра много от това 

бяло „нещо“ и си устроихме пир. 

– Отлично – изведнъж се усмихна Холдрет. 

– Звездолетът ужасно ми омръзна. Хубаво 

ще е да се върнем към нормален живот. 

На следващата сутрин станах по-рано и 

се отправих към кабината. Погледнах 

обзорния екран и замрях. След това се 

върнах в каютата и събудих Дейвисън и 

Холдрет. 

– Погледнете през илюминатора – 

прошепнах. 

Те погледнаха. 

– Прилича на моята къща – промърмори 

Холдрет. – Моята къща на Земята! Да 

отидем да видим това чудо. 

Излязохме от звездолета. Животните 

отново се бяха събрали. Жирафът се 

приближи и поклати глава. 
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Къщата стоеше на зелената полянка, 

чистичка, измазана с прясна боя. През 

нощта нечии грижливи ръце я бяха 

поставили край звездолета, за да можем 

да живеем в нея. 

– Съвсем като моята къща – изумено 

повтори Холдрет. 

– Естествено – изръмжах аз. – Те са 

пресъздали къщата по твоята памет. 

– За какво говориш? – учуди се Дейвисън. 

– Нима още не се досещате? – Облизах 

с език пресъхналите си устни, защото пръв 

разбрах, че ще се наложи да прекараме 

остатъка от живота си на тази планета. – 

Нима не ви е ясно какво означава тази 

къща?! Нима не ви е ясно, че тукашният 

разум се е изхитрил да ни натика в своята 

космическа зоологическа градина, нас, 

ловците на животни, ограбващи фауната 

на другите планети?! 

Погледнах безоблачното, сега вече 

недостижимо небе, излязох на терасата на 

къщата, отпуснах се тежко на стола. 

Притихнах и си представих табелката на 

оградата: 

„Естествена обитаема среда – 

Слънчевата система. Вид – Хищници. 

Ловци на животни.“ 
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Хуманоидите от НЛО-90 

Научно-фантастичен разказ 

 

Евгений Загдански 

 

На пейката в сенчестата градина се 

появи безшумно фигурата на хуманоид с 

удължена глава, облечен в бял спортен 

костюм. Редом с него също така 

тайнствено възникна и един кръглоглав с 

кафяв пуловер и тесни тъмни панталони. 

Лицата им напомняха портрет от Ел Греко. 

Като посвикнаха с обстановката, 

двамата погледнаха нагоре към 

сребристото бяло облаче, където се 

забелязваше неуловимият контур на летящ 

диск, наречен от земяните 

„неидентифициран летящ обект“. Само миг 

– и облачето се сля с другите облаци. 

– Следва да повторим изискванията на 

инструкцията – помисли първият. – Това 

фактически е първото наше 

социологическо изследване на земяните… 

– Въпроси няма да задаваме – 

продължи мисълта му вторият, – ще ги 

внушаваме, а отговорите ще запишем. 

– Главната задача е да проверим 

хипотезата: жителите на планетата Земя 

изпитват остър конфликт между доводите 

на разума и своето действително 

поведение. 

Пришълецът с удължената глава видя в 

края на градината възрастни хора. Те 

играеха на домино. Над тях висеше облак 

сивосинкав дим. 

– Знаете ли, че пушенето е вредно? 

Никотинът рязко намалява 

продължителността на живота – мислено 

се обърна към тях пришълецът с 

удължената глава. 

– Искате да завършите живота си със 

самоубийство ли? – допълни 

кръглоглавият. 

– Не – възникна почти едновременно 

отговор в главата на всеки от почтените 

старци. – Ние обичаме живота, близките 

си, своята работа. 

– Тогава защо се тровите с никотин? 

– Навик – обясниха мислено старците. – 

Лош навик. 

Пришълците се спогледаха. Тези хора 

се управляват не от разума, а от лошия 
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навик. Знаят кое е добро, а правят това, 

което е лошо. 

Кръглоглавият се устреми към 

стъкления павилион в противоположния 

край на градината, където стояха младежи 

и хора на средна възраст. Те дъвчеха 

сандвичи и пиеха от големи чаши 

жълтеникава течност. На една от масите се 

извисяваха бутилки с някаква безцветна 

напитка. Там разговаряха шумно, без да се 

слушат един друг, а двама прегърнати 

мъже се потътриха из алеята, като се 

олюляваха. 

– Вие предполагате, че тези напитки 

усилват дейността на вашия мозък ли? – 

мислено ги запита кръглоглавият. 

– Ама че наивен въпрос – отговориха 

постоянните клиенти на заведението. – 

Това е най-сигурният и най-лесен начин да 

си изключиш мозъка! 

– Нима вашият интелект ви пречи? – 

продължи своето изследване 

кръглоглавият. 

– Не, разбира се, че не – запротестираха 

дружно мъжете. 

– Тогава защо искате да се отървете от 

него? 

– Ние не искаме – възмутиха се мъжете, 

– това е навик, просто лош навик! 

Пришълците се спогледаха. 

– Не са ли сбъркали нашите прогнозисти? 

– помисли този с дългата глава. – Наистина 

ли попаднахме в средностатистически град 

при средностатистически земяни? 

– Ще се опитам да изясня – подхвана 

мисълта му кръглоглавият. – Известни ли 

са на планетата други аналогични проблеми? 

Няколко минути пришълците мълчаха. 

Кръглоглавият съсредоточено мислеше за 

нещо. 

– Оказва се – прекъсна мълчанието 

колегата му, – че те знаят и това, че 

преяждането е вредно… Обаче на 

планетата има много жители, обременени 

от излишно тегло… Техните учени отдавна 

са доказали: животът е движение. И 

въпреки това мнозина от тях всекидневно 

стоят с часове около сандъка, наречен 

телевизор. Те знаят, че общуването с 

природата и чистия въздух са най-

сигурният път към здравето, но въпреки 

това все повече и повече земяни се 

устремяват към градовете… 

Пришълците станаха от скамейката и 

тръгнаха навътре в градината. Насреща им 

от завоя на алеята се появи синеока 

блондинка с огромен булдог на тънка 

каишка. Фигурите на пришълците и 
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необичайният оттенък на кожата им 

очевидно не се харесаха на кучето. 

Булдогът изтръгна ремъка от ръцете на 

господарката си, очите му пламнаха 

свирепо и той се хвърли към 

продълговатата глава. Още миг и щеше да 

го повали. Добре, че кръглата глава 

забеляза агресивните намерения на 

животното… Кучето вече беше полетяло в 

скок, но изведнъж неочаквано падна на 

земята като умряло. Синеоката блондинка 

изпищя диво и се спусна към кучето. А 

двамата с ускорен ход решително 

напуснаха градския парк. 

– За какво й е на тази жена куче? – 

помисли този с продълговатата глава. 

– Това са явления от един и същ 

характер – мислено отговори другарят му. 

– Те всички плащат данък на миналото… 

– Но защо? Още през миналия век техен 

гениален мислител стигна до извода: 

традициите на мъртвите поколения тегнат 

като кошмар над умовете на живите… 

– През този век друг техен мислител – 

продължи мисълта му кръглоглавият – 

доказваше: ако земяните не са в състояние 

да изнамерят нови методи на мислене и 

нови методи за решаване на старите 

проблеми, самото съществуване на 

цивилизацията ще се окаже под заплаха. 

Пришълците излязоха на голям площад, 

облицован с плочи като шахматна дъска, 

близо до огромно здание с колони. През 

масивните врати влизаха и излизаха 

младежи с книги в ръцете. Двамата се 

спогледаха: най-накрая пред погледа им 

попаднаха представители на най-

просветената част от земяните! Може би, 

помислиха и двамата едновременно, от тях 

трябва да разберат: ако земяните не могат 

да решат сами своите морално-нравствени 

противоречия, дали ще се съгласят да 

повикат на помощ разумните 

представители на други космически 

цивилизации? 

– Че каква полза от тях – отговори почти 

на глас представителят на просветената 

част от земяните. – Идваха вече при нас от 

други цивилизации… Излизаха от 

корабите… Калиостро, граф Сен Жермен, 

Леонардо да Винчи, Айнщайн, Циолковски, 

Кондратюк… Успяха да увеличат малко 

нашата интелектуална мощ… Но 

нравственото равнище на редовия войник 

на Александър Македонски и на дежурния 

Джон Смит, дремещ до пулта на ракетите с 

атомна бойна глава, е почти едно и също! 
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– Защо мислите така? – му възрази 

мислено дългоглавият. – Нали на Земята 

преодоляха обичаите да се принасят 

човешки жертви, кръвосмешението, 

канибализма… Трябва да се преодолеят и 

днешните бариери: експлоатацията на 

човек от човека, расовите противоречия, 

войните като начин за решаване на 

междудържавни проблеми. 

Младежът с книгата се спря. Потърка с 

длан челото си. Учудено сви рамене. Той 

явно не разбираше какво става с него. 

Внимателно погледна наоколо и с бързи 

стъпки се отправи към едно момиче с 

шарена рокля. 

– Още една мисъл – обърна се към 

другаря си кръглоглавият. – На тази 

планета твърдят: чрез устата на 

младенеца говори истината. Ето там един 

малчуган. С чанта на гърба. Сигурно е 

ученик. Да го попитаме ли? 

– Опитай – вяло се съгласи с него 

пришълецът с удължената глава. 

Момчето се спря. Ослуша се. Тръсна 

глава. Сви рамене. И ето пришълците 

доловиха хода на мислите му. 

– Ох, толкова много уроци ни дадоха. 

Татко казва: училището едва догонва 

науката. А ако се сприятелим с 

чуждопланетяните, сигурно ще ни увеличат 

програмата по астрономия. Ще въведат 

нов раздел в историята. А откъде ще 

намерим време за междупланетен хокей? 

Но както и да е, няма да си учим уроците 

всеки ден… 

– Изморяват се хората – каза съкрушено 

хуманоидът с продълговатата глава, – ще 

трябва да изчакаме с контактите. 

Същия ден над сребърните облаци 

наблюдателите, които си нямаха друга 

работа, видяха за последен път 

неидентифициран летящ обект. 
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Миризмата на мисълта 

Научно-фантастичен разказ 

 

Робърт Шекли 

 

Истинските неприятности за Лерой 

Кливи започнаха по време на 

преминаването на пилотирания от него 

пощенски космически кораб през звездния 

куп Сиргън. До този момент той имаше 

обикновените задължения на един 

междузвезден пощальон на стар кораб с 

изкривени тръби и неизправни уреди. Както 

отчиташе показанията им, той забеляза, че 

горещината в кораба ставаше все по-

неприятна. 

Кливи въздъхна тъжно, включи 

охлаждането и се свърза с шефа си от 

базата. Тъй като се намираше на 

границата на възможната радиовръзка, 

гласът на шефа му се носеше сред море от 

смущения. 

– Пак ли неприятности, Кливи? – запита 

той с тона на човек, който съставя 

разписания и вярва в тях. 

– О, не зная – отвърна Кливи. – Ако не 

смятаме тръбите, навигационните уреди и 

жиците и изключим изолацията и 

охлаждането, всичко е наред. 

– Това е дяволски неприятно – каза със 

съчувствие шефът на пощата. – Зная как 

се чувствуваш. 

Кливи включи охлаждането на пълна 

мощност, избърса потта от челото си и 

реши, че шефът му само си мисли, че знае 

как той се чувствува. 

– Не моля ли непрекъснато 

правителството за нов кораб? – продължи 

шефът му. – Те, изглежда, смятат, че мога 

да разнасям пощата във всяко старо 

корито. 

В момента Кливи не се интересуваше от 

неговите грижи. Корабът се беше прегрял 

въпреки включеното на пълна мощност 

охлаждане. 

– Задръж така още за момент – каза той 

и отиде в задната част на кораба, където, 

изглежда беше източникът на горещината. 

Там откри, че три от резервоарите бяха 

пълни с кипяща, нажежена до бяло шлака 

вместо с гориво. В четвъртия резервоар 

бързо се извършваше същата промяна. 
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Кливи се вцепени за момент, но бързо 

дойде на себе си и се втурна към радиото. 

– Вече нямам гориво! – извика той. – 

Мисля, че причината е неизвестна химична 

реакция. Казах ви, че са ни необходими 

нови резервоари. Ще кацна на първата 

планета с кислородна атмосфера. 

Той взе наръчника и намери звездния 

куп Сиргън. В купа нямаше нито една 

колония, но световете с кислородна 

атмосфера се имаха предвид при 

бъдещите изследвания. Какво освен 

кислород имаше на тях, никой не знаеше. 

– Ще се опитам да се приземя на 3-М-

22! – извика той, надвиквайки смущенията. 

– Грижи се добре за пощата! – изрева в 

отговор шефът му. – Веднага ще изпратя 

кораб. 

Кливи му каза какво би могъл да 

направи с пощата, тежаща само двадесет 

паунда, но шефът му в отговор само 

въздъхна. 

Кливи се приземяваше на 3-М-22 

изключително добре, макар приборите да 

бяха нагорещени, тръбите изкривени от 

топлината, а сакът, привързан на гърба, да 

ограничаваше движенията му. Пощенският 

кораб 243 се носеше към нея като лебед, 

но двадесет стъпки над повърхността на 

планетата двигателите му отказаха и той 

падна като камък. 

Кливи остана в съзнание, макар да беше 

сигурен, че всичките му кости са счупени. 

Когато се измъкна през аварийния изход 

със сака, все още здраво привързан на 

гърба му, стените на кораба бяха станали 

тъмночервени. Едва успя да измине, 

клатушкайки се и със затворени очи 

стотина ярда, и той експлодира. Взривната 

вълна го събори по очи на земята. Кливи 

стана, но направи само две крачки и падна 

в несвяст. 

Когато дойде в съзнание, откри, че лежи 

на един малък хълм, зарил лице във 

високата трева. Беше изпаднал в шоково 

състояние. Имаше чувството, че е отделен 

от тялото си и витае като независим 

интелект във въздуха. Всички тревоги, 

емоции и страхове бяха останали в тялото 

му. Той беше свободен. 

Кливи се огледа и видя едно малко 

животно да минава покрай него. То беше с 

големината на катерица и зеленикав цвят 

на козината. Когато се приближи, той видя, 

че животното няма нито очи, нито уши. 

След няколко секунди едно друго животно 

със зелен цвят на козината, но с размерите 

и формата на вълк излезе от близките 
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храсти. То също беше без очи и уши, но 

имаше великолепни зъби. Кливи ги 

наблюдаваше със слаб интерес. Какво 

чистият разум го бе грижа за вълци или 

катерици, безоки или каквито и да е други? 

Той виждаше катеричката, замръзнала на 

пет стъпки от вълка, който бавно се 

приближаваше. Изведнъж на разстояние, 

по-малко от три стъпки, той, изглежда, 

изгуби следата. Вълкът направи няколко 

кръга и когато тръгна отново по права 

линия, вече не се движеше в правилната 

посока. 

Слепият преследва сляп, си каза Кливи 

и в този момент забеляза как катерицата 

потрепери. Вълкът се хвърли върху нея и я 

разкъса. 

Какви големи зъби имат вълците, си 

мислеше Кливи. 

Внезапно слепият вълк се обърна към 

него. 

Сега той ще изяде и мен, помисли си 

Кливи. Беше му забавно да установи, че 

щеше да бъде първият човек, изяден на 

тази планета. Вълкът ръмжеше в лицето 

му, когато той отново изпадна в 

безсъзнание. 

Когато дойде на себе си, се беше вече 

свечерило. Слънцето се намираше ниско 

над хоризонта и върху земята се бяха 

образували дълги сенки. Кливи седна и сви 

внимателно ръцете и краката си. Нямаше 

нищо счупено. Той се повдигна на едно 

коляно, беше изтощен, но владееше 

сетивата си. Какво се беше случило? 

Спомни си за катастрофата, като че ли е 

била преди хиляда години. Корабът беше 

изгорял. Той се бе отдалечил от него и 

припаднал. След това беше срещнал вълк 

и катерица. 

Кливи се изправи несигурно на крака и 

се огледа наоколо. Последната част трябва 

да е била сън. Ако е имало вълк, той сега 

нямаше да е жив. Кливи погледна към 

краката си и видя зелената опашка на 

катерицата, а малко по-нататък и главата 

й. 

Отчаяно се опитваше да мисли. И така, 

тук е имало вълк, и то гладен. Ако искаше 

да остане жив до идването на спасителния 

кораб, трябваше да открие какво точно се 

беше случило и защо. Как животните се 

следяха едно друго, като никое от тях 

нямаше очи или уши? По миризмата? Ако е 

така, защо тогава вълкът положи толкова 

усилия докато открие катерицата? 

Той чу тихо ръмжене и се обърна. На не 

повече от петдесет стъпки от него имаше 
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нещо, много приличащо на тигър. Един 

тъмнокафяв тигър без очи и уши. 

Проклета менажерия, помисли си Кливи 

и се сви ниско долу във високата трева. 

Тази планета го караше да бърза, а той се 

нуждаеше от време за мислене. Как тези 

животни се ориентираха? Имаха ли 

някакво сетиво, което да замества 

зрението им? 

Тигърът беше започнал да се 

отдалечава. 

Кливи дишаше малко по-леко. Вероятно 

той стоеше извън зрителното му поле. 

Тигърът… 

Щом си помисли за „тигър“, звярът се 

обърна към него. 

Какво направих аз? – си помисли той, 

заравяйки се по-дълбоко в тревата. Звярът 

не би могъл нито да ме подуши, нито да ме 

види, нито да ме чуе. Аз само реших да 

стоя настрана от пътя му… 

Тигърът започна да пристъпва към него 

с високо вдигната глава. 

Без очи или уши имаше само един 

начин, по който звярът би могъл да го 

открие. Той трябваше да бъде телепат! 

За да провери своята теория Кливи си 

помисли отново „тигър“, идентифицирайки 

го механично с животното, което се 

приближаваше към него. Тигърът изрева 

яростно и скъси дистанцията. 

За части от секундата Кливи разбра 

много неща. Вълкът беше проследил 

катерицата по телепатия. Тя бе 

замръзнала на мястото си, дори бе 

престанала да мисли. Вълкът беше загубил 

следата й до момента, в който не можеше 

повече да се сдържа да не мисли. 

В такъв случай защо вълкът не го 

атакува, докато беше в безсъзнание? 

Вероятно бе спрял да мисли или най-

малкото беше престанал да мисли на 

дължината на вълната, на която вълкът 

можеше да приема. А може би имаше и 

нещо друго? 

В този момент неговият проблем беше 

тигърът . 

Звярът изрева отново. Той беше на 

разстояние само тридесет стъпки и бързо 

го скъсяваше. 

Всичко, което трябваше да направи, си 

мислеше Кливи, беше да мисли за нещо 

друго. По този начин вероятно т…, добре, 

вероятно той щеше да загуби следата. 

Кливи започна да мисли с най-малки 

подробности за момичетата, които някога е 

познавал. 
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Тигърът спря и колебливо задраска с 

лапа земята. 

Кливи продължаваше да мисли за 

момичета, за кораби, за планети, отново за 

момичета, за кораби и за всичко друго с 

изключение на тигри… 

Тигърът напредна с още пет стъпки. 

Проклет да е, помисли той, как можеш 

да не мислиш за нещо? Ти мислиш яростно 

за камъни и скали, за хора, места и други 

неща, но твоето съзнание винаги се връща 

към -, но ти игнорираш това и се 

съсредоточаваш на своята блага баба, 

своя стар баща-пияница, контузиите на 

десния си крак. Преброй ги – осем. 

Преброй ги отново – пак осем. И сега 

случайно вдигаш поглед, но в 

действителност не разпознаваш… както и 

да е, звярът продължава да напредва. 

Кливи откри, че да се опитваш да не 

мислиш за нещо, е все едно да се опитваш 

да спреш лавина с голи ръце. Той заключи, 

че мисълта на човека не би могла да бъде 

потискана така директно и съзнателно. За 

това бе нужно време и практика. Бяха му 

останали около петнадесет стъпки. Имаше 

съвсем малко време, през което да се 

научи да не мисли за… 

Е, добре, можеше също да мисли за 

игри на карти, увеселения, кучета, котки, 

коне, мишки, овце, вълци (махай се!), 

контузии, бойни кораби, пещери, бърлоги, 

вертепи, зверчета (внимавай!), хранене, 

храна, огън, лисица, козина, прасета и т-т-

т… 

Тигърът, свил се за скок, беше вече на 

разстояние около пет стъпки. Кливи не 

можеше повече да контролира мисленето 

си. Тогава, в изблик на вдъхновение, той 

помисли: тигрица! 

Тигърът, все още свит за скок, го 

погледна колебливо. 

Кливи се концентрира върху хрумването 

си за тигрица. С каква ли цел този мъжкар 

искаше да я плаши? Той мислеше за 

неговите (нейните), проклети да са, 

зверчета, за топла пещера и за 

удоволствието да проследява катерици… 

Тигърът се приближи и отърка в Кливи, 

който мислеше отчаяно. Как добре си 

прекарвахме времето и в действителност 

колко силен и с какви огромни зъби беше 

той? 

Тигърът изръмжа. 

Кливи легна на земята, зави 

въображаемата си опашка около себе си и 

реши, че има намерение да спи. Тигърът 
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стоеше нерешително. Изглежда, 

чувствуваше, че нещо не е в ред. Той 

изрева приглушено, обърна се и избяга. 

Слънцето беше току-що залязло и 

тъмносиня сянка беше легнала върху 

цялата земя. Кливи целият се тресеше и бе 

на границата на истеричния смях. Ако 

тигърът беше останал само още няколко 

секунди… 

Той с усилие се овладя. Беше време да 

помисли сериозно върху тези неща. 

Вероятно всяко животно имаше 

характерна мисъл, миризма. Катерицата 

излъчва един вид, вълкът друг, а човекът 

съвсем различен от тях. Най-важният 

въпрос беше дали можеше да бъде 

проследен само когато мислеше за някое 

животно или неговата мисъл можеше да се 

проследява подобно на миризма дори 

когато не мислеше за нещо конкретно. 

Очевидно тигърът го подушваше само ако 

мислеше точно за него, но причина за това 

би могла да бъде неизвестността. Неговата 

мисъл-миризма може би този път бе 

объркала тигърът. Сега трябваше само да 

чака и наблюдава. Вероятно тигърът не 

беше глупав. Този трик му се прилагаше за 

първи път. Всеки трик щеше да по-

действува – но само веднъж. 

Кливи лежеше на гръб и се взираше в 

небето. Беше твърде изморен да се движи, 

а контузеното тяло го болеше. Какво ли 

щеше да се случи сега, през нощта? Ще 

продължат ли зверовете да ловуват, или 

имаше временно примирие? 

По дяволите катериците, вълците, 

тигрите, лъвовете, пантерите и северните 

елени. Кливи спеше. 

На следващата сутрин с изненада откри, 

че е още жив. Колкото по-дълго, толкова 

по-добре. В края на краищата това можеше 

да бъде един хубав ден, си каза той и 

бодро се запъти към мястото на 

катастрофата. 

От пощенския кораб 243 бяха останали 

само изкривени метални парчета, пръснати 

по обгорялата земя. Кливи намери една 

метална пръчка и я пъхна в колана под 

сака с пощата. Тя не представляваше кой 

знае какво оръжие, но му даваше известна 

увереност. Корабът беше загубен. Той 

напусна мястото и започна да търси храна. 

Наоколо имаше няколко плодни храста. 

Кливи пробва предпазливо един от 

плодовете, беше тръпчив, но не и 

неприятен. Той набра малко от тях и ги 

изми в течащия наблизо поток. Досега не 

беше видял никакви животни, но може би 
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точно в този момент те се приближаваха 

към него. 

Кливи се избави от тези мисли и започна 

да търси подходящо място за скривалище. 

Сега най-доброто нещо за него беше да се 

скрие до идването на спасителния кораб. 

Той стъпваше тежко върху хълмистия 

терен и търсеше подходящи за целта 

скала, дърво или пещера. 

Привлекателният пейзаж обаче не 

предлагаше нищо, по-голямо от 

шестстъпков храст. Следобед, уморен и 

възбуден, той с безпокойство разглеждаше 

небето. Защо корабът още не идваше? За 

един бърз авариен кораб не бяха 

необходими повече от ден-два, за да го 

намери, разсъждаваше той, ако шефът му 

го беше насочил към вярната планета. 

Една точка се движеше в небето. 

Сърцето му заби лудо. Там горе имаше 

нещо. 

За съжаление това беше само една 

птица. Тя се носеше плавно над него и 

леко балансираше на гигантските си крила. 

Спусна се за момент надолу и след това 

отлетя. Поразително приличаше на 

лешояд. 

Той продължи да върви и изведнъж се 

озова лице в лице с четири вълка. Това 

даваше отговор на един въпрос – той 

можеше да бъде проследен по неговата 

характерна мисъл-миризма. Очевидно 

зверовете на тази планета бяха решили, че 

не е съвсем негоден за ядене. 

Вълците се приближаваха предпазливо 

към него. Кливи опита трика, приложен от 

него предишния ден. Той освободи 

металната пръчка от колана и започна да 

се мисли за вълчица, която търси своите 

малки. 

Краят в следващия брой 
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Миризмата на мисълта 

Научно-фантастичен разказ 

 

Робърт Шекли 

 

Няма ли някой от вас, джентълмени, да 

ми помогне да ги намеря? Те бяха тук само 

преди няколко минута. Едното беше 

зелено, другото на петна, третото… 

Вероятно тези вълци нямаха малки на 

петна. Един от тях се хвърли към Кливи, но 

той го удари с металната пръчка още 

докато летеше във въздуха, и вълкът 

падна назад. 

Четирите вълка се приближаваха към 

него рамо до рамо. 

Изпаднал в отчаяние, Кливи се опита да 

мисли за себе си, че не съществува. 

Напразно. Вълците продължаваха да се 

приближават. 

Помисли се за тигър. Той беше тигър, 

едър екземпляр, и търси да изяде някой 

вълк. 

Това ги спря. Те замахаха с безпокойство 

опашките си, но не отстъпиха. 

Кливи изръмжа, задраска по земята с 

крак и престъпи дебнешком напред. 

Вълците отстъпиха, но един от тях започна 

да се промъква зад него. Той се дръпна 

настрана, правейки опит да се предпази от 

обкръжение. Изглежда, вълците не му 

вярваха. Вероятно не имитираше добре 

тигъра. Кливи изръмжа кръвожадно и 

замахна с пръчката. Един от вълците се 

метна назад, но този зад него скочи върху 

сака с пощата и събори Кливи на земята. 

Когато се скупчиха около него, му 

хрумна една друга мисъл. Въобрази си, че 

е змия, много бърза и смъртоносна. Със 

своите отровни зъби би могла за миг да 

отнеме един вълчи живот. 

Те наведнъж се отдръпнаха от него. 

Кливи съскаше и извиваше шията си. 

Вълците завиха сърдито, но не личеше да 

се готвят за атака. 

В този момент Кливи направи грешка. 

Той знаеше, че трябва да стои твърдо и се 

държи нахално, но неговото тяло имаше 

свои собствени намерения. Неволно той се 

обърна и побягна. Вълците се втурнаха 

след него, а над главата му лешоядите се 

събираха за остатъците. Кливи се овладя и 

се опита отново да стане змия, но вълците 
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продължиха да се приближават. Като гледаше 

лешоядите, му хрумна една идея. Той беше 

космонавт и знаеше как изглежда земята от 

въздуха, затова реши да стане птица. 

Представи си, че литва, балансирайки леко 

върху едно възходящо течение. 

Вълците бяха объркани. Те тичаха в 

кръг и подскачаха във въздуха. Кливи 

продължи да лети все по-високо, докато 

най-после съвсем изчезна от погледа им. 

Свечеряваше се. Чувствуваше се силно 

изтощен, но все пак още един ден бе 

останал жив. Очевидно неговите маневри 

биха добри само веднъж. Какво щеше да 

прави утре, ако спасителният кораб не 

дойдеше? 

След като се стъмни, той дълго лежа 

буден и наблюдава небето, но там имаше 

само звезди, а в далечината се чуваше 

единствено воят на някой вълк или ревът 

на пантера, мечтаещи за закуската си. 

Сутринта дойде твърде скоро. Кливи се 

събуди неотпочинал и неосвежен. Той 

легна по гръб и зачака нещо да се случи. 

Къде беше спасителният кораб? Те имаха 

предостатъчно време да дойдат, се чудеше 

той. Ако чакаха твърде дълго, тигърът… 

Не трябваше да мисли за него. В 

отговор чу рев от дясната си страна. Кливи 

стана и се отдалечи в противоположната 

на звука посока. Реши, че би било по-добре 

да срещне вълци… Не трябваше да мисли 

и за тях, защото към рева на пантерата се 

присъедини и воят на глутница вълци. 

Кливи се срещна едновременно с едните и 

с другите. От едната му страна се 

приближаваше тигърът, а от другата 

можеше да различи сенките на няколко 

вълка. За момент помисли, че ще се 

сражават помежду си. Ако вълците 

нападнеха тигъра, той би имал време да 

избяга. Но защо трябваше да се бият помежду 

си, когато бе по-лесно и безопасно да 

нападнат него, който разпространяваше 

своя страх и безпомощност към всички, 

които можеха да го чуят? 

Тигърът се приближи към него, а 

вълците отстъпиха, очевидно доволни да 

пируват с остатъците. Кливи се опита да се 

представи за птица, но тигърът, след като 

се поколеба за момент, продължи да 

напредва. Тогава той застана с гръб към 

вълците. Много му се искаше наблизо да 

има нещо, на което да се покатери. 

Нуждаеше се от една стръмна скала или 

дърво с прилични размери, но там имаше 

само храсти! С изобретателност, породена 

от отчаянието, Кливи стана един висок 
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шест стъпки храст. Наистина той не знаеше 

как един храст би могъл да мисли, но направи 

най доброто, на което бе способен. Сега бе 

разцъфнал. Чувствуваше се добре, макар 

един от корените му да бе леко изтръпнал 

– резултат от последната буря. Съобразявайки 

всички тези неща, той беше все пак един 

сполучлив храст. Вълците спряха, а 

тигърът го заобиколи, подуши и наклони 

главата си на една страна. 

Наистина, мислеше са той, кой сега би 

желал да отхапе парче от един храст? Вие 

можете да си мислите, че съм нещо друго, 

но на практика съм точно един храст. Вие не 

бихте искали да напълните с листа устата 

си, нали? И освен това можете да си счупите 

някой зъб в моите клони. Къде се е чуло и 

видяло тигри да ядат храсти? Аз съм само 

един храст. Попитайте майка ми, тя също 

беше храст. Ние всички сме били храсти, 

дори още от времето на карбоновата ера. 

Тигърът с нищо не показваше, че се 

готви да атакува, но също така с нищо не 

показваше, че се готви да си отива. Кливи 

се чудеше дали ще може да издържи. За 

какво ли трябваше да се мисли следващия 

път? За красавицата Пролет? С гнездо на 

червеношийки в косата си? 

Една малка птичка кацна на рамото му. 

Не е ли хубаво това, мислеше си той. Тя 

също ме взема за храст. Ето, готви се да 

свие гнездо в клоните ми. Много мило от 

нейна страна. Всички други храсти ще ми 

завиждат. 

Птицата го клъвна леко по врата. 

По-леко, си помисли Кливи, или искаш 

да убиеш дървото, което те храни. 

Птицата го клъвна отново, за проба. 

След това стабилизира ципестите са крака 

и продължи да кълве врата на Кливи със 

скоростта на пневматичен чук. 

Проклет кълвач, помисли той и се 

постара да остане като храст. Изведнъж 

забеляза, че тигърът бе станал неспокоен. 

След като птицата го клъвна за 

петнадесети път, Кливи не издържа, хвана 

птицата и я запрати към тигъра. Тигърът 

щракна със зъби, но не улучи момента. Тя 

закряска обидено, завъртя се около 

главата на Кливи и отлетя да търси по-

спокойни храсти. 

Той моментално се обърна отново на 

храст, но този път номерът не мина. 

Тигърът се хвърли към него. Кливи се 

опита да бяга, но се спъна в един от 

вълците и падна. С тигъра, ревящ на ухото 

му, той знаеше, че е вече труп. Тигърът се 

заколеба. Сега Кливи бе станал труп до 



1984 Вестник „Орбита”                         ☼                      Миризмата на мисълта  

върховете на пръстите си. Той беше 

мъртъв от дни, от седмици. Кръвта му бе 

изтекла отдавна. Месото му смърдеше. 

Всичко, останало от него, беше гнило и 

разложено. Никое нормално животно 

независимо от глада са не би го докоснало. 

Тигърът, изглежда, се съгласи с това. 

Той се отдръпна назад и се отдалечи. Вълците, 

макар да виеха от глад, също отстъпиха. 

Кливи придвижи своето разлагане с 

няколко дни. Концентрира се на това, колко 

е трудносмилаем и неприятен на вкус, 

подсъзнателно дори бе убеден, че е така. 

Тигърът продължи да се отдалечава, 

следван от вълците. Беше спасен! Той би 

могъл да се преструва на труп до края на 

живота си, ако се наложеше… И в този 

момент почувствува миризмата на 

истинско гнило месо. Една огромна птица 

бе кацнала до него. На Земята бихме я 

нарекли лешояд. 

Като а видя, на Кливи му се прииска да 

извика, но би ли помогнало това? Птицата 

се заклати към него. Той скочи на крака и я 

ритна. Ако трябваше да бъде изяден, то 

поне нямаше да бъде от лешояд. 

Тигърът се върна като светкавица. 

Сляпата му космата муцуна изразяваше 

гняв и безпомощност. Кливи вдигна металната 

пръчка. В този момент би желал да има 

наблизо дърво, за да се покатери, оръжие 

– да стреля или дори факел, да го размахва. 

Факел! 

Веднага разбра, че беше намерил 

решението. Той блесна в муцуната му. 

Тигърът изквича и отстъпи. Кливи започна 

бързо да се разгаря във всички посоки. Той 

лакомо поглъщаше сухата трева в 

храстите. Тигърът и вълците хукнаха да се 

спасяват. Сега беше негов ред! Припомни 

си, че всички животни имат дълбок 

инстиктивен страх от огъня. Господи, та той 

беше вече най-големият пожар, бушувал 

някога на това място! 

Подухна лек бриз и го разнесе по 

хълмистата равнина. Катериците изскачаха 

от храстите и с писъци се отдалечаваха от 

него. Ята от птици летяха във въздуха. 

Тигри, вълци и други животни бягаха рамо 

до рамо. В желанието си да избягат от 

огъня, да избягат от него, те бяха 

забравили глада си. 

Смътно Кливи установи, че самият той е 

станал телепат. Сега вече можеше със 

затворени очи да разбере всичко, каквото 

ставаше около него. Можеше да 

почувствува страха в съзнанието на 

спасяващите се с бягство. 
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Така трябваше и да бъде, защото не беше 

ли човекът винаги господар благодарение 

на своята приспособяемост и висш разум? 

Същото се бе получило и тук. Той прескочи 

гордо намиращия се три мили по-нататък 

тесен поток и възпламени група храсти… 

В този момент усети да падат първите 

дъждовни капки. Той продължаваше да 

гори, но едната капка се превърна в пет, 

после станаха петнадесет, петстотин… 

Вече беше мокър до кости. Пропити с вода 

бяха също тревите и храстите. 

Кливи беше угасен. 

Не беше честно, мислеше си той. 

Победата по право беше негова. Беше 

дошъл на тази планета и я бе победил. 

Животните започнаха предпазливо да се 

връщат. 

Дъждът се лееше като из ведро. 

Изгаснаха и последните пламъци на Кливи. 

Той въздъхна и припадна. 

* * * 

– …дяволски добра работа. Запазил си 

пощата, това е признак, че си добър пощальон. 

Вероятно ще ти издействуваме медал. 

Кливи отвори очи и видя над себе си 

гордо усмихнатото лице на своя шеф. Той 

лежеше на една койка и над главата си 

можеше да види извитите метални стени 

на спасителния кораб. 

– Какво се случи? – запита Кливи с 

дрезгав глас. 

– Взехме те точно навреме – отвърна 

шефът му. – Бяхме почти закъснели. Ти по-

добре не се движи още. 

Кливи усети как корабът започна да се 

издига нагоре и разбра, че напускаха 

повърхността на 3-М-22. Той отиде с 

несигурна стъпка до илюминатора и 

погледна към зелената повърхност под него. 

– Огънят беше съвсем близо – каза 

шефът на пощата, който стоеше зад Кливи 

и също гледаше надолу. – Включихме 

дъждовалната машина точно навреме. Ти 

се намираше в центъра на най-чудовищния 

пожар, който някога съм виждал. – 

Гледайки надолу към незасегнатата от 

огъня зелена повърхност, шефът му сякаш 

се заколеба за момент. Изражението му 

напомни на Кливи тигъра, който бе изиграл. 

– Кажи ми все пак, как стана така, че не 

изгоря? 
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Да получиш признание 

(Из фолклора на компютрите) 

Научно-фантастична шега 

 

Евгений Загдански 

 

Някой си Л., кандидат на науките, 

намери ключа към създаването на системи 

от елементарни частици и кварки. Обаче 

откритието му не беше признато от 

неговите колеги. Огорчен и разстроен, Л. се 

обърна за съвет към институтския 

компютър Андрофаг. И той му отговори: 

– Хората са си хора… Субективният 

фактор играе важна роля в техните 

отношения. Всички знаят: проблемът да се 

въведе ред при елементарните частица 

съществува вече от няколко десетилетия, и 

са убедени, че може да го реши само 

гений… Всички познават гения… Тебе не 

те познава никой… Как пък ти ще можеш 

да намериш ключ към решаването на 

проблема? 

Кандидатът на науките Л. отиде в своята 

лаборатория. Помисли, помисли и гледай 

късмет! Успя да намери решение на 

енергетичния проблем. Дори да се радва, 

не посмя, толкова беше неочаквано. И се 

оказа прав. Никой не призна откритието му. 

Компютърът Андрофоб се опита да 

обясни ситуацията: 

– Виждаш ли, скъпи, над енергетичния 

проблем се блъскат цели институти, най-

известните академии на всички страни… А 

ти искаш като в древността – дойдох, 

видях, победих… Не, скъпи, сега всички 

знаят: тази формула остана зад борда на 

историята. Времената на самотните гении 

отминаха! 

Нямаше как, отново заседна нашият роб 

на науката в лабораторията. Много ли, 

малко ли вода изтече оттогава, но пак му 

провървя и той изведе формулата на 

единното поле. Гравитационното поле 

преминаваше в материя, материята се 

трансформираше в гравитационно поле!!! 

Обаче и този път никой не призна 

откритието му. Андрофаг и Андрофоб 

казаха в един глас: 

– Ти вече си претърпял два големи 

неуспеха… Помисли сам, може ли един 
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неудачник да изведе формулата на 

единното поле? 

Опечали се нашият кандидат на науките 

и избяга далеч от компютрите. Вървя, 

скита из града и хоп – на една пресечка 

срещна странствуващия робот Андрофил. 

Седнаха те на скамейка в парка под 

кленово биополе и беседваха цялата нощ. 

Какво си казаха-разказаха, никой не 

знае, но мина малко време и за кандидата 

на науките Л. се заговори по симпозиумите 

и конференциите, вестниците и списанията 

започнаха да пишат за неговите открития, 

радиото и телевизията организираха 

предавания за неговите възгледи и 

предчувствия… 

Компютрите Андрофаг и Андрофоб 

отначало недоумяваха, но после 

формулираха проблема „Да получиш 

признание“ и се опитаха да го решат 

логически. 

– Възможно е кандидатът на науките Л. 

да е намерил своя популяризатор – 

предположи единият – и той да е съумял 

да изложи архисложната му абракадабра 

просто и достъпно… Такива случаи в 

науката, уви, не са единични… 

– А може – плахо изказва мнението си 

вторият – кандидатът на науките Л. да е 

използувал хватката „мнима смърт“… 

Известно е, че умният некролог е най-

добрата препоръка за гений. Не случайно 

хората казват: това, що имам – не тача, 

загубя ли го – плача! 

– А може би всичко е значително по-

просто? – отново заговори първият. – Може 

би той е поканил за съавтори известни и 

архиизвестни учени? Може би дори 

самия… 

Двата компютъра се умълчаха. 

– Всички тези пътища към признанието 

са надеждни, но тривиални, докато той е 

гений. И следователно е измислил нещо 

такова, каквото ние още не знаем! – реши 

накрая Андрофоб. 
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Странни случки в един киносалон 

Научно-фантастичен разказ 

 

Боб Шоу 

 

В деня, в който се появи Милтън 

Прингъл, неприятностите стигнаха върха 

си. 

Спомняте ли си го? В старите филми 

той играеше обикновено уморени и 

озлобени хотелски администратори. Нисък 

и елегантен, закръглен и жив, Прингъл 

имаше свой изработен стил на сдържан 

гняв, който го правеше неповторим. Освен 

в деня, в който те го избраха – онези, които 

бяха зад всичко това, стигайки твърде 

далеч. 

Може би се лъжа за началото на тази 

налудничава история. Ако бях от тези, 

които вярват на връзката „причина-

следствие“, както моят прожекционист 

Портър Хастингс, щях да твърдя, че всичко 

води началото си от детинството ми. Още 

от детска възраст бях фанатичен любител 

на киното и преди да стигна до колежа, 

моето най-съкровено желание беше да 

имам един ден свой киносалон. Двадесет 

години по-късно това стана и макар че не 

бях предвидил последиците от цветната 

телевизия, продължавах да мисля, че моят 

занаят е най-хубавият на света. Киното, на 

което съм собственик, е малък салон в 

предградие – наподобява на куб от 

изкуствен мрамор, някога бял, но сега 

жълтеникав, с кафеникави ивици там, 

където олуците са в лошо състояние. Но аз 

се стремя всичко да е в ред вътре в 

киносалона и моят избор на стари филми 

привлича редовна клиентела. Разбира се, 

има много стари филми и по телевизията, 

но те са нарязани на много места, за да се 

вмъкнат между тях реклами и всички 

познавачи знаят, че единственият начин да 

им се насладят, е да ги видят в 

носталгичната атмосфера на старите 

фотьойли. 

С една дума, неприятностите започнаха 

около преди месец, без всякакво 

предупреждение. Бях близо до касата и 

гледах как излизат зрителите от вечерната 

прожекция в сряда. Повечето лица ми бяха 

познати и аз кимах с глава на едни или 

други, когато изведнъж видях С. Д. Гарви 
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да минава край мен между потока, който 

изтичаше от залата, и след това да изчезва 

в нощта, след като вдигна яката си срещу 

дъжда и вятъра. Може би неговото име не 

ви говори нищо, но С. Д. Гарви беше от 

второстепенните актьори, играл в над 100 

не особено значителни филма винаги ролята 

на щедър и добродушен заемодавец. Не 

допускам, че някога е имал роля с повече 

от три реда текст, но всеки път, когато за 

нуждите на някои сценарии е бил нужен 

щедър и добродушен заемодавец, то 

винаги са се обръщали към Гарви. 

Бях изненадан, когато разбрах, че е още 

жив, и още по-учуден да го видя на кино в 

една малка зала на един провинциален 

град. Но онова, което най ме учуди, бе 

съвпадението, тъй като тази вечер 

филмът, който се прожектираше, беше 

„Изчезването на дъгата“ и в него Гарви 

участвуваше в обичайната си роля. 

Обхванат от сантименталното желание да 

полаская стария актьор, че филмовата му 

кариера не е минала съвсем незабелязано, 

отправих се към изхода, забързвайки се, за 

да го стигна, но той беше вече изчезнал. 

Връщайки се обратно, срещнах Хастингс, 

който излизаше от прожекционната кабина. 

Изглеждаше нещо загрижен. 

– Още един спад на напрежението тази 

вечер, Джим – изръмжа той. – Този е третият 

път подред, който се случва сряда вечер. 

– Едва ли е сериозно, след като никой 

не се оплаква. – Не бях в настроение да 

слушам технически подробности. – Знаеш 

ли кой излезе току-що? С. Д. Гарви. 

Хастингс не изглеждаше впечатлен. 

– Странно, като че ли някъде имаше 

свръхнапрежение. Нещо, което ми гълта 

силата на тока в прожекторите за няколко 

секунди. 

– Слушай какво ти казвам. С. Д. Гарви е 

човекът, който имаше малка роля в днешния 

филм, и той беше на прожекцията. 

– Е, и? 

– Странно съвпадение, не намираш ли? 

– Никак даже. Може би е минавал през 

града и е видял, че се играе един от 

неговите стари филми, и е дошъл да го 

види. Причина и следствие. Но аз бих 

искал да знам какво става тук сряда вечер, 

за да ми поглъща тока. Зрителите накрая 

ще започнат да забелязват, че екранът 

избледнява и ще си помислят, че не си 

гледам работата. 

Бях започнал да го утешавам, когато 

видях да излизат от салона старите 

Колинс. И двамата имаха ревматизъм и 
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винаги последни напускаха киното, преди 

да затворим. Понякога, когато болките ги 

измъчваха повече от обикновено, те се 

оплакваха от течение или че някой пуши в 

салона, или яде шумно пуканки, но не им 

връзвах кусур. Моята политика беше 

зрителите да се чувствуват приятно в 

киносалона както у дома си и клиентите 

трябваше да имат правото на глас. 

– Лека нощ, Джим – поздрави г-жа 

Колинс. Тя се поколеба, като че ли имаше 

нещо да ми каже, после се приближи до 

мен. – Кажете ми, да не сте започнали да 

продавате водорасли? 

– Водорасли ли? – отвърнах ококорен. – 

Защо? Нима има хора, които продават 

водорасли, и други, които ги купуват? 

– Да, тези, които се ядат. Но 

предупреждавам ви, че ако решите да 

продавате в антракта неща, които имат 

подобна миризма, Хари и аз не ще стъпим 

повече тук. Знаете, че много лесно можем 

да отидем в „Тиволи“ на Четвъртото 

Авеню. 

– Не се безпокойте – отвърнах им. – 

Докато съм собственик на този киносалон – 

никакви водорасли. 

Подържах им вратата, докато излязат, и 

се обърнах съм Хастингс, но той беше вече 

изчезнал в своята кабина. Влязох в 

празната зала, за да хвърля поглед за 

последен път. В едно кино винаги остана 

една тъжна атмосфера, след като 

зрителите го напуснат, но този път имаше 

останало още нещо. Поех дълбоко въздух 

и поклатих глава. Кой би могъл, помислих 

си, да бъде толкова луд, че да носи 

водорасли за ядене в един киносалон. 

* * * 

Тази беше първата сряда вечер, когато 

стана ясно, че нещо не е наред, но едва 

следващата сряда започнах да имам 

неприятното чувство, че става нещо 

странно. 

И тази вечер валеше и много зрители 

бяха дошли, за да видят „Династията 

Фицджералд“. Стоях в моя любим ъгъл в 

дъното на салона, откъдето можех да 

виждам едновременно залата и екрана, 

когато настъпи един от тези падове на 

напрежението, за което твърдеше 

Хастингс. Това стана почти на края на 

филма, в момента, когато един от моите 

второпланови любимци Стенли Мейсън 

беше на екрана. Мейсън никога не стана 

звезда в категорията си – имам предвид 

тази шепа актьори, чиито имена винаги 

идват на ум на хората, които добре 
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познават старото кино, но независимо от 

това той беше играл в множество добри 

обикновени филми роли на изтънчения 

опасен тип. Той тъкмо говореше 

назидателно на един от Фицджералдови за 

значението на доброто възпитание, когато 

изображението избледня, оставяйки екрана 

почти тъмен за около три секунди. В 

момента, когато някои зрители се 

размърдаха, светлината затрептя на 

екрана и изображението се възстанови. 

Въздъхнах с облекчение. Много е неприятно 

да бъде прекъсната окончателно една 

прожекция по технически причини: трябва 

да се връщат парите на хората и трудно 

може да се очаква повече доверие от тях. 

Тогава отново усетих миризмата на 

водорасли. Вдъхвах я около минута с 

недоверие, след което тръгнах по 

централната пътека в салона, прекарвайки 

между редовете лъча на моето фенерче, 

за да се опитам да изненадам на 

местопрестъплението този смахнат 

любител на диетична храна. Но всичко 

изглеждаше нормално. Върнах се на 

мястото си, за да размисля. Миризмата 

лепнеше по ноздрите ми… не точно 

миризма на водорасли, схванах изведнъж, 

а просто мирис на море. Миг след това 

филмът свърши. Зрителите започваха да 

напускат залата, присвивайки 

подозрително очи към външния свят, като 

че ли би могла да настъпи някаква промяна 

по време на тяхното отсъствие в едно 

друго измерение. Стоях до вратата, 

кимайки на тези, които познавах, когато чух 

стъпките на Хастингс, който слизаше от 

прожекционната кабина. 

– Пак се случи – заяви той с мрачен глас. 

– Знам. – Поклатих глава, държейки под 

очи зрителите, които излизаха. Виждах 

лица, които познавах от години. Двамата 

Карбъри, стария Сам Киърс, толкова 

привързан към навиците си, че беше 

дошъл в деня на погребението на жена 

си… Късогледия Жак Дюбоа, който сядаше 

винаги на първия ред… Стенли Мейсън… 

– Какво смяташ да правиш? – ме попита 

Хастингс. 

– Не знам, Порт. Твоя работа е… – 

Гласът ми секна. Току-що бях видял да 

излиза Стенли Мейсън – един от актьорите 

на „Династията Фицджералд“. 

– Утре сутрин ще говорим по технически 

въпроси, Порт – казах му, тръгвайки си. – 

Има някой, когото искам да видя. 
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– Една минута, Джим – протестира 

Хастингс, хващайки ме за ръкава. – Това е 

сериозно, може да стане пожар, тъй като… 

Освободих се от него и си проправих път 

към вратата сред тълпата, но беше вече 

много късно. Мейсън беше изчезнал в 

тъмнината на улицата. Влязох във фоайето, 

където Хастингс ме чакаше ядосан. 

– Извинявай – казах му, опитвайки се да 

поставя в ред мислите си, – но тук стават 

странни неща, Порт. 

Напомних му историята с Гарви, когото 

видях миналата седмица, и му разказах и 

за Стенли Мейсън, когато изведнъж се 

сетих още нещо. – И знаеш ли какво? Той 

беше облечен в същите дрехи както във 

филма, едно от тези вълнени палта на 

шарки, каквито вече отдавна няма. 

Както обикновено Хастингс не 

изглеждаше впечатлен. 

– Това е пак някой от номерата на 

телевизията или нещо подобно. За 

предаването „Невидимата камера“, стари 

забравени актьори между тълпата, отишла 

да види техните филми. Това, което повече 

ме тревожи, е тази миризма на озон във 

въздуха. 

– Озон ли? 

– Да… Това е на каквото мирише след 

силно електрическо изпразване. Заради 

това… 

– Това е миризмата, която човек усеща и 

на брега на морето, нали? 

– Така казват. Опасявам се от късо 

съединение, Джим. Това електричество 

трябва да изтича някъде. 

– Ще се опитаме да оправим всичко – 

успокоих, докато мислите ми бяха съвсем 

другаде. 

Мозъкът ми започна постепенно да 

„загрява“, когато изведнъж ми дойде 

някаква друга идея – една идея, която ме 

накара да изстина. Все пак по-лесно е да 

забележиш хората, когато влизат в залата, 

отколкото, когато излизат, тъй като влизат 

по един или по двама заедно. Бях във 

фоайето тези две среди през цялото 

време, когато залата се пълнеше, и мога 

да се закълна, че нито Гарви, нито Мейсън 

бяха влезли в киното. 

Но ги видях сам с очите си да излизат! 

* * * 

На път за в къщи тази вечер се отбих 

„При Ед“, за да изпия една чаша и се 

разведря, и първият човек, когото видях, 

беше дебелият Бил Симсън – репортер на 

местния вестник. Познавах го добре, тъй 
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като всеки път, когато пишеше рецензии за 

филми в своя вестник, идваше в 

канцеларията ми, за да взема рекламни 

материали. Доколкото си спомнях, той никога 

не идваше да гледа филмите, за които 

пишеше, освен научнофантастичните. 

– Ела да пийнеш нещо, Джим – покани 

ме той на бара. – Защо изглеждаш така 

разстроен? 

Приех поканата му и му разказах какво 

се беше случило. 

– Хастингс счита, че някой прави 

някакъв номер със стари актьори, подобен 

на „Невидимата камера“. Ти как мислиш? 

– Това, което става, ми се струва ясно 

като бял ден – отговори Симсън, клатейки 

бавно глава – и опасявам се, че е по-

сериозно, отколкото „Невидимата камера“. 

– Тогава какво е? 

– Това е само част от едно цяло, Джим. 

Спомняш ли си този голям метеорит, който 

падна близо до Линсбърг миналия месец. 

Поне казваха, че е метеорит… макар и 

никой да не намери кратера му. 

– Спомням си – отговорих, започвайки 

да подозирам, че Симсън се шегува. 

– Във вестника публикувахме пълни 

подробности за една твърде странна 

случка два или три дни по-късно и ми се 

струва, че аз съм единственият на света, 

който достатъчно прозря нейното истинско 

значение. Един фермер, отивайки да види 

добитъка си на следващия ден след 

падането на метеорита, какво мислиш е 

намерил в обора си? 

– Главата да ми отрежат, ако мога да 

кажа. 

– Два шопара. Абсолютно еднакви. 

Жена му се кълне, че също е видяла втория 

шопар, но когато един от нашите хора се 

озова на място, вторият беше изчезнал. 

Питах се какво е станало с това загадъчно 

същество… до момента, в който ти дойде и 

запълни празнотите на тази история. 

– Как така? 

– Не разбираш ли, Джим? Този 

въображаем метеорит е космически кораб. 

От него е излязло някакво същество от 

друг свят, но толкова отвратително на вид, 

че всеки би го унищожил на място. Но това 

същество има защитен механизъм – да 

имитира формата на всяко създание, което 

види. Приземило се до фермата, то е 

приело формата на първия „туземец“, 

когото е могло да намери – шопара. След 

това е отишло в града, в който не може да 

живее, ако не приеме човешки вид. За това 

обаче трябва да проучи добре своя 
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образец, преди да приеме формата му, 

което поставя немалко проблеми, но то е 

открило, че има достатъчно подробности 

във филмите, за да използува актьорите 

като модели, а още повече в киносалоните 

е тъмно и спокойно. 

– Така всяка седмица това същество 

идва при теб, Джим. Вероятно, за да 

подновява информацията си за човешките 

форми, а може би и за да избира нови 

външни образи, за да бъде по-трудно 

открито. 

Краят следва 
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Странни случки в един киносалон 

Научно-фантастичен разказ 

 

Боб Шоу 

 

– По-евтина история от тази – казах с 

леден глас – никой не би могъл да измисли. 

Сянка на възмущение премина по 

лицето на Симсън. 

– Разбира се, че е евтина с това евтино 

уиски. Нека пийнем нещо по-добро и ще се 

заемем сериозно с твоя проблем. 

Един час по-късно, когато напуснахме 

бара, бяхме решили, че или някой от моите 

обичайни клиенти от сряда вечер е актьор 

в някое специализирано кабаре за 

имитации, или че аз имам халюцинации. 

* * * 

Независимо че главата ме боля на 

другия ден, разговорът ми с Бил Симсън се 

оказа от голяма полза. Осъзнах нелепостта 

на моите неоснователни страхове и 

работих енергично през цялата седмица. В 

неделя лових риба и на другия ден бях в 

отлична форма. 

Но сряда вечерта, този път Милтън 

Прингъл излезе от киносалона. Това 

надхвърли всякакви граници, тъй като 

знаех със сигурност, че прекрасният 

Прингъл беше починал преди десет години! 

* * * 

Цялата следваща седмица не бях за 

гледане. Мрачното ми настроение се дължеше 

не само на алкохола, който изпих, но най-

вече започнах да вярвам на налудничавата 

теория на Бил Симсън – тази за 

чудовището, което сменя образите си. 

Хастингс не ми беше от никаква полза. 

Той имаше толкова малко въображение, че 

не можех да му се доверя. За да оправи 

нещата, той беше телефонирал на 

техническата служба. Като резултат 

различни техници дойдоха да си завират 

носа навсякъде, проверявайки 

електрическите инсталации и мърморейки 

мрачно, че ще трябва да затворят киното 

за една седмица, за да ремонтират 

основно кабелите. Всичко, което успях да 

измъкна от Хастингс като помощ, бе, че по 

време на повредата през миналата седмица, 

точно образът на Милтън Прингъл е бил на 

екрана. Това окончателно затвърди 
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убеждението ми, че извънземният 

пришълец, за когото твърдеше Бил 

Симсън, е наистина напълно реален и че 

има несъмнено нужда от енергия, за да 

извършва своите трансформации – 

енергия, която използва от електрическата 

мрежа в моето кино. Това ми даде и идеята 

да подготвя клопка на това чудовище, 

което внасяше хаос в моя бизнес. 

Сряда сутринта отидох в канцеларията 

на филморазпространението на Първо 

Авеню, за да се срещна с Хай Финк. Тъй 

като той познаваше вкусовете ми, беше 

малко учуден, когато му поисках копие от 

някоя историческа суперпродукция. След 

като дълго търси, предложи ми копие от 

„Кво вадис“. Благодарих му горещо и 

забързах с кутиите под мишница. 

Отидох в киното по-рано от обикновено 

и се качих в прожекционната кабина на 

Хастингс. Той не обича да се бърника в 

нея, но не бях в настроение да се 

съобразявам с разбиранията му. Поставих 

първата част на „Кво вадис“ в резервния 

прожектор и я нагласих на един едър план 

на Роберт Тейлър в униформа на римски 

воин. Доволен от стореното, слязох в 

канцеларията си и телефонирах на 

полицията. Трябваха ми няколко секунди, 

за да се свържа със сержант Уайтман, с 

когото се разбирах добре, тъй като му 

давах безплатни билети за детските утра. 

– Здравей, Джим, как си – чу се весел 

глас, сигурен, че пак ще му предложа 

безплатни билети. 

– Барт – казах му предпазливо, – имам 

някои малки проблеми в киното. 

– Аха. – Гласът му стана изведнъж 

подозрителен. – Какви проблеми? 

– Е, не е толкова сериозно. Само всяка 

сряда вечер има някакъв странен тип, 

който идва на последната прожекция. 

Нищо особено, но… облича странни дрехи 

по време на прожекцията на филма… и 

това ме дразни някак си. Никога не знаеш 

докъде може да стигне и какво може да го 

прихване. 

– Защо не го спреш на входа? 

– Там е работата… че не съм сигурен, 

кой е. Когато влиза – изглежда по един начин 

облечен, когато излиза – по друг. Той би могъл 

даже (преглътнах с трудност) да се преоблече 

и като римски центурион например. 

Настъпи дълго мълчание. 

– Джим – запита ме накрая Уайтман, – 

нещо да си попрепил? 

– Не по това време на деня – отвърнах 

му ухилен. – Все пак ме познаваш, нали? 
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– Добре, добре. Какво искаш от мен? 

– Не би ли могъл да бъдеш на ъгъла с 

полицейската кола между девет и 

единадесет часа в момента, когато 

зрителите излизат? 

– Разбира се, че мога – отвърна той с 

известно съмнение в гласа. – Но ако този 

тип се появи, как ще позная, че е той? 

– Нали ти казах… ще бъде облечен 

странно. Може би даже (засмях се отново) 

ще прилича малко на Роберт Тейлър. 

Когато оставих слушалката, бях облян в 

пот и трябваше да пийна отново нещо за 

успокоение. 

* * * 

Хастингс ме изгледа учудено, когато го 

последвах по стълбата на неговата кабина. 

– Не ми дъхай в лицето – каза той. – 

Искам да бъда трезвен, за да си върша 

работата както трябва тази вечер. 

– Пийнах само една чашка… мислиш ли, 

че се забелязва? 

– Бих искал да знам какво те гложди 

последно време. – Тонът на гласа му 

издаваше отвращение. – Какво търсиш тук 

сега, Джим? 

– Ами… по повод прекъсванията на 

прожекциите сряда вечер. 

– Е, и? – Той повдигна леко вежди. – 

Казах ти, че хората ще се оплачат. 

– Не, никой още не се е оплакал. Но аз 

открих причината за тези падове в 

напрежението. 

– И каква е тя? – попита той, 

прекъсвайки да закачва палтото си. 

– Не знам как да ти обясня, Порт… Не 

мога да ти обясня сега, но знам какво трябва 

да се направи, за да не се случват занапред. 

– А това какво е? – Хастингс хвърли 

заплашителен поглед към прожектора, 

виждайки, че някой се е разпореждал в 

царството му, докато го е нямало. – Какво 

си правил тук, Джим? 

– Както ти казах – отвърнах му, опитвайки 

се да се усмихна небрежно, – не мога сега 

да ти обясня, но ще ти кажа какво трябва 

да правиш. Затопли резервния прожектор и 

при първия знак за спад на напрежението 

прекъсни главния прожектор и запали 

запасния. Искам тази част от филма да мине 

по екрана веднага след като изображението 

започне да избледнява. Ясно ли е? 

– Това е пълна глупост – каза раздразнено 

той. – Какво значение има дали това ще е 

една или друга част от филма? 
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– За теб това може да промени много 

неща – обещах му аз. – Или ще правиш 

каквото ти нареждам, или си уволнен. 

Филмът тази вечер беше „Среща в 

Манхатън“ с необичайно голям брой 

второпланови актьори, предлагайки на 

извънземния пришълец голям избор. По 

време на филма в началото бях в моя ъгъл 

в дъното на салона и се опитвах да се 

успокоя, да си дам сметка за последиците 

от моя проект. Ако създанието 

съществуваше само в моето трескаво 

въображение, никакви неприятности 

нямаше да има. А ако съществуваше 

действително, само щях да направя услуга 

на човечеството, разкривайки го. От тази 

гледна точка нищо не би трябвало да ме 

тревожи, но обичайният приятен мрак на 

тъмната зала ми изглеждаше, че пъпли с 

хиляди заплахи, и в момента, в който 

започна филмът, бях много нервен, за да 

мога да стоя на едно място. 

Излязох във фоайето и прекарах известно 

време, за да огледам закъснелите, които 

влизаха. Жана Маджи, която беше на 

касата, не преставаше да ме наблюдава 

през стъклото, което ме накара да изляза, 

за да проверя дали полицейската кола, 

обещана от Барт Уайтман, е на мястото си. 

Не видях от нея никаква следа. Питах се 

дали не трябва да телефонирам отново, но 

забелязах една кола, паркирана на ъгъла, 

която можеше да бъде и полицейската. 

Валеше както обичайно сряда вечер. 

Вдигнах яката на палтото си и се отправих 

към колата, обръщайки се от време на време 

към киното. Необичайната архитектура на 

жълтия куб ми изглеждаше още по-

необичайна в тази тиха улица и неоновата 

реклама просветваше спазматично под 

дъжда като бомба със закъснител. 

Стигнах до колата, когато отраженията 

на мокрия асфалт и на витрините на 

магазините изведнъж изчезнаха. Обърнах 

се и забелязах, че светлинният надпис на 

киното е напълно загаснал. Фасадата на 

киното беше напълно тъмна за около 

десетина секунди, по-дълго, отколкото 

другите среди, но след това светлината се 

появи отново. 

Обзет изведнъж от ужас, спуснах се към 

колата, върху която разпознах знаците на 

полицията. Едно стъкло се смъкна и един 

полицай подаде главата си от прозореца. 

– Насам – виках. – Насам! 

– Какво става – запита полицаят 

флегматично. 

– Ще ви обясня по-късно. 
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Точно в този миг чух тичащи стъпки зад 

мен и се обърнах, за да видя Хастингс, 

който тичаше към мен по риза. Обзе ме 

ужасно предчувствие. 

– Джим – задъхваше се той. – Ела 

бързо, ела бързо… Голямо чудо стана. 

– Какво искаш да кажеш? – Въпросът ми 

беше излишен, тъй като веднага разбрах 

какво се е случило. – Прожектира ли 

кадъра от другия филм, както ти казах? 

– Разбира се. – Даже в такова състояние 

на напрежение Хастингс намери време да 

се възмути, че неговите професионални 

качества могат да бъдат поставени под 

съмнение. 

– Точно кадъра, който бях приготвил ли? 

– Ами – запремига той виновно. – 

Трябваше да ми обясниш малко по-

подробно. Аз развих малко по-напред, за 

да видя кой е филмът. 

– Но върна ли го отново на плана, който 

бях определил – запитах го тревожно. 

Нямаше нужда да ми отговори на 

въпроса, тъй като в този момент малко по-

надолу по улицата се вдигна адски шум. 

Полицаите, Хастингс и аз бяхме на първите 

ложи, за да се насладим на нещо, което 

никой на света не е виждал от петнадесет 

века насам: един римски легион се бореше 

да излезе през тесните врати на 

киносалона. Каските, щитовете и мечовете 

им блестяха под светлината и легионерите 

се прегрупираха във фаланга, готови да 

посрещнат всякакъв противник. И над 

целия този невероятен спектакъл с една 

ирония, която в момента не бях в 

състояние да оценя, неоновият надпис 

просветваше една след друга буквите от 

надписа на моето кино: К-О-Л-И-З-Е-Й. 

– Всичко това трябва да има някакво 

обяснение – каза ми един от полицаите, 

вземайки микрофона на колата, за да 

извести полицията – и всичко, което бих 

казал, е, че е необходимо някакво разумно 

обяснение. 

Поклатих глава с отчаян вид. Да, 

обяснение имаше… но имах и мрачното 

предчувствие, че моята клиентела от сряда 

вечер няма да стъпи вече в киното. 
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Абсолютно невъзможно 

Фантастичен разказ 

 

Робърт Силвърбърг 

 

На детектора светна розова точка. 

Малер погледна тъжния пътешественик 

във времето, който седеше пред него в 

неудобния си космически скафандър. 

– Ето още един. Като попаднете на 

Луната, ще намерите много свои 

предшественици. За осемте години, през 

които ръководя бюрото, ми се наложи да 

изпратя над четири хиляди души там. 

Почти по петстотин на година. Не минава и 

ден, без някой да посети нашата 2784 

година. 

– И никого ли не оставихте? Всички ли 

отправихте на Луната? 

– Да – твърдо отговори Малер, взирайки 

се в защитното стъкло, което скриваше 

лицето на пришълеца. Той често мислеше 

за хората, които напускаха Земята по 

негова заповед. Например ето този 

дребничък, крехък на вид човек, чиито 

посивели коси обхващаха главата му като 

венец. Сигурно е учен, уважаван в своята 

епоха. Може би знанията му биха могли да 

принесат полза и през двадесет и осми век. 

Може би и не. Това впрочем нямаше 

значение. Във всеки случай пътят му беше 

един – на Луната. 

– А не мислите ли, че това е жестоко? – 

попита старецът. – Аз дойдох тук с мирни 

намерения, не да ви вредя. Подтикван от 

любопитството, аз се реших на 

пътешествие във времето и не очаквах, че 

наградата ми ще бъде доживотен затвор на 

Луната. 

– Много съжалявам. – Малер стана. 

Време беше да завършва разговора, тъй 

като вече го чакаше следващият гост. 

– Но нима не бих могъл да живея на 

Земята, без да излизам от скафандъра? – 

припряно попита пътешественикът. – 

Тогава всеки контакт с атмосферата също 

ще бъде изключен. 

– Не хранете напразни илюзии – 

отговори Малер. – Изключенията са 

невъзможни. Вече двеста години, откакто 

на Земята не съществуват болести. През 

този период нашите организми загубиха 

съпротивителните си сили, натрупани през 
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безбройните поколения преди това. А вие 

представлявате подвижен източник на 

зараза от всевъзможни вируси и микроби. 

Пазачите отведоха госта. От коридора 

се дочуваха протестните викове на 

стареца. Имаше време, когато Малер беше 

готов да напусне тази работа, изпитвайки 

жалост към абсолютно невиновните 

пришълци от миналото. Но осемте години 

го закалиха. Впрочем той без друго си 

беше с твърд характер, нещо, което 

послужи като причина да бъде назначен на 

длъжността Директор на Бюрото. А 

Колдрин, неговият предшественик, бе 

направен от съвсем друго тесто и в крайна 

сметка сам се озова на Луната. 

Краят в следващия брой 
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Абсолютно невъзможно 

Фантастичен разказ 

 

Робърт Силвърбърг 

 

Не мина и година, откак възглавяваше 

Бюрото, и той дотам се размекна, че 

позволи на поредния пътешественик да си 

отиде. Беше му обещал да се скрие в 

Антарктида и Колдрин, смятайки, че 

Антарктида е толкова безопасна, както и 

Луната, го пусна. Точно тогава директор 

стана Малер и в следващите осем години 

всички пришълци без изключение се 

отпращаха на Луната. Първи бе беглецът, 

пуснат от Колдрин и заловен в Буенос 

Айрес, втори – самият Колдрин. 

Вратата се отвори и в кабинета влезе 

доктор Форнет, Главният лекар на Бюрото. 

В ръката си държеше таймер. 

– Това е апаратът на последния ни 

клиент – каза докторът. – Клиентът твърди, 

че неговият таймер действува в две 

направления, и аз реших, че вие ще искате 

да му хвърлите един поглед. 

Малер стана. Таймер, който осигурява 

преместване не само в бъдещето, но и в 

миналото? Малко вероятно! Но ако това е 

така, то с лунния затвор е свършено. 

Откъде обаче би могъл да се вземе 

подобен механизъм? 

– Прилича на обикновена конструкция от 

двадесет и четвърти век. 

– Обърнете внимание на втория 

циферблат – каза докторът. 

Малер се вгледа. 

– Да, вероятно той е предназначен за 

преместване в миналото. Но как да проверим? 

И друго – защо останалите нямат такива 

таймери? Откъде е попаднал в двадесет и 

четвърти век? Даже ние не умеем да 

пътешествуваме в две направления, а само 

в бъдещето и нашите учени смятат, че да 

се попадне в миналото, е теоретически 

невъзможно. Доведете нашия гост. Впрочем 

какво показа медицинският преглед? 

– Както винаги – мрачно отвърна Форнет, 

– пълен набор от най-опасни заразни болести. 

По-добре е веднага да го отправим на 

Луната. – Докторът махна с ръка и пазачите 

въведоха пришълеца от миналото. 

Гостът беше висок и очевидно млад. 

Въпреки че лицето му едва се виждаше 
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през стъклото на шлема, на Малер му се 

стори, че непознатият му прилича с нещо. 

Когато въведоха пришълеца в кабинета, 

очите му се уголемиха от учудване. 

– Виж ти, не предполагах, че ще те 

срещна тук! – възкликна пътешественикът. 

Гласът, усилен от високоговорителя, изпълни 

малкия кабинет. – Ти си Малер, нали? 

– Съвършено вярно – съгласи се 

Директорът на Бюрото. 

– Да премина през всичките тези години 

и да намеря теб. Кой ще ми разправя, че 

случайности нямало. 

Малер не се остави да бъде вмъкнат в 

дискусия. В задълженията на Директора 

влизаше само кратко обясняване на 

причините, поради които пришълецът 

следваше да бъде отпратен на Луната, но 

не и дружеска беседа на отвлечени теми. 

– Вие твърдите, че този таймер 

осигурява преместване както в бъдещето, 

така и в миналото? 

– Да – потвърди пришълецът. – Работи в 

двете направления. Като натиснете този 

бутон, ще се окажете в 2360 година. 

– Сам ли го направихте? 

– Аз? Не, разбира се, не. Намерих го. 

Историята е дълга и нямам време да ви я 

разправям. При това, ако опитам, нещата 

само напълно ще се объркат. Хайде по-

бързо да приключим с формалностите. Аз 

разбирам, че нямам никакъв шанс да 

остана на Земята и моля да бъда отпратен 

на Луната. 

– На вас, разбира се, ви е известно, че в 

наше време са победени всички болести… 

– А аз просто гъмжа от вируси и микроби 

– поде пришълецът – и да ме оставите на 

Земята е абсолютно невъзможно. 

АБСОЛЮТНО НЕВЪЗМОЖНО! Неговата 

любима фраза. Малер недоволно изхъмка. 

Сигурно някой от младите техници е 

предупредил пришълеца какво го чака и 

той се е примирил. 

– Е, отлично – каза Малер. – Радвам се, 

че разбирате необходимостта от 

предприеманите от нас мерки за сигурност. 

– Може би аз разбирам далеч не всичко 

– отговори пришълецът, – но едно знам, че 

думите ми нищо няма да променят. Аз съм 

готов. Заповядайте да ме отведат. 

Пазачите по знак на Малер изведоха 

пришълеца в коридора. 

Де всички да бяха такива, като този, с 

въздишка помисли Директорът на Бюрото. 

Той взе таймера от масата и още един 

път внимателно го огледа. Възможността 

за преместване в миналото би могла да 
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реши проблема за Луната. Стига само 

пътешественикът във времето да се появи 

в двадесет и осмото столетие, и веднага 

щяха да го отправят назад. Но Малер все 

още продължаваше да се съмнява. 

Практическият начин за преместване във 

времето бе открит преди почти шест столетия, 

но никой досега не бе успял да направи 

таймер, който да осигурява движение в 

двете направления. И което е още по-

важно – никой не бе срещал пришълци от 

бъдещето. Ако двустранният таймер 

съществуваше, те щяха да се появяват не 

по-рядко от гостите от миналото. 

Този младеж, значи, лъже – със съжаление 

заключи Малер. Двустранният таймер е 

измислица. С негова помощ човек не би 

могъл да се отправи в миналото, тъй като 

това е невъзможно. Абсолютно невъзможно. 

Но Малер не можеше да откъсне поглед 

от таймера. А какво, ако странният пришълец 

говори истината? Малер повъртя таймера в 

ръце. Ако се натисне този бутон, спомни си 

той думите на пришълеца. А какво, ако той… 

НАТИСНИ ТОЗИ БУТОН! 

Пръстът на Малер докосна посоченото 

място. В следния миг той дръпна ръката си 

и посегна да остави таймера на масата, но 

очите му се премрежиха и кабинетът 

изчезна някъде. 

* * * 

Тежък, лошо миришещ въздух не му 

позволяваше да си поеме дъх. Сигурно 

кондиционерът се е развалил, помисли 

Малер и повдигна глава. Гигантски, 

уродливи здания се издигаха към черните 

облаци дим, плаващи по сивото небе. Той 

стоеше по средата на шумна улица, стискайки 

таймера в ръце. Таймерът, който осигуряваше 

преместване не само в бъдещето, но и в 

миналото. Край на Лунния затвор. Започваше 

нов период в човешката история. Но какво 

прави той в този ужасен свят? Лявата ръка 

на Малер се протегна към таймера. 

– Документите, пришълецо. – Някой 

грубо го хвана за яката. 

Малер се обърна и видя плещест мъж в 

тъмнокафява униформа с два реда 

метални копчета. 

– Чуваш ли? Показвай документите, инак 

ще те отведа където трябва. 

Малер се хвърли встрани и се гмурна в 

тълпата. 

– Това е пришълец! – извика някой. – 

Дръжте го. 

Разблъсквайки хората, отскубвайки се 

от ловящите го ръце, Малер свърна в 
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страничната уличка. Сърцето му тупаше 

като парен чук. Отзад се чуваха стъпките 

на многобройните преследвачи. 

Като видя отворена врата на магазин, 

Малер нахълта вътре и я тръшна след 

себе си. 

– С какво мога да ви бъда полезен? – 

Към него бързо се приближи продавач. – 

Имаме последните модели… 

– Я ме оставете на мира! – изрева 

Малер и натисна бутона на таймера. 

Сладкият въздух на двадесет и осмото 

столетие опияняваше като младо вино. 

Нищо чудно, че толкова пришълци от 

миналото се натискат да дойдат тук, 

мислеше Малер. Сигурно и животът на 

Луната е по-добър от тамошния. 

Преди всичко трябваше да се приведе в 

ред, да се умие, да излекува синините и 

ожуленото, получени през краткото му 

пребиваване в миналото, да се преоблече. 

В този му вид едва ли ще го познаят в 

Бюрото. Малер се огледа, търсейки най-

близкия „Ъгъл за отдих“. Стоеше на тиха 

уличка, потънала в зеленина. Като видя 

познатия знак, Малер се накани да се 

запъти към него, когато чу мелодичен звън 

и се огледа. По пътя бавно се движеше 

широка, ниска платформа с двама пазачи 

на Бюрото, облечени в защитни скафандри. 

Ами да, как не се сетих, въздъхна Малер. 

Нали бе дошъл от миналото и детекторите, 

както обикновено, бяха уловили 

появяването му в двадесет и осми век. 

Малер с бърза крачка се отправи към 

пазачите. Той не позна никого от тях, но не 

се учуди особено – в Бюрото имаше много 

работници. 

– Радвам се да ви видя – Малер 

приветствува пазачите. 

Отнякъде измъкнаха космически скафандър. 

– Стига си дрънкал – каза единият от 

тях. – Влизай тук. 

Малер побледня. 

– Но аз не съм пришълец от миналото. 

Почакайте, момчета. Това е грешка. Аз съм 

Малер, Директорът на Бюрото. Ваш шеф. 

– Остави шегите, приятелче – измърмори 

първият пазач, докато в същото време 

вторият пъхна Малер в скафандъра. За 

свой ужас Директорът на Бюрото разбра, 

че не го познаха. 

– Не се вълнувайте – успокои го вторият 

пазач. – Ще ви откараме при Шефа, който 

всичко ще ви обясни и… 

– Но Шефът – това съм аз – запротестира 

Малер. – Аз изучавах таймера, който 
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осигурява преместване в двете посоки, и 

случайно попаднах в миналото. Свалете от 

мен това нещо и аз ще ви покажа 

удостоверението си. Тогава ще можете да 

се убедите в моята правота. 

– Виж какво, приятел, няма нужда да ни 

убеждаваш. Ако искаш, разкажи всичко на 

Шефа. Да тръгваме, да не губим време. 

Малер започна да разбира какво е 

станало. Поради несъвършенството на 

таймера, който не може да осигури точна 

настройка на дадено време, той е 

попаднал не в деня, в който таймерът го 

отведе в миналото, а може би – в 

следващия месец, година или десетилетие. 

По това време някой друг е оглавил Бюрото. 

Като се срещне с новия Директор на 

Бюрото, той просто и спокойно ще обясни 

създалата се ситуация и ще помоли за 

разрешение да се върне в онова време, 

към което принадлежи и където би могъл 

да предаде двупосочния таймер на 

съответните организации и да възобнови 

живота и работата от момента на отиването 

си в миналото. И тогава най-вероятно вече 

няма да се налага да изпращат 

пътешествениците във времето на Луната. 

И изведнъж една мисъл го прободе: ако 

това е така и той го е направил, то защо 

още съществува Бюрото? Буца заседна в 

гърлото на Малер. 

– По-скоро привършвайте! – подкани той 

лекарят. 

– Не разбирам закъде бързате – изръмжа 

лекарят. – Може би животът на Луната ви 

харесва? 

– Не се безпокойте за мен – уверено 

отговори Малер. – Само ако знаехте кой 

съм аз, два пъти щяхте да премислите, 

преди да… 

– Таймерът ваш ли е? – прекъсна го 

лекарят. 

– Не съвсем. Тоест… да. И по-внимателно 

с него. Това е единственият в света таймер, 

който е в състояние да пренесе човека не 

само в бъдещето, но и в миналото. 

– Нима? – удиви се лекарят. – И в 

миналото също ли? 

– Да. Ако ме заведете при Шефа си… 

– Момент само. Искам да покажа вашия 

таймер на Главния лекар. 

Младежът се върна след няколко минути. 

– Всичко е наред. Шефът ви чака. Ще ви 

посъветвам да не спорите с него, това 

нищо няма да промени. Трябваше да си 

останете във вашето време. 

Пазачите отново се появиха и поведоха 

Малер по познатия коридор към малкия, 

ярко осветен кабинет на Директора, в който 
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той, Малер, бе прекарал осем години. 

Наистина, от другата страна на бюрото. 

Наближавайки вратата, Малер още 

веднъж си повтори всички аргументи, които 

се канеше да изложи пред новия Директор 

на Бюрото. Той накратко ще обрисува 

своето пътешествие в миналото и обратно, 

ще докаже, че той е Малер, и ще помоли за 

разрешение да се върне в своето време. 

Директорът естествено отначало ще 

посрещна враждебно думите му, после ще 

се заинтересува и накрая ще се разсмее, 

слушайки разказа за злополучните 

приключения на колегата си. А после без 

съмнение ще удовлетвори молбата му. 

Малер се закле, че като се върне, никога 

повече няма да се докосва до таймера. И 

изобщо ще напусне Бюрото. Нека други да 

отправят пътешествениците във времето 

на Луната или в миналото. 

Вратата безшумно се отвори. Зад масата 

седеше висок, мускулест мъж със сурово лице. 

Малер! Зад масата седеше самият той, 

Малер! Човекът, изпратил на Луната четири 

хиляди пришълци от миналото без изключение. 

И ако той е Малер… 

И изведнъж Малер разбра, че кръгът се 

е затворил. Той си спомни пътешественика 

във времето с твърдия глас, уверен в себе 

си, заявил, че неговият таймер осигурява 

преместване не само в бъдещето, но и в 

миналото, който без много приказки бе 

изпратен на Луната. Сега знаеше кой е бил 

този пътешественик. 

Но откъде бе започнал този кръг? Откъде 

се бе появил този удивителен таймер? Той 

бе отишъл в миналото, за да донесе таймера 

в настоящето, за да го вземе от миналото, 

за да го вземе от миналото, за да… 

На Малер му се зави свят. Изход нямаше. 

Той погледна седналия зад масата Директор 

на Бюрото. Да спори, нямаше смисъл. Във 

всеки случай не с него, с Малер. Кой би 

могъл да знае това по-добре от него самия! 

Кръгът се бе затворил и го чакаше Луната. 

– Виж ти, не предполагах, че ще те срещна 

тук! – възкликна пътешественикът във 

времето. Гласът, усилен от високоговорителя, 

изпълни малкия кабинет. 
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Второто посещение 

Научно-фантастичен разказ 

 

Андрей Костин 

 

– О-о-о! – буквално стенеше Джокопо, 

тичайки из стаята. – Но тя е по-красива и от 

ангел! Мамма миа, олимпийските богини са 

нищо пред нея! Ако я беше видял! 

– Видях я, видях я – спокойно рече 

Сергей, насапунисвайки лицето си. Той 

предпочиташе да се бръсне по стария 

начин. 

Джокопо, който бе застанал пред 

илюминатора, метна поглед към Сергей. 

– Щом си я видял и говориш така, тогава 

си просто някакъв замразен сухар. 

– Няма нужда от сравнения. Аз всичко 

съм видял… Ти за пръв път си тук, нали? 

Хм… Слушай, приятелю… понякога и най-

очарователните създания се оказват… 

– Искаш да кажеш коварни или зли 

демони ли? Че аз за такава жена съм готов 

гърлото си да прережа. 

И Джокопо грабна оставения от Сергей 

бръснач. 

– Успокой се, Джокопо. Нямам нищо 

против демиургийките. Те са най-добрите и 

най-умните същества от женски пол в 

света. Очарователни създания. На тебе 

дори биха ти разрешили да се ожениш за 

нея – според предварителните 

изследвания нашите генотипи са твърде 

сходни… Сякаш не сме се развивали в 

различни галактики, а просто сме две 

раси… Парадокс на природата… Наистина 

гените на демиургийките не са още 

достатъчно добре изучени… Тяхното 

правителство протестира срещу смесените 

бракове. Затова по-добре не се залавяй с 

тая работа. Нима в Италия красивите 

девойки се свършиха? И се дръпни от 

илюминатора. Не е хубаво така втренчено 

да заглеждаш дъщерята на посланика на 

една велика цивилизация… Те и без тебе 

си имат достатъчно грижи. Все пак това е 

второто ни посещение тук. 

Сергей свърши да се мие, изтри лицето си 

с кърпата и бавно приближи до прозореца. 

Мнозина демиургийци от делегацията по 

срещата вече гледаха към тях. 

– Слушай, Ромео – рече Сергей като 

загрижено се почесваше по брадичката, – 
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ако се отдръпнеш от прозореца, ще те 

запозная с нея. 

По-късно той горчиво се разкайваше и 

никак не можеше да разбере как се бе 

изпуснал да даде това обещание. 

– Мамма миа, не ме ли лъжеш? 

– Че защо? Когато бях тук с първата 

експедиция, тя ми помагаше като 

преводачка. Бил съм у тях на гости – 

Сергей внезапно загуби предишната си 

увереност и тихо добави: – Е, отдръпни се 

и ще те запозная. 

Джокопо се втурна да го целуне. 

Надвечер преговорите между земяните 

и демиургийците завършиха и всички 

членове на екипажа бяха поканени на 

празнична вечеря. През цялото време 

Джокопо не се отдели дори на крачка от 

Сергей. Той добре помнеше обещанието му. 

Най-сетне се представи щастливият 

случай – въпросната демиургийка бе 

застанала почти до тях съвсем сама. 

– Хайде де, хайде – замоли се Джокопо. 

Сергей, кой знае защо, поруменя и рече: 

– Почакай малко. Не те предупредях… 

– Няма нужда, остави сега това! Кажа, 

че просто ме излъга! 

– Но ти не… 

– Тя ей сега ще си иде и тогава ще бъде 

късно вече! 

Сергей тихо я извика: 

– Лейла… 

Демиургийката вдигна очи и се усмихна. 

Тя наистина беше много красива. 

Бездънносини удължени очи, пухкави 

устни, високо чело. На главата си носеше 

нещо като източен тюрбан от тънък, гъст 

като облак воал. Беше средна на ръст, но 

безподобно стройна. Лейла стоеше леко 

наклонена надясно с ръка върху една 

малка масичка и черният й прилепнал 

комбинезон не скриваше нито една извивка 

на тялото… С върховете на обувките си с 

високи токове тя потрепваше в такт с 

музиката. 

– Мамма миа – прошепна Джокопо. 

– О, Сергей – Лейла пристъпя към тих, – 

защо не ми се обади веднага? 

Говореше на демиургийски, но твърде 

бавно и ясно, леко разтегляйки думите. 

– Не знаех, че ти… – започна Сергей, но 

в този момент Джокопо го ощипа. – Ах, да, 

позволи ми най-напред да ти представя 

моя приятел, най-безстрашния щурман в 

космофлота… 
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Поласкан от тази характеристика, 

Джокопо се усмихна я пристъпи напред, 

избутвайки Сергей. 

– Джокопо – представи се той, поемайки 

нагоре ръката и с явното намерение да я 

целуне. Но излезе твърде неловко, а 

Сергей намръщено прошепна: 

– Остави тия старомодни похвати, за 

бога… 

Когато Джокопо отново вдигна очи към 

Лейла, по лицето й се четеше уплаха. 

Сергей спаси положението. Започна 

нашироко да обяснява за съществуващите 

на Земята традиции при запознанство. 

Лицето на девойката постепенно се 

проясни. Накрай се усмихна и Джокопо, а 

после тя каза: 

– Ей сега ще ви донеса нещо за 

пийване. Трябва да чествуваме срещата 

и… – тя се запъна леко и вече по-

внимателно загледа в искрящите очи на 

Джокопо – запознанството. 

Лейла грациозно се обърна и се 

отдалечи, а Джокопо плахо прошепна: 

– Мамма миа, слушай, какво толкова 

лошо сторих, та ме гледаше така? 

– Глупак! – Сергей скръцна със зъби. – 

Та у тях докосването на лице към ръката е 

равносилно на… на нашето тупване по 

задника… 

– Ой-ой-ой! – застена Джокопо. – Защо 

не ме предупреди по-рано? 

– Че откъде да знам, дявол те взел, че… 

Тихо… тя идва. 

– Виж какво, ако пак понеча да сторя 

нещо нередно, ти ме предупреди ей така – 

и той отново ощипа Сергей. 

Лейла донесе три чаши и бутилка с 

някаква смес. Отначало те пиха за 

срещата, после за запознанството и за още 

какво ли не. На вкус напитката напомняше 

орехово масло с малиново сладко, беше 

наситена с витамини, а по цвят не се 

различаваше от виолетово мастило. На 

земяните тя не оказа никакво въздействие, 

но Лейла веднага се развесели и очите й 

още по-силно искриха. 

– Може ли да потанцу… Ой! – извика 

Джокопо и извръщайки се към Сергей, 

продължи шепнешком. – Не можа ли 

другаде да ме предупредиш? 

– Със същия успех тя би могла да ти 

предложи да постоиш върху главата си – 

само с устни произнесе Сергей. 

– Тогава хайде да постоим на глави! – 

живо подхвана Джокопо, обръщайки се пак 

към Лейла. 
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От удивление очите й станаха почти 

кръгли. 

– Но аз се изразих фигуративно – 

простена Сергей, – към стоенето на глава 

тя се отнася както и ние. 

– Какво ме баламосваш, съветнико! – 

Джокопо беше войнствено настроен. На 

Сергей мравки му плъпнаха по кожата. 

– Слушай, Лейла – започна той с толкова 

сладникав тон, че и на самия него му стана 

противно, – а как е сестричката ти Айла? 

– О – Лейла махна с ръка, – тя се 

омъжи. И представяш ли си, решиха да ме 

направят леля. „Леля Лейла“ – харесва ли 

ти това? 

– Очарователно е! 

– Сериозно ли говориш? 

– По-сериозно не може да бъде – Сергей 

се огледа за изолирания от разговора 

Джокопо, който стоеше мрачен и обиден. – 

Знаеш ли, това също трябва да се полее. 

След като пийнаха, Лейла започна да се 

държи по-свободно и ги поведе напред. 

Вървеше така, че Джокопо трескаво 

запреглъща и зашеметено поглеждаше от 

време на време Сергей, иначе не 

откъсваше поглед от нея. 

Лейла бутна с ръка летящата врата. 

– Заповядайте! 

Тя ги отведе в помещението за отдих на 

сътрудниците. Сергей познаваше това 

място – тук често ставаха неофициални 

делови и лични срещи с демиургийците. 

През останалото време то беше 

необитаемо, макар и предназначено за 

преговори и конференции. Помещението 

беше кръгло, с пухкави, сякаш покрити с 

мъх стени. Беше доста тъмно, само подът 

просветваше със синкава студена 

светлина. Сергей отдавна бе забелязал, че 

демиургийците не обичат ярката светлина 

и се стараят да провеждат срещите си със 

земяните в полумрак. Макар че в 

собствените им домове осветлението беше 

като земното. Каква бе причината за това, 

той не знаеше, но учените имаха две 

предположения: или на демиургийците им 

беше неприятно да гледат лицата на 

земяните, или по неизвестни причини не 

желаеха да показват своите. Все пак днес 

Сергей за първи път видя Лейла при 

нормално осветление – кой знае защо на 

вечерята беше необикновено светло. 

Сергей се учуди и на това, че Лейла 

влизаше в състава на делегацията – по 

правило земяните се срещаха само с 

мъже. Които впрочем бяха удивително 

грозни, както успя да забележи днес. 
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Според земните вкусове навярно. Беше му 

провървяло, че по време на първото 

посещение неговата преводачка бе жена – 

Лейла. Преводачи на останалите членове 

на екипажа бяха мъже. Но защо? 

– Тук никой няма да ни пречи да си 

побъбрим до насита – рече Лейла, 

усмихвайки се вече на Джокопо, а не на 

Сергей. – А вие не знаете ли случайно нови 

историйки от тия, които ми разказваше 

често Сергей при първото си посещение? 

Джокопо погледна приятеля си 

въпросително, а Сергей стана пурпурен. 

Джокопо пое дъх и след кратко 

встъпление започна… В това отношение 

нямаше равен на себе си. Лейла слушаше, 

без да откъсва очи от него, а той все 

повече се разпалваше. Южният му 

темперамент се развихри и най-сетне за 

първи път през дългите месеци на полета 

изпълни предназначението си – да очарова 

жените, независимо по какъв начин. Лейла 

преживяваше описваните събития с не по-

малък плам и отпивайки от чашката, ту 

широко отваряше очи, ту примижаваше, ту 

хапеше устни, а после звънко се разсмиваше 

– сякаш някой изсипваше кристални топчета. 

Джокопо още не владееше добре 

демиургийски, но когато не знаеше някоя 

дума, си служеше с жестове. 

Сергей не издържа и като изчака подходящ 

момент, стана и си тръгна, оправдавайки 

се с неотложна работа. Лейла само махна 

с ръка – моля, не прекъсвай Джокопо. 

Сергей се върна на кораба, съблече се, 

легна и скоро заспа. 

Сутринта се събудя от нечий тежък 

поглед. Отвори очи. Над него се беше 

надвесил Джокопо с бръснача в ръка. 

– Ти ли си? Какво се каниш да правиш? 

– Виж какво – Джокопо явно бе смутен, – 

след като ти си отиде, поседяхме още 

малко, побъбрихме. Тя се оказа много 

интересен събеседник, съжалявах, че 

трябваше да се разделим, а и тя… Когато 

се сбогувахме, покани ме на гости у сестра 

си. После някак странно изгледа главата 

ми и каза, че се надява да бъда достатъчно 

вежлив, за да не отида на гости с 

натруфена глава… 

– Е, и? 

– Ами отначало не можах да разбера 

какво ще рече натруфена глава. Помислих 

си, че е някаква своеобразна шега. 

– И после? 

– После, преди да си иде, тя свали 

тюрбана си… Нали помниш, че през цялото 
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време тя беше с тюрбан. И на главата й… 

– Джокопо трескаво преглътна и побледня 

– нямаше нито едно косъмче! 

Като съобрази, че нищо не го заплашва, 

Сергей се измъкна от леглото. Видът му 

беше твърде весел. 

– И какво се каниш да правиш сега? 

– Не виждаш ли какво – Джокопо се 

обърна, – да си обръсна главата… 

– Слушай – Сергей озадачено го 

загледа, – я остави тая работа… 

– И през ум не ми минава дори. Пък и 

вече е късно. 

– Как късно? 

– Вече си обръснах половината глава. 

Слушай, какво е това всъщност? Генетично 

различие или мода? 

Краят в следващия брой 
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Второто посещение 

Научно-фантастичен разказ 

 

Андрей Костин 

 

– Кое „това“? 

– Ами косите. 

– Ако… 

Той искаше да продължи, но в този 

момент иззвъня телефонът и диспечерът 

съобщи, че само след една минута започва 

дежурството му. Сергей скочи и като 

нахлузваше пътьом комбинезона си, се 

втурна презглава по коридора. И успи само 

да изкрещи: 

– Зарежи тая работа! Съветвам те… 

Джокопо обръсна главата си, изтри 

темето си с кърпа, погледна се доволно в 

огледалото и спокойно рече: 

– Ще минем и без съветници. Особено 

такива. Сега вече от нищо не се страхувам. 

После се облече грижливо, взе гребена, 

посегна с него към главата си и за миг замря. 

Сетне произнесе няколко непреводими 

италиански израза и го хвърли на пода. 

Във всичките му движения се усещаше 

някаква обреченост. С косите изчезнаха и 

съмненията му. Поръча закуска в стаята 

си, после тръгна, без да бърза. Днес 

Джокопо беше свободен от дежурство. 

Преди да напусне стаята, се върна още 

веднъж пред огледалото, разгледа се в 

профил и анфас, изучавайки се 

внимателно. Постоя замислен няколко 

мига, махна с ръка и каза обречено: 

– Преминах Рубикон, както бе рекъл 

един от предците ми. Сега или ще я заведа 

под венчило, или целият екипаж ще умре 

от смях. Мой дълг е да се погрижа за 

съдбата на експедицията… 

Джокопо внимателно огледа коридора и 

като се убеди, че там няма никого, побягна 

към люка. 

Лейла го чакаше близо до ракетата при 

стоянката на транспортния модул. Когато 

го съзря, радостно се усмихна: 

– Ти си първият земянин, който се съгласи! 

Аз, разбира се, знаех, че това не е шапка… 

знаех, но не го казах. Но нали разбираш, 

иначе като отидем у сестра ми… тя толкова 

държи да спазвам правилата… Но сега 
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всичко е наред. Ти си чудесен! Ах, ако не ме 

гледаше толкова строго, бих те целунала… 

– Но аз съвсем… – и Джокопо решително 

завърши. – Целуни ме! 

Той видя, че тя кой знае защо свали 

тюрбана си и не издържайки, затвори очи. 

Да ги отвори го накара един доста 

осезаем удар по носа. Джокопо разбра, че 

той беше нанесен с гладката повърхност 

на Лейлината глава. 

– Аз… – гневно сви юмруци той. 

– А сега ти ме целуни… – и Лейла, цялата 

поруменяла, поднесе носа си. В удара 

Джокопо вложи всичките си чувства… 

– О – възкликна Лейла, изтривайки сълзите 

си, – не знаех, че си толкова нежен… Но 

какво ще каже сестра ми, като види 

зачервения ми нос? Нали с тебе още едва 

се познаваме… Е, нека мисли каквото си 

ще, а ти ми харесваш много. Може ли още 

веднъж да те целуна? 

Джокопо се опита да се извърне, а тя, 

изчервявайки се пак, попита: 

– Може би не ти се харесвам? Или казах 

нещо лошо? 

Лейла гордо се изправи, очите й светнаха, 

устните й се полуотвориха. Джокопо не 

издържа: 

– Недей така, скъпа – измънка той и като 

затвори очи, отново поднесе носа си… 

…Когато след миг очите му се наляха 

със сълзи, както и на Лейла, той за пръв 

път с уважение си спомни съветите на 

Сергей. Но откъде ли приятелят му знаеше 

тези неща? 

Вратата им отвори Айла. Тя беше малко 

по-възрастна, но също тъй хубава. Влязоха 

в стаята и седнаха на масата. Отначало 

разговорът не вървеше, а и Джокопо бе 

твърде погълнат от мислите си, за да го 

поддържа. Но внезапно се заслуша в 

думите на Айла: 

– Днес изцедих половин чашка от него… 

Джокопо удивено погледна Лейла: 

– От кого? 

Тя се усмихна: 

– Виждаш ли, ние смятаме, че жената 

ще има хубав тен и… добро настроение, 

ако през деня изпие малко от кръвта на 

съпруга ви. У вас това не е ли прието? 

Джокопо пребледня и нищо не отговори. 

Отмести погледа си и втренчено 

заразглежда стените. 

На една от тях висеше портрет на мъж. 

Проследявайки погледа му, Айла поясни: 

– Моят съпруг… 
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Джокопо си бе съставил общо мнение за 

външността на демиургийците – бяха рядко 

грозни. Но тоя чупеше всички рекорди. 

Такива малки очички, удължена брадичка и 

толкова дълъг нос не беше виждал никога. 

Чак да му се догади на човек. А такава 

хубава жена… 

– Да идем, ще ви запозная – предложи 

Айла. – Вие ще го извините, че не може да 

дойде при нас… но, разбирате ли, ние 

чакаме потомство. 

И двете жени меко, но решително 

поведоха упорствуващия Джокопо към 

вратата на другата стая и го тикнаха вътре. 

Съпругът на Айла неподвижно върху 

някакво съоръжение, което приличаше на 

кресло. Позата му беше странна… 

Джокопо приближи, вторачи се и 

отказвайки да повярва на собствените си 

очи, изумено попита: 

– Какво праните? 

– Но… мътя… яйцата – съпругът на Айла 

се усмихна. – Жена ми наскоро ги снесе… 

* * * 

Лейла стоеше до прозореца и 

съпровождаше с поглед светещата точка – 

кораба на земяните. И не чу как зад нея се 

приближи баща й. 

– За какво си се замислила, дъще? – 

попита я той. 

– Този землянин беше толкова красив… 

А сега навярно ще се омъжа за Ханк. 

– Нищо не може да се направи… Твърде 

дълго ние, демиургийците, смятахме, че 

главното у мъжете е умът. И вие, жените, 

ни вярвахте. А когато долетяха тия земяни, 

те ви покориха, смешно е да се каже дори, 

покориха ви със своята външност. Добре, 

че ги видяха само ограничен брой жени… 

Че иначе какво ли биха правили повечето 

наши мъже? При толкова сходни генотипи 

нашата цивилизация просто би се разтворила 

в тяхната, а мъжете демиургийци биха 

били обречени на измиране. Разбираш ли? 

– Разбирам – тихо отвърна Лейла. 

– Втората ни историческа грешка беше, 

че ние смятахме, че главното у жените е 

красотата. Тогава решихме: нека всички 

бъдат много красиви. 

Лейла потръпва и прошепна: 

– Хубаво е, че сте сгрешили… 

Баща й беше същевременно и посланик, 

затова притежаваше отлично развит слух. 

– Ти просто не разбираш трагедията, която 

би могла да се разиграе… Смесени бракове, 

милиарди ергени демиургийци. Сама знаеш 

колко много се харесаха на нашите жени 
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земяните. Все пак ние сторихме добра услуга 

и на земянките… Нали тяхната раса не се 

научи да предвижда събитията, иначе би 

трябвало да действуваме задружно с тях… 

Но нищо, ти, Айла, и Ханк се справихте 

отлично. Надявам се, че не ревнуваш, 

загдето той игра ролята на съпруг на Айла? 

– Не – Лейла се понацупи. 

– Отлично, не трябва и да ревнуваш. 

Той все пак е мой подчинен и това е негово 

задължение. А той толкова те обича. Само 

не попрекалихме ли малко с яйцата? Тоя 

Джокопо можеше и да не повярва… 

– Повярва. Той вече беше в такова 

състояние, че всичко би повярвал. Преди 

това Айла великолепно го заблуди, че 

чашите жени пият кръвта на съпрузите си в 

буквалния смисъл на думата… 

– А бе, което си е вярно, вярно е – 

измърмори посланикът. – Естествено 

нямам предвид майка ти… 

– …И сега няма да му е хич леко. Навярно 

целият екипаж ще му се присмива. И аз 

съм причината за всичко това – очите на 

Лейла странно заблестяха, – впрочем какво 

говоря за екипажа, цялата им 

цивилизация… И вече никога няма да се 

намерят смелчаци, които да се заловят да 

ни ухажват и да изпаднат в неговото 

положение. А толкова си подхождаме с 

Джокопо във всяко отношение… 

Бащата не чу последните й думи. 

– Всичко завърши отлично – със 

задоволство рече той. – От тяхна страна 

женихи вече няма да се появят. А 

земянките естествено няма да налетят на 

нашите… красавци. 

И неочаквано Лейла се разрида, а 

старият посланик за пръв път не изтълкува 

правилно сълзите й. 

– Престани – рече й той, – ти изпълни 

своя дълг и нито една демиургийка няма да 

те упрекне. 

Но Лейла беше безутешна. 

Тогава баща й се приближи до нея, 

прегърна я през раменете и каза: 

– Заради главата си ли плачеш? 

Напразно. Косата ти скоро ще израсне. И 

носът ще мине – аз ей сегичка ще ти 

направя компрес. Да извикам ли Ханк? Той 

ще те развесели. 

Великият посланик на демиургийците 

грешеше. Лейла съвсем не искаше да види 

тъкмо Ханк. Тя плачеше. 
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Възход и падение на падологията 

Научно-фантастичен разказ 

 

Б. Лвов 

 

Дълго време никой не се замисляше 

какво става с телата при падане. Пръв 

обърна вниманието на учените върху това 

професор А., който предложи на Световния 

конгрес на механиците разгърната 

програма за изследване на процеса и 

резултатите от падането на телата. „Да 

продължим делото на великия Галилей, 

който в зората на науката хвърляше 

предмети от кулата в Пиза!“ – вдъхновено 

призова той от трибуната. Това беше 

рожденият ден на падологията. 

Емоционалното изказване на професора 

увлече няколко млади учени, но беше 

разкритикувано от много авторитетни 

докладчици. Обобщение направи академик 

Б., в чиято реч прозвуча историческата 

фраза, станала знаме на всички падолози: 

„Каквото от колата е паднало, то е 

пропаднало!“ Във вечерните вестници се 

появиха карикатури, изобразяващи как 

професорът хвърля съдове от масата, 

популярен комик изпълни в едно вариете 

куплетите „Милият ме изостави, паднах 

аз…“ и задълго забравиха падологията. 

Но падологията не умря. Тя растеше в 

тишината на кабинетите, набираше сила в 

лабораториите и на примитивните 

отначало падологически полигони с 

паянтови дървени кули. За нея се заговори 

отново след като доцент В., един от 

блестящите ученици на починалия 

непризнат професор А., получи важни 

резултати, изчислявайки падането на 

бомби от току-що изобретените аероплани. 

Първите специални падологически 

лаборатории бяха създадени в рамките на 

военните департаменти на различни 

страни, но след това стана ясно, че 

подобни изследвания са важни и за 

промишлеността. Първоначално бяха 

открити катедри по падология в 

политехническите институти, а след това и 

в университетите на различни градове. 

Статии по падология се печатаха отначало 

в списанията по механика. Първият брой 

на специалното списание „Въпроси на 
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падологията“, което след десетина години 

стана библиографска рядкост, се състоеше 

от две тънки тетрадки сива хартия, но то 

породи десетки издания: „Списание 

падология“, „Писма в списание падология“, 

„Експериментална падология“, „Въпроси на 

падането на телата“, „Научни записки на 

падологическото дружество“ и т. н. За широката 

публика започна да излиза популярното 

списание „Падология и живот“. 
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Възход и падение на падологията 

Научно-фантастичен разказ 

 

Б. Лвов 

 

Падологията се развиваше бурно. За 

стогодишнината от деня на първото 

изказване на професор А. в Академията на 

науките беше създадено отделение по 

падология и сходните науки. Какво ли не 

изследваха любознателните падолози! 

Падането на твърди и меки тела, големи и 

малки, кръгли и безформени, твърди тела с 

кухини, запълнени с течност и течности с 

твърди съставки… За широтата на 

изследванията свидетелствуват названията 

на разделите на науката: водопадология, 

газопадология, статистическа падология, 

разбионика, повреждаемост, падомеханика, 

падохимия, падодинамика, електропадология, 

падофизика, падопсихология… 

Смели пътешественици записаха славни 

страници в историята на развитието на 

науката. Професор Г. се изкачи на Еверест 

с портативен падоскоп, мореплавателят Д. 

направи едногодишен цикъл от 

изследвания на дъното на Марианската 

падина. Героят аеронавт Е. направи серия 

измервания в горните слоеве на 

атмосферата, а сред приборите, които 

пътешественикът Ж. взе при последната 

експедиция до полюса, имаше и 

микропадометър. 

Експерименталната база по падология 

се подобряваше. Скърцащите дървени кули 

останаха в миналото. За изследователски 

лаборатории и полигони бяха наети 

Айфеловата кула, Емпайър стейт билдинг, 

Банкокската пагода. Мощни падологически 

апаратури се създаваха в планините, 

където прозрачността и чистотата на 

въздуха, огромните скали и дълбоките 

клисури създаваха уникални възможности 

за провеждане на опитите. Бяха 

разработени стотици свръхточни прибори, 

които позволяваха да се фиксират 

съкровените тайни на процесите през 

всички етапи на падането, особено през 

най-интересния – заключителния. Появиха 

се миниатюрни падометри и теглопади, 

ударомери и отскокопоказатели, датчици 

за повреждаемост и микропадометри, 

позволяващи да се наблюдава падането на 
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телата под микроскоп. Когато настъпи 

ерата на електрониката, се появиха 

универсални измерителни комплекси, 

например електронният падопоказател, 

който записваше едновременно на 

магнитна лента до 16 различни 

падологически характеристики на повече от 

10{sup}4{/sup} точки от падащото тяло. 

Отделяха се милиони за строителството на 

гигантски синхропадотрони, в което се 

изучаваше падането на телата под 

действие на ускоряващи полета. 

Не липсваха и смели теории, обосноваващи 

и разясняващи експерименталните данни. 

По едно време извънредна популярност 

придоби теорията, свързваща скоростта на 

падането с обема на падащия обект. С 

появяването на изчислителните машини 

математическата обработка на 

експерименталните данни позволи да се 

установи, че една от най-важните практически 

характеристики – повреждаемостта, е 

свързана със стойността на обекта по 

биноминалния закон. По-късните изследвания 

уточниха характера на закона, който се 

оказа близък до разпределението на Гаус. 

Огромна роля в по-нататъшния прогрес 

изигра биопадологията. Отчаяните ентусиасти 

въпреки мъмренията и депремиранията 

правеха експерименти със себе си. „През 

краткия миг на падането пред очите ми 

премина целият ми живот“ – каза на 

колегите си, даващи му първа помощ, 

биопадологът З., който потвърди 

експериментално изглеждащия като 

поетическа измислица на древните факт за 

ускореното протичане на времето в 

падащата система. Тези опити позволиха 

на младия теоретик И. да създаде 

релативистична механика на падането, 

известна също под названието обща теория 

на относителността, която обясняваше 

логично много тайнствени факти и изведе 

науката на нов път. Изследователят К., 

изучавайки най-малките парченца от 

разбитите при падането тела, положи 

основите на квантовата падология. 

Решаващо значение имаха 

падологическите експерименти, извършени 

на първата орбитална станция-

лаборатория. Беше открито, че в условията 

на безтегловност телата не падат, а бавно 

се доближават, притегляни от сила, 

пропорционална на произведението на 

масите. Тези наблюдения положиха 

началото на масопадологията – най-

великото постижение на човешката мисъл. 
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По същото време професор Л., като 

направи равносметка на многогодишните 

изследвания, създаде теория, според която 

скоростта на приближаването на телата 

във вакуум е обратнопропорционална на 

разстоянието между тях на степен близка 

до втората. Така се появи друго крупно 

постижение на науката – падологическа 

теория на разстоянията. 

Тези теории се оказаха съвършено 

несъвместими и светът на учените 

падолози се раздели на „масовици“ и 

„разстоянци“. Нажежаването на борбата 

между водещите школи на съперничещите 

си направления малко поспадна, когато 

ученият М. издигна извънредно 

плодотворния методологически принцип, 

който получи името „принцип на 

допълнителността, или масово-

разстоянчески дуализъм“, според който 

описанието на падащата система от гледна 

точка на теорията за разстоянията винаги 

трябва да се допълва с описание от гледна 

точка на теорията за масите и обратно. 

Прекрасно беше зданието на 

падологията през периода на най-големия 

й разцвет! Дългогодишната работа на 

хиляди специалисти, използуването на 

постиженията на изчислителната техника, 

изучаването на свръхфините ефекти на 

падането позволи да се открият сложни 

зависимости и да се създадат всеобхватни 

таблици, с помощта на които се 

пресмятаха резултатите от падането на 

всякакви тела при всякакви условия. 

Справочници, монографии, учебници и 

популярни книги по падология запълваха 

библиотечните рафтове. Един журналист 

пресметна, че ако сложат една върху друга 

всички книги, списания и брошури по 

падология, които се пазят в Държавната 

библиотека, ще се получи планина, 

превишаваща сумарната височина на 

всички създадени досега експериментални 

падологически апаратури, като се започне 

от кулата в Пиза и се свърши с гигантските 

синхропадотрони и високопланинските 

падоскопи. На Световния конгрес на 

падолозите, посветен на 250-годишнината 

на великата наука, признатият глава на 

световната падология академик М. 

подчерта, че от деня на основаването й 

темповете на развитие на науката растяха 

непрестанно по експоненциален закон: 

броят на учените се удвояваше всеки 6-7 

години, а количеството на публикациите – 

на всеки 13-14 години, и че ако тези 

темпове на развитие се запазят, след 
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някакви си 50 години броят на падолозите с 

научни степени ще превиши броя на 

населението на Земята, а за издаване на 

падологическа литература ще е потребна 

повече хартия, отколкото може да 

произведе цялата земна промишленост за 

същото време. 

Залезът на великата наука започна в 

деня, когато студентът от последния курс 

на Калкутския падологически колеж Н., 

който още не беше получил разпределение 

и затова не принадлежеше нито към 

„масовиците“, нито към „разстоянците“, 

опитвайки се да познае по коя теория ще 

може по-бързо да защити дисертация, на 

шега кръстоса двете и получи прост израз, 

наречен по-късно закон на М.: 

където f – е силата на притегляне на 

телата, m1, m2 – масата на притегляните 

тела, r – разстоянието между центровете 

на тежестта на телата, а K – експериментално 

определящ се коефициент. 

Той изумен откри, че даденият израз с 

голяма точност описва процеса на падане 

на всякакви тела, че той замества и най-

сложните формули на двете водещи 

теории и решава много въпроси, пред 

които те бяха безсилни… 

Един от стълбовете на масопадологията 

публикува първата статия на Н. в сборника 

със студентски разработки, като смяташе, 

че тя косвено потвърждава неговите 

изследвания. Младият Н. мечтаеше за 

световна слава… Толкова по-тежко беше 

разочарованието му, когато върху неговата 

рожба връхлетя ураган от несправедливи 

нападки. Не му дадоха аспирантура, нито 

един падологически институт не се съгласи 

да приеме така печално прославилия се 

млад специалист. Разочаровал се от науката, 

Н. премина в Корпуса на разузнавачите в 

Космоса и след няколко години загина по 

време на експедиция в района на 

избухване на Свръхнова звезда. 

Сега всеки може да види гигантския 

паметник от тюркоазен сатуриански гранит 

пред хода на Международния космодрум в 

Сахара. Н. стои с академична мантия и 

шапчица (които не беше носил нито 

веднъж през живота си), опрян на катедра, 
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в отпуснатата си ръка държи свитък, върху 

който е написана великата формула. 

А падологията умираше. Приложниците 

и теоретиците все по-охотно използуваха в 

изчисленията си простия израз, на негова 

основа бързо се създаваше принципно нова, 

логична и достъпна и за учениците механика. 

Постепенно се закриваха катедри, пустееха 

аудиториите на падологическите институти, 

претопяваха се съоръженията на 

синхропадотроните, а опустелите корпуси 

се приспособяваха за складове… 

Известно време по инерция все още се 

защитаваха дисертации, излизаха 

монографии и обзори. Последната капка от 

някога могъщия поток, залял библиотеките, 

стана брошурата „Популярно за 

падологията“ от серията „Новости в 

науката и техниката“. 

И сега, в деня на полухилядолетния 

юбилей на великата някога наука, едва ли 

някой си спомня за нея, освен бабичките, 

гледайки разбитите колена на вечно 

падащите внуци, или науковедите, за които 

историята на падологията е 

предупреждение към всеки, който смята 

експоненциалното нарастване за признак 

на зрелост и е склонен да мери научните 

постижения с количеството на публикациите 

и тонажа на изразходваната хартия. 

Преписано с разрешение на 

Главната редакция от Б. Лвов от 

ежегодника „Сравнително Галактическо 

наукознание“. Том XXXIV, изд. 6234, 

редакционна статия. 

 

От редакцията.  Авторът Б. Лвов призна, че мисълта да препише редакционната статия от 

ежегодника се появила в момента, когато в една от книгите по наукознание прочел: „Броят на 

научните трудове се удвоява всеки 13,5 години, а броят на учените – на 6,5 години. През 2050 година 

броят на учените ще превиши броя на населението на Земята, а за издаване на техните научни 

трудове няма да стигне цялата произвеждана в света хартия“. 
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Отвори очи, момче! 

Фантастичен разказ 

 

Владимир Рибин 

 

– Днес имам рожден ден! Навършвам 

точно пет. 

– Пфу, цаца! 

– Какво е това цаца? – Малчугана 

погледна с недоумение своя събеседник – 

рижавия Антошка, първа драка на 

старшата група. 

– Мъничка рибка. 

– Значи това е хубава дума – облекчено 

въздъхна Малчугана. – Рибка и мама ме 

нарича. 

– А моята майка отлетя. 

– Как отлетя? 

– Ами така. В Космоса. 

– Ще се върне – каза Малчугана. – Леля 

Поля казва: всички отлитащи непременно 

се връщат. 

– Разбира се, ще се върне. Само че 

тогава аз ще бъда стар. 

– С брада? 

– Не-е – неуверено проточи Антошка. – 

Когато мама се върне, аз ще бъда на цели 

осем години. 

– Аз не бих пуснал мама – каза 

Малчугана. 

– Как така? 

– Ами така. Бих я прегърнал по-здраво 

за шията и бих заплакал. 

– Аз не съм като тебе, вече съм голям, 

за да плача. Вече съм на шест години. 

– А ти го направи на ужким. Когато аз 

плача, мама не си отива. 

– Тя те мами, а после все едно си отива. 

Когато заспиш. Ето така-а, добро-о момче-

е – пропя Антошка, имитирайки гласа на 

възпитателката. 

– Ти защо дразниш леля Поля? 

Те седяха на пънче на брега на бистрото 

ручейче, клатейки крака във водата. 

– Леля Поля! – насмешливо каза 

Антошка – Знаеш ли коя е твоята леля 

Поля? Лъжла е тя. 

– Ти самият си лъжльо! – викна Малчугана. 

Никога, никога той не беше чувал да 

говорят така за възрастните. А леля Поля в 

неговата група на най-малките всички 

особено обичаха. „Леля Поля нареди“, 
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„Леля Поля каза“ – тези думи бяха достатъчни, 

за да укротят най-непослушните. 

– А аз ти казвам – лъжла. Всички 

възрастни са измамници. 

– Самият ти си измамник! – надигна се 

Малчугана. – Най-, най-, най-големият!… 

Те и двамата скочиха на крака и стояха 

един срещу друг зачервени и възбудени. 

– Аз ли съм измамник? – заплашително 

попита Антошка. Тъмните лунички на носа 

му потъмняха още повече. – А искаш ли да 

ти докажа? Такива неща знам!… 

– Нищо не знаеш. 

– Знам. Ето това какво е според теб? 

– Къде? 

– Ето това. Всичко наоколо? 

Малчугана се разсмя: 

– Такъв голям, а не знае! 

– Всичко това не е истинско. 

– И гората ли? 

– Нима това е гора? Само така ти се струва. 

– И птичките ли? 

– Птичките май са истински… 

– Аха зарадва се Малчугана – Не знаеш! 

Антошка се смути. 

– А ти ходил ли си в гората? 

– Ходил съм. 

– С леля Поля? По пътечката? 

– Аха. 

– Още сте с жълто около устата, 

пиленца! На крачка не се отделяте от 

кокошката. Най-интересното започва точно 

там, където не ви пускат. 

– Леля Поля казва: ще дойде време и 

всичко ще научим. 

– А сега не ти ли се иска да научиш? 

– Иска ми се. 

– Тогава да вървим. 

Те прескочиха ручея и се затичаха по 

поляната към гората. Тревата меко ги удряше 

по глезените. Бръмбари и пеперуди бързо 

излитаха под краката им. Обедното слънце 

пареше главата и Малчугана, тичайки, 

нахлупи по-здраво шапката си. 

Край гората Антошка спря. 

– Ти страхуваш ли се от дъжд? 

– Дъжд? – учуди се Малчугана – Слънце 

грее. 

– Ти не гледай небето. Когато влезем в 

гората, все едно, ще завали. Аз знам. 

– Ще застанем под дърво. 

– Аха, те точно това искат, никъде да не 

ходим. А трябва да се върви под дъжда, 

без да се спира. Ако искаш нещо да узнаеш, 

трябва от нищо да не се страхуваш. След 

гората ще има и пустиня, и вятър, знаеш ли 

какъв? Но ако не се боиш, може бързо да 

се стигне до хоризонта. 
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– Нима до хоризонта може да се стигне? 

Леля Поля казваше… 

– Пак леля Поля! Може би някъде и да 

не може, но зад гората може. Ти мене слушай. 

С примиращо сърце Малчугана влезе 

след Антошка в гората. Тук тревата беше 

до пояс и в тази трева нещо шумеше, 

мърдаше, бягаше. 

– Животни… там – зашепна Малчугана. 

– Наслушал се на приказки – насмешливо 

прихна Антошка. – Най-големите животни в 

тази гора са питомните зайци. 

– Зайчета? 

– Питомни зайчета. Слушай, като ти 

говоря. 

Само че светлата, залята от слънце 

гора внезапно потъмня, поривът на вятъра 

пробяга по върховете на брезите като 

кратка тръпка и техните ослепително бели 

стволове като че ли изгаснаха. 

– Да вървим, да вървим, нали ти казвах 

– ще вали. 

И едва Антошка изрече това, в листата 

зашумя и първите големи капки паднаха на 

шапката. 

Сега Малчугана се страхуваше от 

Антошка. Риж и луничав, знаещ всичко 

предварително, той му се струваше като 

малък магьосник от приказките. До вчера 

Малчугана беше уверен, че не се бои от 

нищо на света. Колко пъти са играли на 

смели индианци и космонавти, колко 

филми са гледали за безстрашните 

изследователи на чужди светове! Случвало 

се е и сами да участвуват във филми, да 

пълзят из затаилата се джунгла. И никога, 

ама никога Малчугана не се е страхувал. А 

сега не беше на себе си. Едно е да те 

снимат във филм и съвсем друго – когато 

всичко е истинско. 

Те пресякоха пътеката, по която 

неведнъж са ходили с леля Поля, черна 

пътека, хлъзгава от дъжда, непозната и 

скоро се озоваха на края на гората. Това 

удиви Малчугана: нали от къщичките на 

детската градина гората изглеждаше 

толкова огромна! 

Дъждът спря и облакът, който току-що 

закриваше слънцето, изчезна някъде. Пред 

тях под наклон се издигаше пясъчна 

пустиня, обрасла с рядка, състояща се от 

отделни снопчета трева. 

– Аха, какво ти разправях?! – тържествено 

каза Антошка. – Сега и вятър ще задуха. 

И наистина, те не направиха по пясъка и 

десет крачки, когато насреща им удари 

поривът на вятъра, засвистя в стъблата на 

сухата трева. 
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– Дай ръка! – викна Антошка. – Че току-

виж те отнесло. Ти само върви и от нищо 

не се страхувай. Там ще има говорещи 

камъни, тъй че и от тях не се бой… 

– Говорещи камъни? – изуми се 

Малчугана, стискайки трескаво ръката на 

своя водач. – Такива няма. 

– Аз такива неща ще ти покажа, че 

думата „няма“ съвсем ще я забравиш. Ами 

камъните? Глупаци са те, питат все едно и 

също: колко е две по две? Само че да не ти 

хрумне да им кажеш – четири, веднага ще 

разберат, че си от малките, няма да те 

пуснат. Отговаряй като възрастен. 

– А според възрастните колко е две по 

две? 

– Те с този въпрос залавят хлапетата. 

Отговаряй нещо по-мъчно. Аз, когато минах 

първия път, им казах формулата за 

изчисляване на енергоматерията в 

метагалактиката. 

– Ти знаеш ли я? – изуми се Малчугана. 

– Казах първото, което ми дойде на ум. 

Ами нали мозъците на камъните са 

каменни. Докато съобразяваха, аз минах. 

Всичко по този път изглеждаше 

безкрайно далечно, а всъщност бе много 

близко. Бяха вървели съвсем малко, а вече 

виждаха пред себе си наредени остри 

камъни. Между тях имаше тесен проход. 

Когато приближиха до него, изпод камъните 

се дочуха пъшкане и бавен сънен глас: 

– А колко е две по две? 

Малчугана замря на мястото си. 

Мръщеше чело. Всички формули като за 

проклетия излетяха от главата му и си 

спомняше само глупавата детска 

скоропоговорка. 

– Хайде де! – подканяше го Антошка. 

– Две и две и две по две, казвай бързо 

колко е? – изрече на един дъх Малчугана. 

Камъните пъшкаха и не мърдаха. 

Момченцата се мушнаха в тесния проход и 

се втурнаха в надпревара по пясъка. На 

Малчугана се стори, че главата му се 

върти: хоризонтът страшно се доближи и в 

очите му внезапно всичко затрептя и се 

разклати. 

– Сега да вървим полекичка, че инак ще 

се блъснем в небето, ще си разбием 

носовете – каза Антошка. 

– В какво? – на Малчугана му бе прилошало, 

но той забрави всичко, като чу това. 

– В стената, която се нарича небе. 

На Малчугана му се прииска да се 

разсмее: небето – това е празнина! Но не 

му беше до смях: нали всичко ставаше, 

както каже Антошка. 

– Страх ме е – рече той и зажумя. 
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– Разхленчи се! – презрително проточи 

Антошка – По-добре да бях тръгнал с Кешка 

Беззъбия. Виж, той от нищо не се бои. 

Кешка, също възпитаник на леля Поля, 

извади своя клатещ се зъб, хващайки се на 

бас. Много му се прииска да има розовото 

кристалче, подарък на Малчугана от мама. 

Мама казваше, че е донесено от чудната 

планета на кристалите, където тя летя в 

командировка, и Малчугана ценеше 

подаръка повече от всичко на света. Но 

Кешка се лепна и Малчугана се съгласи, 

напълно уверен, че ще спечели. Загуби. И 

от яд награди Кешка с прякор – Беззъбия. 

– Вече не ме е страх – каза Малчугана, 

без да отваря очи. – Да не би да не съм 

виждал небе, а? 

Изведнъж му хрумна, че би било хубаво 

да се покатери на небето, щом то е такова 

твърдо, и да викне отгоре на леля Поля, на 

всички момченца и момиченца. Ех, как 

щяха да се удивят! А Кешка нека да си 

извади всичките зъби от завист… 

– От нищо не се страхувам! – твърдо 

рече Малчугана и отвори очи. Пред тях, 

както преди, всичко плуваше и се люлееше, 

отнякъде се появяваха бели облаци и 

неочаквано изчезваха в пулсиращото 

синьо-бяло-розово пространство. Съвсем 

близо се появяваха ту гората, ту полето и 

познатата рекичка, ту тяхната детска 

градина с тичащите по двора деца. 

Появяваха се и изчезваха, също като в 

калейдоскоп. 

– Вече пристигнахме – каза Антошка. – 

Тук някъде е вратата. 

– Вратата към небето? И ние ще видим 

всичко, каквото има там? 

– Всичко ще видим. Ето виж – стъпала. 

Стъпалата бяха точно такива като в 

детската градина – от жълта грапава 

пластмаса, – само че съвсем нови. Бяха 

осем. Над стъпалата, в трептящата мъгла, 

се виждаше нещо прилично на врата с 

неясна форма – нещо като квадрат или овал. 

Едва децата стъпиха на горната 

площадка и вратата сама се отвори. 

На прага Малчугана се огледа и нищо не 

разбра – наоколо имаше само плътно 

преливащо се синьо-бяло-розово сияние. 
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Отвори очи, момче! 

Фантастичен разказ 

 

Владимир Рибин 

 

От вратата започваше къс коридор, 

опиращ се в друга врата. Отдясно и отляво 

се нижеха осветителни тела, нещо като 

лампи, от които струеше равномерно 

светлина. Зад стените се чуваше тихо 

монотонно бучене. Малчугана забеляза, че 

една лампа не свети, приближи се, 

повдигна се на пръсти и погледна вътре в 

нея. От другата страна на твърдата 

прозрачна ципа, озарени от ярка светлина, 

се виждаха някакви огромни цилиндри, 

тръби, тайнствени механизми. 

– Небесна механика! – насмешливо 

обясни Антошка. – С помощта на тези 

уреди мътят главите на малчуганите. 

– Кой ги мъти? – удиви се Малчугана. 

– Кой, кой; не аз. 

– А какъв е този коридор? 

– Откъде да знам? 

Това не подхождаше на Антошка: досега 

всичко знаеше, а изведнъж сам си 

признава, че не знае нещо. 

– Коридор като коридор. Важното е 

какво има по-нататък. 

– А какво има? 

– Върви и ще видиш. Такова нещо ще 

видиш, че ще умреш от удивление. 

– Ще умра ли? 

– Не наистина, разбира се. 

– Как така не наистина? 

– Ама омръзна ми: какво, как. Върви и 

ще узнаеш. 

Те разговаряха полушепнешком, като че 

ли се бояха да не би някой да ги 

подслушва, удивлявайки се на тази 

необичайна тишина, в която даже шепотът 

звънтеше странно. 

– Върви, какво стоиш? 

– Ти върви напред. 

– Пак ли се уплаши? 

– Никак. 

– Тогава върви. 

– А защо не ти? 

– Тя пред мене няма да се отвори. Това 

е врата, която се отваря само пред тези, 

които идват за пръв път. 

– Ами тя откъде знае? 

Антошка повдигна рамене. 
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– Проверено е. 

Малчугана предпазливо тръгна към 

вратата и тя безшумно се плъзна някъде 

встрани, откривайки черна бездна. 

– Върви! – очарован, шепнеше зад гърба 

му Антошка. 

Малчугана не се боеше от тъмното, но 

пред него, както му се стори отначало, 

имаше не тъмнина, а пустота, нищо. Като 

че ли там, от тази врата, започваше 

черният-пречерен безграничен Космос, за 

който толкова много им беше говорила 

леля Поля. 

– Ти нали искаше да станеш космонавт? 

– Исках. 

– Е, тогава върви. 

Като се вгледа, Малчугана забеляза, че 

от другата страна на вратата има малка, 

слабо осветена площадка. Той стъпи на 

нея, после направи още една крачка и 

притисна челото си към някаква студена, 

съвършено невидима стена. Вратата отзад 

се затвори и те с Антошка останаха заедно 

на тъмната площадка, очаровани от 

безбрежната пустош, която се разстилаше 

пред тях. Очите им вече свикнаха с 

тъмнината и сега децата виждаха безброй 

разноцветни звезди, обсипващи 

непрогледната чернота. 

– Виж ти какво нещо! – възкликна 

Малчугана. 

– А ти какво си мислеше! – също 

възхитено каза Антошка. – Какви работи 

има още да видиш… 

Звездното небе съвсем не беше такова, 

каквото Малчугана бе свикнал да вижда 

над своята детска градина. Там той знаеше 

много съзвездия и можеше да намери и 

Голямата мечка, и Лъва, и Кита, и Рибите. 

А тук всичко беше непознато – безсмислен 

звезден хаос. 

Те дълго гледаха звездите и не можеха 

да се откъснат от величествената картина 

на това чуждо небе, едновременно 

привличащо и плашещо. 

– Слушай, Антошечка – ласкаво каза 

Малчугана. – Ти нали всичко знаеш. 

Разкажи ми какво е това, а? Нали знаеш? 

– Отдавна трябваше да ме попиташ. А 

той върви и не пита. А като не ме питат – 

мълча си… 

– Разкажи ми, моля те. Може би това ни 

се присънва, а? 

– Да не би едно и също нещо да ни се 

присънва, а? 

– На мене ми се присънва. А ти си в моя 

сън, а? 
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– Че как така те доведох в твоя собствен 

сън? – полюбопитствува Антошка. 

– Как, как, много просто. 

– Аз ей сега ще те фрасна, а ти се 

сещай – насън ли е това, или не е насън. 

– По-добре просто ми разкажи. 

Антошка отстъпи една крачка и в 

звездния полумрак се стори на Малчугана 

голям, съвсем възрастен. 

– Леля Поля разказвала ли ти е за 

Космоса? – попиха той. 

– Много пъти. 

– И все го хвалеше и хвалеше? 

– Разбира се. 

– А знаеш ли защо го прави? За да 

забравите вие, невръстните цаци, вашата 

каша от грис и от сутрин до вечер да 

гледате небето. 

– Че защо? 

– За да искате да полетите. 

– Че защо? 

– Пак занарежда. Ей за това, да се 

зарадвате, като узнаете, че вече летите. 

– Кой лети? 

– Всички ние. И нашата детска градина 

заедно с гората, поляната и ручея. 

– А, знам – зарадва се Малчугана – Леля 

Поля казваше: цялата Земя е също като 

космически кораб, само че голям. 

– Леля Поля, леля Поля – изимитира го 

Антошка. – Аз говоря за истински 

космически кораб, на който се намираме 

ние с теб. А на Земята никога не сме и 

живели. Това е. 

– Ти лъжеш за всичко. 

– Лъжа ли? А това какво е? – Антошка 

разпери ръце към черния звезден простор, 

наведе се напред, удари с длан по 

невидимата хладна сфера. – А това? Не ти 

ли стига? Да вървим, още ще ти покажа. 

– Къде да вървим? – Малчугана се 

огледа. Струваше му се, че оттук има само 

един път – обратно. И изведнъж в тъмния 

ъгъл той видя също тъй тъмен отвор на 

тунел, а около него – проблясващи очи на 

десетокрак робот. 

– Там е Писан! – изплашено възкликна 

Малчугана. 

Точно такъв робот имаха и в детската 

градина, тичаше денем и нощем по 

коридорите, вечно зает с нещо, всичко 

знаещ, всичко забелязващ. И ако палавите 

дечурлига изобретяваха стотици начини да 

трогнат, а понякога просто да излъжат леля 

Поля, то никому не се удаваше да измами 

десетокракия. Той търпеливо понасяше 

лудориите на децата, шегите им, даже 

издевателствата и упорито вършеше това, 
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което му заповядаше леля Поля. 

Десетокракият имаше много прякори и 

прозвища. Палавниците го наричаха Писан 

заради еластичните мустачки-антени, 

разположени на сивия нос. 

– Голяма работа – Писан! – каза 

Антошка. Той смело се приближи до 

десетокракия и започна да го гъделичка с 

пръст по мустаците. Роботът протегна 

всичките си крака и заприлича на високо 

нощно шкафче с изпъкнала горна плоскост. 

Трите му чифта розови очи потъмняха, 

като че ли жумеше от удоволствие. 

– Писане? – рече Малчугана, поглаждайки 

меката кожа на робота. – Ти защо си 

оставил децата? Какво ще правят без теб? 

Роботът мълчеше. И чак сега Малчугана 

видя, че това е съвсем друг робот. На 

техния, от детската градина, му липсваха 

отляво четири мустачки-антени – бяха ги 

откъснали дечурлигата, а този си имаше 

всичките. 

– Хайде – каза Антошка. 

– А Писан? 

– Писан само да го погъделичкаш, и 

половин час ще жуми. Хайде. 

Роботът наистина не мръдна от мястото 

си, когато те минаха покрай него в тъмния 

отвор на тунела. Но после се понесе след 

децата. Тунелът беше дълъг и някъде 

далеч, в края му, просветваше изходът. 

Момчетата се запъхтяха, докато дотичат 

до този изход. Изскочиха в ослепителния, 

сияещ простор и замигаха, привиквайки 

към ярката светлина. Тя струеше като че 

ли отвсякъде. Когато се вгледаха, 

разбраха: наистина отвсякъде. Подът на 

площадката, на която бяха стъпили, матово 

светеше. И високите перила, и стените, и 

близкият таван над главите им – всичко 

това изглеждаше изтъкано от светлина. 

Ето защо им се струваше, че напред има 

въздушен, залят от слънце простор. И само 

преливащите се със сенки ивици на пода и 

перилата напомняха за границите на този 

светлинен свят. 

Малчугана се приближи като омагьосан 

до оградата и се задъха от красотата на 

видяното, от порива на радостта, която го 

беше обзела. Долу като огромно поле 

калейдоскоп се простираха червени, 

жълти, сини, зелени квадрати, ивици, 

овали, преминаващи един в друг. Те се 

простираха пред Малчугана, мърдаха, 

живееха. Живееха! Малчугана различи и 

хора, движещи се в тази пъстра красота – 

мъже и жени. 
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Една жена вдигна глава, внимателно 

погледна нагоре, махна с ръка. 

– Мамо! – радостно извика Малчугана. 

И, забравил за всичко, се покатери на 

прозрачната решетка на оградата. 

* * * 

Възпитателката на детската градина 

Полина Аркадиевна, млада красива жена с 

добри очи, ахна като видя Малчугана на 

оградата и се спусна към екрана, по който 

– вече около час – наблюдаваше децата. 

– Не се вълнувайте, роботът ще успее – 

каза Валентин Оразов, главният психолог 

на детската градина, който беше в кабинета. 

Той увеличи размерите на изображението 

и всички видяха, че роботът вече е нащрек, 

вече бе обхванал с тънки, гъвкави пипала 

талията на момченцето. 

Малчугана замаха с ръце, мъчейки се да 

се освободи, но като съобрази, че това е 

невъзможно, се обърна и започна да 

гъделичка мустаците на Писан. 

Десетокракият проблясваше с кристалните 

си очи, но не разтваряше пипалата си и не 

отстъпваше от решетката. 

– Жалко за Малчугана – каза седящият 

до екрана млад стажант-възпитател Костя 

Рудин. – Да беше скочил. Представяте ли 

си?… 

– А вие представяте ли си? – прекъсна 

го Оразов. – Ще узнае, ще разкаже на 

всички дечица. Та нали те, без да се 

замислят, ще започнат да правят десанти 

от този балкон. И не само от този. Не, стига 

с тези наивни емоции. Още повече че 

вашата професия изисква да бъдете 

предвидлив. 

– Разбирам – въздъхна стажантът. – 

Само какъв спомен щеше да му остане за 

цял живот! Отлично помня първата си 

екскурзия! 

– Всичко с времето си. 

– Все пак рано или късно… 

– По-добре късно – прекъсна го Оразов. 

– Не ви ли е ясно? 

Той погледна сърдито и внимателно 

стажанта и Рудин разбра: още малко и 

главният психолог ще се усъмни в неговите 

способности да работи в детската градина. 

И тогава? Колко ли усилия ще са нужни, за 

да докаже обратното? 

– Всичко разбирам, Валентин Оразович, 

даже много добре го разбирам – бързо 

заговори стажантът. – Но пет, а понякога и 

шест години не са ли множко за едно 

детство? На шест години те толкова много 

знаят и умеят, че спокойно можеш да им 
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възложиш самостоятелна работа. От опит 

знам… 

– Така ли смятате? – заинтересува се 

Оразов. 

– Разбира се! – зарадва се стажантът. – 

На кораба има толкова работа, толкова 

работа!… 

– А колко души има на кораба? 

На Рудин му се стори, че неговите 

доводи са стигнали до безстрастния главен 

психолог, че са го заинтересували. И той 

заговори бързо, като на изпит, боейки се, 

че няма да го доизслушат. 

– Аз всичко зная и за кораба, и за нас. 

Това не е кораб, а цяла планета: осемдесет 

километра дълга и със сто хиляди души 

екипаж. Това не е обикновен екипаж, а 

частица от човечеството. Ние сме пратеници 

на велика цивилизация. Какви ти пратеници, 

ние самите сме цивилизация, живееща 

самостоятелно, търсеща, развиваща се… 

Седем поколения се смениха на кораба, 

откакто напуснахме пределите на 

Слънчевата система. И колко ли още ще се 

сменят, докато завърши нашата 

преселническа епопея?! Важно е началото, 

важен е и краят. Всички поколения по 

средата – това са само междинни звена. 

Тяхната задача е да оцелеят, да съхранят 

генетичните и социалните началá и колкото 

се може по-добре да опознаят Космоса. За 

да стане именно така; до целта, до новата 

Слънчева система, която предстои да бъде 

населена от нашите потомци, да долети не 

просто кораб, а концентрат от знания, не 

по-малки, а може би и по-големи от 

земните… 

Краят следва 
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Отвори очи, момче! 

Фантастичен разказ 

 

Владимир Рибин 

 

– Така ли смятате? – отново попита 

Оразов. 

– …Детството – това е време, когато човек 

всмуква всичко като гъба – и впечатления, 

и знания. А ние консервираме него – детството. 

Представяте ли си какво ще стане, ако го 

съкратим дори с една-две години? Колко 

свежи сили, колко нови открития?! 

– Вие много добре казахте… 

Оразов бавно започна да се обръща към 

стажанта, както винаги спокоен, 

уравновесен. Но и той трепна от тихия вик 

на Полина Аркадиевна, неотлъчно следяща 

екрана, на който ставаше нещо неразбираемо. 

Десетокракият се суетеше на площадката, 

размахвайки пипала. Той държеше за ръка 

съпротивяващия се Антошка, а Малчугана 

не се виждаше наоколо. 

Оразов разшири обхвата и всички 

веднага видяха Малчугана. По някакво 

чудо на него му се бе удало да се измъкне 

от здравите обятия на робота и сега Малчугана 

стремително тичаше към невисоката 

ограда. Той прелетя над перилата с един 

замах, като че ли преди това бе специално 

тренирал; за миг застина горе, малък, 

слабичък, бързо оглеждайки под себе си 

пъстрия калейдоскоп на покривите. 

– Мамо! – отчаяно викна той и, като си 

затвори очите, скочи. 

За един миг настъпи тишина. 

– Защо не се уплаши? – замислено се 

запита Оразов. 

Полина Аркадиевна се наведе почти до 

самия екран и каза ласкаво, доверително: 

– Мъничкият ми, момченцето ми, помниш 

ли, когато аз разказвах за гравитацията? 

Че в Космоса човек е свободен от оковите 

й? Че топка, хвърлена нагоре, не пада? Нали 

вече знаеш, че се намираш в Космоса? В 

зоната на детската градина гравитацията е 

създадена изкуствено. Там всичко е както 

на Земята. И на площадката, където ти 

беше досега, гравитацията те държеше. Тя 

действуваше, докато краката ти докосваха 

площадката. Но когато скочи… Чуваш ли 

ме, момчето ми? Отвори очи и не се бой. 

От нищо не се бой… 
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Сега лицето на Малчугана изпълваше 

целия екран. Той удивено гледаше 

наоколо, без да разбира нищо. Пъстрият 

килим от покриви бавно плуваше под него. 

– …В Космоса има безтегловност, в Космоса 

всички летят – тихо говореше Полина 

Аркадиевна. – Не се бой, аз съм с теб… 

Оразов отново се обърна към Рудин, 

повтори сдържано: 

– Вие много добре казахте за детството. 

Наистина, консервираме го. Консервираме 

го, за да го защитим. Ако продължим вашата 

нетърпелива мисъл, тогава защо да не 

направим и следващата стъпка – да ускорим 

времето на съзряване на плода в утробата 

на майката? Нека например жените раждат 

не след девет, а след два-три месеца. 

Каква икономия на сили и време!… 

– Не съм казвал такова нещо! – вдигна 

глава стажантът, улавяйки иронията. 

– Можехте да го кажете или, в краен 

случай – да го помислите. Но това е 

нецелесъобразно. Вие си мислите, че за 

милионите години еволюция природата би 

изпуснала такава възможност? Това не е 

могла да направи дори самата природа – 

нали за девет месеца зародишът е длъжен 

да преживее цялата предистория на 

човешкия род. А детството? Какво е това 

детство? Това е също такова бързо 

пробягване на историята на човечеството. 

Трябва да ви е известен фактът: през 

първите три години от живота си човек 

преминава половината от своето развитие. 

Половината! Това говори ли ви нещо?… 

– Но аз не за това!… 

– И аз не за това. Аз говоря за детството 

на преселниците. Вие зададохте въпроса: 

защо на нашия кораб, където е толкова 

тясно, е отделено такова огромно пространство 

за района на детската градина? Защо за 

децата са пресъздадени земните условия? 

Мислите, че е само поради това, че на 

децата са необходими повече, отколкото 

на когото и да е друг, слънце, въздух, вода, 

цветенца, пеперудки? Да, тази древна 

истина не е остаряла. Но освен това на 

нашите деца, на децата на преселниците, 

им е необходимо именно земно детство. 

Това, което възприеме човек по време на 

детството си, остава свято за цял живот. 

Разбирате ли? Поколенията на хората, 

които никога не са виждали Земята, трябва 

да съхранят любовта си към нея. Просто 

знанията за Земята в този случай не 

стигат, необходима е именно духовна 

привързаност… 
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– Но нали, като пораснат, всички ще 

узнаят, че никога не са били на Земята, че 

са прекарали детството си в илюзорен свят 

– бързо каза стажантът. 

– Пораствайки, преселниците ще узнаят 

много и за истинската Земя, майката Земя, 

както са казвали едно време… 

– Но всички ние живеем не на Земята, а 

в особени условия – стажантът говореше 

възбудено, чувствувайки, че от този 

разговор зависи много. – За да живеем, ние 

трябва да изучаваме и усвояваме тези 

условия… 

– Несъмнено, трябва да изучаваме, да 

усвояваме. Но преди всичко не трябва да 

изгубим целта. А това е възможно само ако 

не изгубим отправната точка. Защо летим, 

какво ще правим, към какво се стремим? 

Детството – това са приказки, вяра в чудеса, 

това е забравеното от възрастните 

индивидуално съперничество. Детството, 

както вече казах, е като че ли бързо 

преминаване на историята, на социалната 

история. Всичките болки, които е 

изтърпяло човечеството, преминават през 

тайнственото време на детството. Без 

нормално детство ще растат изроди, както 

биха се раждали уроди, нежизнеспособни 

същества, ако се съкрати срокът на 

бременността. Лишавайки децата от 

детството, аз не бих се решил да 

предскажа, че ние, преселниците, като 

усвоим далечни планети, няма да бъдем 

принудени в нови обществени условия да 

преболедуваме всички социални болести… 

Ето защо не бързаме да изпъдим децата от 

детството. Ще дойде време и те сами ще 

влязат в света на възрастните, но ще 

влязат естествено, като деца, в играта, 

очаквайки чудо от всяка следваща стъпка. 

Само че при нормално детство бъдещето 

би могло да изглежда приказно… 

А възпитателната все шепнеше на 

Малчугана, долепила лице до екрана, 

разказваше за кораба, за населяващите го 

хора, за къщите, разпрострели се долу. Тя 

не знаеше дали той я слушаше внимателно 

и затова говореше и говореше, както 

говорим и не можем да се наговорим с 

онези, които ни напускат. 

А Малчугана гледаше чудесата пред себе 

си и не ги виждаше. Той търсеше майка си. 
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Закриването на закона 

Фантастичен фейлетон 

 

Николай Елин, Владимир Кашаев 

 

До Института по въпросите на 

откритията 

От гражданина Семьонов А. В. 

 

Заявление 

Моля да ми бъде издадено авторско 

свидетелство за закриването на III (третия) 

закон на Нютон предвид на това, че за 

пръв път стигнах до заключението за 

ненужността и вредността на посочения 

закон. Предлагам в най-кратки срокове, без 

да се оставя днешната работа за утре, да 

се закрие този закон, който гласи: 

„Действието е равно на 

противодействието“. 

Основания: 

1. Посоченият закон подчертава 

безсилието на човека в борбата му с 

различните житейски препятствия, 

подбужда към пасивност и бездействие. 

Защото кой е този, който ще иска в отговор 

на действието си да получи 

противодействие? Закриването на този 

закон ще освободи хората, ще засили 

вярата им в собствените сили. Те ще 

заживеят по-пълнокръвно и по-щастливо, 

ако не срещат на всяка крачка 

противодействие. 

2. Отменянето на третия закон на Нютон 

ще намали претовареността на учениците, 

понастоящем принудени да хабят сили и 

здраве за изучаването му. Спестеното 

време би могло да се използува за 

обществена работа, събиране на вторични 

суровини и други полезни мероприятия. 

3. Въпросният закон не среща 

подкрепата и одобрението на всички 

прогресивно мислещи хора на Земята. 

Който поиска, той ще преодолее всяко 

противодействие! Следователно този закон 

е остарял и представлява само параван за 

безделниците и различните тунеядци. 

Единствено те биха могли да държат на 

него. 

4. За да се увековечат заслугите на 

уважавания от всички нас Нютон, 

останалите два закона, носещи неговото 

име, са напълно достатъчни. 



1984 Вестник „Орбита”                         ☼                      Закриването на закона  

Моля заявката ми да бъде разгледана 

незабавно, тъй като повече нямам сили да 

търпя този непоносим закон, остатък от 

омразното минало. И така го търпяхме 

твърде дълго. Стига! Настана време да се 

вземат решителни мерки! 

С уважение: 

А. Семьонов 

* * * 

До Института по въпросите на 

откритията 

От гражданина Семьонов А. В. 

 

Заявление 

Преди един месец ви изпратих 

официалната си заявка за закриването на 

третия закон на Нютон. В отговор получих 

от вас писмо, в което привеждате като 

възражение един-единствен аргумент: да 

се отменят законите на природата било 

невъзможно. 

Ще си позволя да отбележа: много 

странен възглед върху нещата, лъхащ на 

мистицизъм, фатализъм, пораженчество, а 

може би и на нещо още по-лошо. Законите 

се създават за хората. И ако законът е 

лош, следва да се преработи или въобще 

да се отмени! И няма какво да се 

оправдаваме с природата. Човек не трябва 

да чака милост от нея, а да я покорява и 

преустройва. Какви по-сложни неща 

правим ние: създаваме морета, променяме 

течението на реки, пресушаваме блата. Че 

с третия закон на Нютон ли няма да се 

справим! Още повече като се има предвид, 

че това не е закон, а направо беззаконие. И 

могат да го защитават само безнадеждно 

изостанали от времето си или 

недобросъвестни хора, злоумишленици, 

затварящи си очите пред нашите успехи в 

покоряването на природата. За такива хора 

между нас няма място! 

Като се има предвид всичко това, моля 

да се ускори издаването на моя авторски 

патент. 

А. Семьонов 

* * * 

До Окръжната прокуратура 

(с копие до редакциите на вестниците и 

до Комитета за народен контрол) 

От гражданина Семьонов А. В. 

 

Заявление 

Искам да ви обърна внимание върху 

действията на служителите от Института 

по въпросите на откритията, взели под 

закрила буржоазните закони, 

привърженици на всичко старо, отживяло, 
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заглушаващи инициативата на масите. От 

името на милионите граждани, пострадали 

от недобросъвестността по отношение на 

работата, свойствена на служителите от 

този институт: 

А. Семьонов 

* * * 

До съдебномедицинската експертиза 

От гражданина Семьонов А. В. 

 

Заявление 

Моля да проверите дали директорът на 

Института по въпросите на откритията др. 

Петухов наистина е получил инфаркт на 

миокарда. Имам основания да 

предполагам, че това е само повод др. 

Петухов да не ми издаде авторско 

свидетелство. 

А. Семьонов 

* * * 

Авторско свидетелство 

С настоящото се удостоверява, че др. 

Семьонов А. В. е първозакривателят на 

третия закон на Нютон. Според желанието 

на др. Семьонов посоченият закон от 

двадесети този месец се обявява за 

закрит. 

Временно изпълняващ длъжността 

директор на Института по въпросите на 

откритията 

Рижков 

* * * 

До Института по въпросите на 

откритията 

От гражданина Семьонов А. В. 

 

Заявление 

Уважаеми другари! Издаденото ми от 

вас авторско свидетелство разглеждам 

като още едно потвърждение на 

невалидността на третия закон на Нютон. 

Истински енергичният човек би преодолял 

всяко противодействие. 

А. Семьонов 
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Щастливеца от синята планета 

Научно-фантастичен разказ 

 

Андрей Костин 

 

– Тичай, Щастливецо! Само ти би могъл 

да стигнеш до Базата… Иначе с нас е 

свършено – каза му командирът на групата, 

оправи чантата с доклада и го потупа по 

гърба. 

Щастливеца мълчаливо се обърна и 

тръгна. А петимата мъже – групата за 

изследователски издирвания, – долепени 

до илюминаторите, дълго гледаха след 

него. Всеки от тях знаеше, че животът им 

сега зависи само от Щастливеца. Единствен 

той би смогнал да пробяга по подвижните 

пясъци на тази планета десетте километра 

до основната база. И тогава ще ги спасят, 

преди да им се е свършил кислородът. Да 

разчитат на собствените си сили не можеха 

– всъдеходът лежеше по гръб, безпомощен 

като обърната костенурка. Коварните дюни 

на Синята планета… Това беше планета 

загадка, планетата на Градовете – така ги 

наричаха по аналогия със земните градове. 

Кой ги беше построил и защо? Сините 

пясъци упорито пазеха тайната. И сега 

дори не им позволиха да проникнат в нея. 

Макар изследователите да знаеха, разбира 

се, че това беше просто авария, нелепа 

случайност… 

Нозете на Щастливеца затъваха в пясъка 

и отказваха да му се подчиняват. Мъчеше 

го жажда. Той се катереше по полегатите 

склонове, сриваше се и се плъзгаше надолу, 

рискувайки непрестанно да повреди 

скафандъра си. А ако загине, с онези долу 

е свършено. Щастливеца почувствува това 

още когато всъдеходът се преобърна и при 

падането си навигаторът разби апарата за 

свръзка. При това той разби и главата си. И 

ако Щастливеца не успее, навигаторът 

пръв ще умре. 

Вървеше по следата, оставена от 

всъдехода – това бе единственият му 

ориентир. Но Щастливеца помнеше, че по-

нататък следата описва голям кръг около 

Града, за да го заобиколи. Не биваше да 

върви все по нея – би траяло твърде дълго. 

Пътят му трябваше да пресече Града, до 

който тази сутрин експедицията не се реши 

да приближи с всъдехода. Само пуснаха 
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сонди. А сега той ще трябва да го прекоси 

сам и нощем. Но вече все някой трябва да 

стори това. Е, нали го наричат 

Щастливеца. 

Крачка, още една крачка… Скъсява се 

пътят до Града, увеличава се разстоянието 

между Щастливеца и групата. Слънцето 

клони на заник и към него все по-плътно се 

приближава незваният спътник – страхът. 

Ето че в далечината се очертава Градът. 

Сенките от сребристите му стени стават 

все по-дълги и се протягат към Щастливеца, 

сякаш се канят да го обгърнат. Вече се 

различават острите ръбове на сградите, 

възловатите преплетени тръби. Мъртвият 

Град. 

Следата от всъдехода завиваше вдясно 

– по-нататък ще трябва да върви направо. 

Щастливеца спря за миг, сякаш искаше да 

събере кураж… като някого, който се кани 

да скочи в ледена вода… огледа се… и 

стъпи върху целината. Крачка, още една 

крачка… Пътечката от стъпките му се вие 

все по-далеч от спасителната следа на 

всъдехода, отива все по-близо и по-близо 

до ужаса на Града. А слънцето вече 

залязва… 

Щастливеца се опита да се отърси от 

тези неприятни усещания. Дощя му се да 

си припомни лицето на най-близкия за него 

човек на тая планета – лицето на Иржи 

Дворжик – готвача на базата. Но кой знае 

защо вместо него изплува лицето на 

Изследователя. Щастливеца дори не 

знаеше как всъщност е точното му име. 

Беше долетял наскоро и бе престоял 

съвсем малко в базата, преди да дойде тук, 

в Града. Неудържим бе този Изследовател. 

Градът го привличаше като магнит. Нощем 

спеше лошо, почти не ядеше. Разбираха го 

– отначало всички преживяваха това. Но у 

другите здравият разум бе надделял, а 

този се реши да иде. И една сутрин на 

разсъмване предпазливо се прокрадна по 

коридора в гаража, взе всъдехода и 

замина. Тогава Щастливеца чу всичко, но 

знаеше, че такъв не можеш да го спреш. 

По-късно откриха машината на 

Изследователя на километър от Града. 

Беше празна… 

…Стъмни се буквално за миг – сякаш 

някой изключи светлината. Само от 

стените на Града се излъчваше слабо 

сияние. Пред Щастливеца се простираше 

улица, права като стрела. Тя свършваше 

някъде в центъра. Щастливеца усети как 

Градът се прокрадва към него, как се 

старае да проникне сякаш вътре в него. И 
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той се затича. Тичаше, без да чувствува 

краката си, а страхът все повече 

сковаваше движенията му. 

Внезапно му се счу, че някой върви след 

него… Вълци? Но от тях той никога не се 

бе боял. Може би това е само 

атавистичният страх, наследен още с 

майчиното мляко. Не, това не са вълци… 

Но откъде се е взел тук, в тая безжизнена 

пустиня човек… без скафандър?! И защо 

тези стъпки му напомнят стъпките на 

стария ловец от двора, където беше 

израснал? Ловецът биеше кучетата си с 

пръчка… Мозъкът на Щастливеца 

отказваше да признае реалността на 

онова, което ставаше. Все пак не издържа 

и се огледа. Улицата беше пуста. Няколко 

мига престоя така, взирайки се в 

тъмнината. Отзад някой докосна тила му… 

Това беше Изследователя. Невероятно 

измършавял, със страхотно озъбено, 

сбръчкано лице. Също така изглеждаше и 

оня геолог, когото намериха преди една 

година край Града. Кой знае защо, сам 

беше разкъсал скафандъра си. Колко нощи 

след това сгърченото му лице се 

присънваше на Щастливеца. 

Изследователя отстъпи крачка назад и с 

мършавите си пръсти му направи знак да 

го последва. Щастливеца започна да 

крещи и се втурна напред, но стъпките го 

преследваха и вече чуваше дишане… 

И тогава отново си спомни за своя най-

близък приятел – Иржи… Ако сега бяха 

двамата заедно, биха се отървали. 

Щастливеца изскочи в центъра на Града 

и почувствува, че след него вече няма 

никого. Спря и си отдъхна. Наоколо цареше 

такава тишина, че ушите му заглъхваха. 

Безумно му се прииска да си е у дома, 

на Земята, където няма пусти градове, 

където нощем светят лампи и се чува лекото 

шумолене от стъпките на живи хора. 

Чувствуваше, че просто няма сили да 

преодолее следващата улица с нейните 

призраци, страх, смърт. Огледа се тревожно 

– нямаше никого. Но на Щастливеца му се 

стори, че само да прекрачи границата на 

центъра, и отново ще попадне в обятията 

на Града. А не може ли да спре, да остане 

така и да се вслушва в ударите на собственото 

си сърце? Нали рано или късно ще го 

открият… Иржи никога няма да го изостави… 

Но нещо вътре в него настойчиво го 

тласкаше напред… И заповедта: „Тичай, 

Щастливецо!… Само ти би могъл да 

стигнеш до базата… Че иначе с нас е 

свършено“. И той хукна. 
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Болката започна някъде отдолу, 

постепенно се изкачи, притисна с 

косматата си костелива лапа сърцето му, 

разкъса дробовете му. После му се стори, 

че някой буквално се опитва с пръсти да 

извади очите му. Сега всяка крачка 

изискваше усилие. Сякаш всичките му 

кости са счупени и с острите си краища се 

забиват в тялото му. Щастливеца вече не 

съумяваше да различи миналото от 

настоящето – всичко се бе сплело в една 

сплъстена буца. Привиждаше му се, че се 

ражда на тоя свят гърбав, плешив и стар и 

умира, без да успее да отвори очи. Сякаш 

не въздух, а олово вдишваше през гърлото 

си и то разраняваше и оголваше венците 

му. Беше готов да разкъса скафандъра със 

зъби – смъртта би настъпила мигновено. 

Но в съзнанието му отново изплува лицето 

на командира… „Само ти… да стигнеш… с 

нас е свършено…“ 

Внезапно Градът свърши. Щастливеца 

падна върху още горещия от дневното 

слънце пясък и замря неподвижно. Болката 

утихна и само сърцето продължаваше да 

се разкъсва в гърдите му. Нямаше сили да 

се изправи и да тръгне. Вълни на апатия го 

заливаха, издигаха и понасяха, 

изсмуквайки душата му както се смуче 

мозък от кокал. Всичко в него бе тъй 

празно и безсилно, че не можеше дори да 

помръдне. Ако би имал сили, би разкъсал 

скафандъра… 

…Щастливеца потръпна, спазми 

преминаха по тялото му, стана и тръгна. 

Нещо, дълбоко стаено у него, го тласкаше 

напред… Някаква заповед… Вече не 

помнеше каква… 

Само на няколко метра от шлюза на 

базата силите го напуснаха, той запълзя, 

претърколи се като новородено паленце, 

после затропа по люка. Отвътре го чуха и 

след малко усети как Иржи, старият добър 

Иржи, го взе на ръце. Някой откачи 

раницата му. Всичко потъна в мъгла… 

Когато дойде на себе си, до него като 

през памучна пелена проникна гласът на 

командира на групата – значи са успели да 

ги спасят… 

– …Тайната на Града – докладваше 

командирът, – е прозорец към неизвестното. 

Градът е хранилище на емоции. Всяка 

улица е отделна емоция: болка, радост, 

страх, любов… Много от тези чувства не са 

ни известни. Но всички са твърде силни за 

земяните. Улиците програмират 

емоционалната дейност на мозъка. Това се 

потвърди от датчиците при сондирането на 
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Града. Прекият контакт е смъртоносен за 

човека… Има хипотеза… 

– Каква? – Това беше гласът на 

началника на базата. 

– Всяка цивилизация може да се развие 

в най-различни направления. Нашето е 

техническото. Но то не изключва 

възможността някъде да се развие, тъй да 

се каже, интелектуалното направление. 

Ето например ние вече открихме фактора 

на психологическото въздействие върху 

различните биологични процеси. Може би 

за онези, които са строили Града, 

хипнозата и телепатията – както ние ги 

разбираме – да са това, което 

представлява за нас кремъчната брадва. А 

Градът да е нещо като акумулаторна 

батерия или библиотека… Но по-безопасно 

е да ги изучаваме от разстояние… 

Щастливеца не разбираше, а и не 

искаше да разбере всичко това. 

– А защо Щастливеца успя да се измъкне 

жив от Града? – запита началникът на базата. 

Като чу името си, той потръпна. 

– Ниска емоционалност, липса на 

интелект – прозвуча нечий чужд глас. 

– Не бива – внезапно и някак с тъга рече 

командирът, – не бива да говорите така. 

Щастливеца спаси живота ни. 

Всички замълчаха, а той и не разбра 

защо настъпи такава тишина. Поиска да се 

изправи, но краката му се подгънаха, падна 

и изпод клепачите му се изтърколиха 

сълзи… 

А хората около него стояха все така и 

гледаха надолу към пода. И само Иржи, 

добрият стар Иржи, готвачът на базата, го 

прегърна и, хлипайки, промълви: 

– Щастливецо, кой ли вятър те довя 

тук… бедничко мое земно куче… 

 

 

 



1984 Вестник „Орбита”                         ☼        Откраднатата новогодишна нощ  

Откраднатата новогодишна нощ 

Фантастична шега 

 

Евгений Загдански 

 

В каюткомпанията на 

трансатлантическия лайнер „Супер-Агата“ 

се беше събрало изискано общество. 

Мъжете блестяха с ерудиция, а жените – 

с обаяние. Всичко наоколо светеше, 

блестеше, искреше… 

Строгите костюми на мъжете се 

съчетаваха естествено с фантастичните 

облекла на жените. Новогодишната маса 

бе застлана с вълшебната покривка от 

приказките. Тихо се лееше 

стереофоничната музика. 

Стрелките на часовника върху камината 

се приближаваха към полунощ. 

И изведнъж по палубата се разнесоха 

нечии тихи стъпки. Нещо изщрака… 

Часовникът върху камината се разтвори в 

пространството. Нощта изчезна зад 

илюминаторите! Стана светло като ден! 

Изплашеният капитан се втурна в 

каютата и произнесе с развълнуван глас: 

– Господа, моля да запазите тишина и 

спокойствие. Случи се нещо невероятно… 

Някой открадна новогодишната нощ… 

Като направи необходимата пауза и се 

наслади на изплашения вид на тези 

сухопътни пишман мореплаватели, 

капитанът продължи: 

– На борда на кораба съвсем случайно 

се намират знаменити детективи… Аз се 

надявам на тяхната помощ… 

Всички гости завъртяха глави на 

деветдесет градуса по посока на бара, 

където мистър Холмс и доктор Уотсън се 

наслаждаваха на музика и коняк. 

Почувствувал, че са привлекли вниманието 

на всички, Шерлок Холмс погледна през 

борда на лайнера. 

– Откраднали новогодишната нощ… – 

замислено, като че разсъждавайки на глас, 

каза детективът. 

– Да, скъпи Холмс, всички надежди са във 

вас, във вашия нов симултантивен метод. 

– Страхувам се, че тук е замесена цяла 

шайка. Нямаше ли между похитителите 

човек с татуировка от лявата страна на 

гърдите „Наполеон държи чаша бира в 

ръка“? 
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Отрицателният отговор напълно 

задоволи знаменития детектив. 

– Така си и знаех. Това не е по силите 

дори и на съучастниците на професор 

Мориарти… Неговите методи винаги са се 

отличавали с провинциалност… 

– Ако съм усвоил правилно вашите 

уроци, скъпи Холмс, би следвало да 

огледаме по-отблизо местопрестъплението. 

– Що за идея, Уотсън, това е твърде 

тривиално… 

– Може би да насочим мисълта си по друг 

път? И да се опитаме да анализираме кому 

би могла да притрябва тази новогодишна 

нощ и защо е трябвало да я краде? 

– Мили Уотсън, причинно-следствените 

връзки… вършеха работа през 

деветнайсти век… Сега престъпникът 

първо извършва престъплението, а след 

това се замисля защо го е извършил. 

Темповете на двайсти век… 

– Губя се в догадки, скъпи Холмс! 

– Съвсем очевидно е, че такова 

престъпление може да извърши само човек 

с изключителна сила на въображението. 

Следите ли мисълта ми? 

– И още как, целият съм в слух. 

– Нататък. Помнете ли сензациите… 

първо откраднаха носа на майор Ковальов, 

след това „Откраднатият трамвай“, 

„Откраднатата бомба“, „Откраднаха 

посланика“, „Откраднаха Гълфстрийма“… 

Да екстраполираме положението. 

Новогодишната нощ би могъл да похити… 

Станислав Лем? Не, това не е по силите на 

сам човек!… Братя Стругацки? Това 

изглежда по-вероятно… Хм, та това биха 

могли да извършат пришълци от Космоса, 

представители на други цивилизации! 

– Гениално, скъпи Холмс! 

– След мен, доктор Уотсън! Към Александър 

Казанцев! Той ще ни посочи пътя към тях и 

до довечера ще намерим тази нощ. Иначе 

да не се казвам Шерлок Холмс! 

Доктор Уотсън и Шерлок Холмс избягаха 

стремглаво от каюткомпанията и се 

хвърлиха към спасителната лодка, а 

главите на всички присъствуващи се 

завъртяха на още деветдесет градуса по 

посока на почтително разделящия се с 

Агата Кристи Еркюл Поаро. Великият 

детектив молеше своя автор да не се 

вълнува и уверяваше, че самият лично ще 

се заеме с тази загадъчна история. 

– Откраднаха новогодишната нощ… – 

размишляваше той, присядайки по-близо 

до огъня. – Странно! Впрочем в наше време… 

Кому може да притрябва нощ? Безкраен 
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празник! На влюбените? На тях наистина 

не им е до това. Шерше ла фам, както 

казват французите? Но коя жена ще поиска 

да открадне нощта във вреда на всички 

влюбени? Версията отпада… Нощта може 

да потрябва на художниците – продължаваше 

да разсъждава Поаро. – Те биха могли да я 

разграбят за своите платна… Импресионистите 

– те въобще биха могли да я отмъкнат 

заедно с впечатленията си… Поантилистите 

– да я разглобят на точки… Този техен 

маниер да рисуват с точки не може да 

доведе до добро. Отдавна всички знаят – 

зад многоточието се крие повече, 

отколкото се събира в реда… Наистина, в 

този стил вече май никой не работи. 

Абстракционистите? Поп-арта? Не, за тях 

нощта е нещо твърде реално, версията 

отпада. Нощта – това означава още и 

време! Кой измисли тези фокуси с 

времето? Алберт Айнщайн? Нилс Бор? Как 

беше при тях? Кривина на 

пространството… Дискретност на времето… 

Стоп! Тук има нещо… Дискретност, сиреч 

прекъснатост… Нощта изчезна в 

промеждутъка между вечерта и утрото… 

Така… Времето може да се превърне в 

енергия, енергията – в материя… А 

материята може да се изнесе… Еврика! – 

извика Поаро. – Да тичам при мадам Агата 

Кристи. Това са физиците, които се 

шегуват! Но всички физици са 

джентълмени. Те умеят да ценят времето и 

ще върнат нощта там, откъдето са я взели! 

Великият детектив Еркюл Поаро изтича 

от каюткомпанията и се насочи към 

каютата на Агата Кристи. 

И отново главите на присъствуващите 

се завъртяха на деветдесет градуса. 

Всички гледаха комисаря Мегре. 

– Само на вас се надяваме, скъпи Мегре 

– му каза Жорж Сименон. – Кой друг, ако не 

вие?… Новогодишната нощ – това значи 

елха, френско шампанско… 

Мегре запали лулата си. Колелцата от 

пушека бавно се издигаха към тавана и 

образуваха космически пейзажи. Мисълта 

на Мегре се мяташе в черепната му кутия 

като тигър в клетка. 

– Какво е това? Заговор? Интригите на 

„Коза Ностра“? Мафията? Борба между 

гангстерски синдикати? Къде биха могли да 

укрият престъпниците тази новогодишна 

нощ? Та не може тя да се изгуби като игла 

в купа сено! Да не би да замислят някаква 

сериозна валутно-експортна авантюра? 

Престъплението на века? Тук открадват 

нощта, а в другото полукълбо разпростират 

две една до друга… Да, твърде много е 

заложено на карта… Ако аз намеря тази 
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новогодишна нощ… Какъв прекрасен сюжет 

за господин Сименон… А ако не я намеря? 

На Мегре му притъмня пред очите. 

Притъмня му съвсем, като през нощта. А в 

съзнанието му проблесна лъчът на 

надеждата… 

– Натъкнах се на следа – каза Мегре 

заеквайки, и набитата му фигура се скри в 

отвора на вратата, водеща към палубата. 

Гостите не можеха повече да въртят 

главите си и мнозина се задоволиха само с 

това, че изкривиха поглед още на 

деветдесет градуса, натам, където в 

мекото кресло се беше излегнал 

знаменитият Шарл Огюст Дюпен. Именно 

той заедно с Едгар По по право се считаше 

за родоначалник на криминалния жанр. 

Кражбата на новогодишната нощ Шарл 

Огюст Дюпен възприе като лична обида. 

Тъкмо нощта беше слабостта на великия 

детектив. Той обожаваше тази тъмнолика 

богиня и при първите слънчеви лъчи винаги 

спускаше тежките завеси, запалваше 

лампите и се стараеше да продължи 

изкуствено неописуемото очарование на 

нощта… А тук пред очите му да откраднат 

нощта! При това новогодишната! 

Блестящият му аналитичен ум, 

фантастичните му способности, всички 

страни на изключителния му талант се 

напрегнаха. Шарл Огюст Дюпен се 

съсредоточи и потъна в пресмятания. 

Креслото му вибрираше от напрежение. 

Вибрацията обхвана каюткомпанията, 

салоните, машинното отделение… Целият 

лайнер вибрираше. Напрежението се 

увеличаваше. 

– Аз трябва да намеря тази нощ! – извика 

с фалцет Дюпен. – Това е ясно като ден… 

При тези думи вратата на каюткомпанията 

се отвори. Влезе майор Пронин със 

знаменитото си фенерче в ръце. 

– Аз ще ви върна нощта – каза тихо 

измореният Пронин и изключи фенерчето. 

Отново нещо изщрака. Часовникът върху 

камината изплува от небитието. Нощта се 

завърна на небосвода. Разнесе се звън на 

кристал. 

– Честита Нова година! – казаха в хор 

всички знаменити детективи. 

Белоснежният лайнер, порейки с 

детективския си нос вълните на 

литературния и кинематографския океан, 

навлизаше в Новата година. 
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Евристика 

Научно-фантастичен разказ 

 

Кристофър Енвил 

 

Облегнат на креслото, Ричард Върнър 

приличаше на огромна, готова за скок 

котка, а настанилият се насреща му Натън 

Бенкрофт – среден на ръст, с дрехи, които 

не биеха на очи – разказваше: 

– В събота, мистър Върнър, едни от 

сътрудниците на нашата лаборатория 

избяга с чертежите на твърде перспективно 

изобретение. Няма съмнение, че иска да ги 

продаде изгодно. Един учен, авторът на 

изобретението, се опитал да задържи 

крадеца, но бил убит от него. 

Върнър кимна мълчешком. 

Бенкрофт продължи: 

– За да разберете възникналата 

ситуация, трябва да знаете, че там, където 

се намира нашата лаборатория, има 

безброй пещери. Те са свързани в огромна 

система от природни тунели, зали, 

пукнатини и подземни потоци, които и до 

ден днешен не са изследвани както трябва. 

Оказа се, че престъпникът бил запален 

спелеолог – изследовател на пещери. 

Може би това негово хоби отчасти се 

дължи на това, че той страда от сенна 

хрема, а въздухът в пещерите е чист. Във 

всеки случай през последните години този 

човек често прекарвал по няколко 

денонощия в подземната система от 

разклоняващи се тунели, която обикновено 

наричаме „лабиринта на Минотавъра“. В 

него са загинали няколко из следователи. 

Местните жители не ходят там. 

Ясно е, мистър Върнър – престъпникът е 

разчитал да се скрие в дълбините на 

лабиринта, преди някой да разбере, че 

чертежите липсват. Но имахме късмет: 

директорът на лабораторията открил 

кражбата и незабавно съобщил в 

полицията. Полицаите също имаха късмет: 

почти веднага попаднаха на следа от 

колата на престъпника. Но накрая 

късметът ни изневери: крадецът, както 

вече казах, успя да се укрие в „лабиринта 

на Минотавъра“ заедно с чертежите. 

– И следите се губят? – попита Върнър. 

– Да – кимна Бенкрофт. – Тунелите се 

разклоняват във всички посоки и освен 
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това там е тъмно като в потаен нощен час. 

Изчезнал е безследно. 

Върнър отново кимна с разбиране: 

– Все още ли е там? 

Бенкрофт отвърна мрачно: 

– Да, някъде там е. Много хора 

наблюдават всички известни изходи. Но 

той може да намери някой нов и да избяга. 

А чертежите ни трябват. Изобретателят, 

вече ви казах, загина и възстановяването 

им е невъзможно. Има вероятност, като 

наближим, престъпникът да ги унищожи. 

Трябва да го хванем още преди да е 

усетил, че сме наблизо. Но как? А и как ще 

го открием? 

– Дали не го мъчи глад? 

– Едва ли. Сигурно там винаги е имал 

скривалища със запаси за дълъг престой 

под земята. А и вода се намира в 

пещерите, стига да знаеш къде да търсиш. 

– Значи искате да го заловите 

ненадейно? 

– Точно така. 

– А той знае ли, че го преследвате? 

– За съжаление – да. Докарахме прожектори 

и високоговорителя, убеждавахме го да се 

предаде и го предупредихме, че я противен 

случай сами ще се доберем до него. Стига 

само ехото да не му е попречило да 

разбере думите ни, трябва здравата да се 

е посмял. И всичките ся хора да пратим 

вътре, пак няма да постигнем нищо освен 

травми и простуда, пък и поне десетина 

души ще се загубят. 

Върнър попита замислен: 

– И какво ви доведе при мен? 

Бенкрофт се усмихна: 

– Съветвахме се със спелеолози, 

геолози в други специалисти, но те не 

успяха да ни помогнат. Тогава един от 

сътрудниците ни, познат на генерал 

Гренджър, си спомни, че той му е 

споменавал за някаква объркана история с 

ловен участък, в която му е помогнал 

специалист по евристика. Не знаем какво е 

евристика, но сме готови да прибегнем до 

каквото и да е. 

Върнър се разсмя. 

– Евристиката е изкуството да стигнем 

до истината, или според моето собствено 

определение, изкуството да решаваме 

проблеми. Аз застъпвам гледната точка, че 

почти всички проблеми могат да се решат с 

една и съща основна методика, подкрепена 

с някои специални познания. Разрешавал 

съм научни, организационни или чисто 

лични проблеми… Обстоятелствата при 

отделните случаи са най-различни, но 
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методиката, общо взето, си остава една и 

съща. Ако случаят ме заинтересува 

достатъчно и ако разполагам с 

необходимата специална помощ, 

обикновено съумявам да реша всяка 

задача, въпреки съдържащия се в нея 

елемент на непредсказуемост, пък и 

късметът все пак не е без значение. 

– Специалисти имаме – рече Бенкрофт 

– каквито и колкото искате. И се надявам, 

че проблемът е достатъчно интересен, за 

да се заемете с него. 

Върнър кимна: 

– Да не губим време, да вървим. 

* * * 

Прел главния вход на лабиринта имаше 

няколко леки коли и камиони. В ярко 

осветеното гърло на пещерата се пъхаха 

кабели, чуваше се равномерно бучене. 

– Генератори – поясни Бенкрофт. – 

Стараем се да осветим колкото може по-

добре тази част от лабиринта и да 

придвижим осветителните тела по-

навътре. Но това е безнадеждна работа. 

Сега ще видите защо. 

Минаха покрай малка група хора, които 

кимваха на Бенкрофт, любопитно поглеждаха 

Върнър, и се озоваха в обляната със 

светлина пещера. Ехото усилваше 

гласовете и стъпките многократно, а от 

изхода, някъде в отсрещния в край, идваше 

едва доловима струя въздух. 

– Дотук всичко е добре – каза Бенкрофт, 

прескочи плетеницата от кабели и мина през 

естествения отвор в съседната пещера. – 

Но тук вече започват трудностите. 

Той се отдръпна, за да види спътникът 

му дългата осветена пещера. От свода й 

надвисваха причудливи ресни над 

приказни замъци и миниатюрни планински 

вериги, които израстваха от пода, 

електрическите кабели пълзяха във всички 

посоки и се губеха в тъмнината. 

Накъдето и да погледнеше Върнър, 

навсякъде се издигаха и висяха сталактити 

и сталагмити, зейваха тъмните отвори на 

все нови и нови пещери. Бенкрофт го 

водеше по неравния наклонен под покрай 

водопади от камък, покрай неголеми ниши, 

пътни с някакви статуя в приказни дворци. 

Но ето че тъмнината отпред се сгъсти. 

Последната огромна електрическа лампа 

осветяваше безкрайна редица сталагмити, 

които чезнеха в непроницаемата тъмнина. 

А леката, едва доловима струя въздух 

все така милваше лицата им – прохладна, 

свежа, чиста. Някъде напред тихичко 

ромолеше вода. 
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– Тук – каза Бенкрофт – тунелите се 

разклоняват, после се превръщат в зали, 

преминават в галерии и отново в тунели. 

Той заговори по-тихо, с глас, преобразен 

от ехото, и посочи с ръка надясно: 

– Някъде там започва стръмнина, която 

се спуска на около осемдесет фута надолу; 

в подножието й има малък ручей, а в 

стената край нея – входове в други тунели, 

които водят в различни посоки и са 

разположени на различна височина. В 

ручея се въдят риби без очи и животни, 

приличащи на слепи саламандри – всичко 

това, разбира се, е много интересно, но 

усложнява решаването на нашия проблем. 

Човекът, който познава всички преходи, 

може, където и да се намира в даден 

момент, да избере необходимия му тунел 

измежду дузина други. А ние сме 

принудени да изследваме всички наред. 

При това много често те се разклоняват 

отново и отново, или пък ето, вижте… 

Бенкрофт посочи тъмен отвор под един 

склон, който приличаше на замръзнал 

водопад. 

– Онова там, изглежда, също е тунел. 

Прилича на пчелна пита, само че е много 

по-сложно. Все едно, че търсим някого в 

огромен мравуняк от термити. Надявахме 

се да намерим някакви следи, разчитахме 

да ни помогнат кучетата. Но не си давахме 

сметка, че всъщност този човек е живял тук 

през цялото си свободно време, още от 

самото построяване на лабораторията. Има 

предостатъчно най-различни следи. Кучетата 

тръгнаха по една от тях, попаднаха в 

пукнатина и с тях е вече свършено. По всичко 

личи, че тук крадецът се е чувствувал съвсем 

като у дома си. На едно място намерихме 

пантофите му, на друго – скривалище с 

храна. – Бенкрофт поклати глава. – Да си 

вървим. Сега, когато се запознахме със 

същността на проблема, очевидно ще 

искате да поговорите и с други хора. 

* * * 

Навън в топлата есенна нощ около 

Върнър и Бенкрофт бързо се събраха хора. 

Единият от тях, старец в памучен работен 

панталон и карирана риза, бе известен 

сред местните жители като познавач на 

пещерите. Високият човек в строг сив 

костюм бе директорът на лабораторията. 

Хлапакът в старо кожено яке разказваше, 

че забелязал престъпника да влиза в 

пещерата и бил сигурен, че тъкмо това е 

човекът, когото търсят. 

– Та ние всички сме го виждали. Идваше 

често тук. Познава пещерите по-добре от 
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който и да е друг – е, може би с 

изключение на дядо Питърс. 

Старецът се засмя: 

– Не преувеличавай. Познавам най-

подробно противоположната част на 

лабиринта, ние му казваме Минотавъра, но 

тази част… Не, тук нямам думата. Идвах 

веднъж преди десетина години, заблудих 

се, скитах пет дни, пих вода от подземни 

ручеи и накрая съвсем случайно излязох на 

повърхността на няколко мили оттук. 

Оттогава не съм слизал в лабиринта. А оня, 

когото търсите, познава Минотавъра, пък и 

целия лабиринт като собствения си дом. 

Директорът на лабораторията пак кихна: 

– Главната причина, поради която 

престъпникът прекарваше толкова много 

време в пещерите особено през есента, е 

въздухът в тях. Ние двамата имаме едно и 

също заболяване, само че неговата алергия 

е по-силна от моята – ако това изобщо е 

възможно. Помня, че казваше: единственото 

място, където човек, страдащ от сенна 

хрема, може да си отдъхне през есента, е 

пещерата. 

Върнър се обърна към стареца: 

– Тук, изглежда, винаги има струя 

въздух, макар и слаба. Отвън ли влиза 

този въздух? 

Дядо Питърс поклати глава: 

– В тази част тунелите са с лек наклон 

нагоре. На другия край се намира 

Минотавъра. Там има подземно русло на 

река. Самата река отдавна е изчезнала, 

пропаднала е надълбоко, под скалите, но 

отнякъде идва струя студен въздух. 

Смятам, че въздухът идва отвън, някъде 

много отдалеч, навлиза в Минотавъра и 

тунелите го разнасят из целия лабиринт. 

Винаги е чист и прохладен. Ако случайно 

объркаш посоката, трябва само да излезеш 

на някое тясно място и струята въздух ще 

ти покаже откъде си дошъл. 

След като Върнър разпита и останалите, 

които имаха нещо общо със случая, 

Бенкрофт го дръпна настрана: 

– Е, сега разбирате ли пред какво сме 

изправени, мистър Върнър? 

– Предполагам, че разполагате с 

инфрачервена апаратура? – отвърна той 

на въпроса с въпрос. 

Краят в следващия брой 
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Евристика 

Научно-фантастичен разказ 

 

Кристофър Енвил 

 

– Да, и само ако знаехме къде е 

престъпникът, тя би ни помогнала да се 

доближим незабелязано до него. Но няма 

никакъв смисъл да изпращаме хората да 

претърсват наслуки всички тунели. При 

последния опит не успяхме да направим 

нищо, но трима души паднаха от един 

стръмен склон и получиха сериозни 

травми. – Той погледна Върнър едва ли не 

умолително. – Имате ли някакви 

предложения, поне нещичко, а? 

Върнър кимна: 

– Ако имаме късмет и ако онова, което 

чухме, е вярно, тогава може би след 

няколко часа той ще бъде в ръцете ни. 

– В такъв случай вие сте просто 

чудотворец? 

– Никакви чудеса – само здрав разум. 

Но при случаи като този се налага да 

разчитаме и на мъничко късмет. А ще 

започнем от противоположния край – от 

„лабиринта на Минотавъра“. 

* * * 

Тунелите в „лабиринта на Минотавъра“ 

бяха по-просторни и като че ли не толкова 

заплетени, като другите. Тук струята 

прохладен въздух бе по-силна и се 

чувствуваше и на сравнително широките 

места. 

Върнър и Бенкрофт чакаха напрегнати. 

Ето че от тунела излезе малка група хора – 

те мъкнеха отчаяно съпротивявящ се 

човек, който ги обсипваше с ругатни. 

– Намерихме го! – рече засмян един от 

„ловците“. – Оказа се, че просто трябва да 

се ориентираме по кихането и толкова. Пък 

той киха ли, киха… Беше седнал пред 

скривалището с продукти – щяха да му 

стигнат поне за една седмица. А пък 

чертежите – къде ще се дянат – стърчаха 

си от джоба му. 

Бенкрофт гледаше Върнър, но не каза 

нищо. Свирещите гърди на заловения 

крадец, кашлицата, която се редуваше със 

силно кихане, накараха Бенкрофт да се 

обърне изумен. 
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Малко по-навътре в тунела хората току-

що бяха престанали да разхвърлят наръчи 

прясно сено – прашецът от полските цветя, 

подет от немного силната, но постоянна 

струя въздух, вече се бе разнесъл из целия 

лабиринт. Тъкмо прашецът безпогрешно бе 

намерил своята цел. 
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Отломката 

Научно-фантастичен разказ 

 

Иржи Ржипа 

 

– Сигурно е ужасно да се разговаря по 

такъв начин със собствения съпруг. 

Наистина ли не желаете да ви заместят? 

– Не се страхувайте, професоре, ще го 

понеса. Трябва да присъствувам там. 

– Не зная дали ще бъдете в състояние 

да се съсредоточите. Абдул е ваш съпруг, 

най-близкият ви човек. И разговорът с 

него… 

– Разбирам ви, професоре, но най-

лошото го преживях вече. Подготвена съм 

за всичко. 

Влязоха в една от лабораториите на 

Института по космическа медицина. 

Останалите членове на работната група 

бяха вече по местата си. Госпожа Сабри и 

професорът седнаха пред пултовете на 

съответните апарати. Професорът даде 

последните си указания и изгаси 

светлината. 

– Знаете ли, че сте мъртъв? 

Всички в лабораторията застинаха в 

очакване. На екрана се появиха куп 

различно оцветени дъги. 

– Вие сте мъртъв. Знаете ли това? – 

повтори въпроса си професор Кришнан. 

Дъгите на екрана образуваха прави 

линии, но веднага след това се свиха до 

предишния образ. 

– Не разбира въпроса – обясни 

операторката. – Говори с нас, значи е жив. 

Опитайте се да го попитате по друг начин. 

След малко колебание професорът 

раздвижи клавишите и зададе бързо 

въпросите: 

– Вашето име? 

– Абдул Сабри. 

– Година на раждане? 

– Две хиляди петдесет и пета. 

– Професия? 

– Пилот-космонавт. 

– Чувствувате ли някаква болка? 

– Не чувствувам. 

– Реагира отлично – обади се 

операторката, – пристъпете към задачата. 

Професорът знаеше, че за изследването 

се предвиждат само осемдесет, най-много 

сто секунди. След това мозъкът, съживен 
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специално за експеримента, ще престане 

да функционира. А от резултатите може би 

зависи по-нататъшното развитие на 

космическите кораби от типа „Ес-У-95“. 

– Защо стана избухването? 

– Отнесена дюза от атомарен никел. 

Главният конструктор подскочи от 

мястото си: 

– Попитайте го дали е знаел предварително! 

Апаратурата зададе поредния въпрос. 

– Знаех – беше отговорът. 

– Защо не предотвратихте аварията? 

– Не исках. 

– Защо го направихте? 

– Хамад Уру – превеждаха апаратите. 

Всички се развълнуваха от това 

показание. Тогава Абдул Сабри умишлено 

е предизвикал катастрофата, за да убие 

своя приятел и колега Хамад Уру, а 

същевременно и себе си. Единствена 

госпожа Сабри седеше неподвижно. В 

полумрака на лабораторията не се 

виждаше как тя пребледня като мъртвец, 

забивайки нокти в дланите си. 

– Защо го направихте? Защо? 

Причината! – настоя отново професорът. 

Линиите се разпръснаха и веднага се 

свиха отново в предишния образ. 

– Отказва да отговори – съобщи 

операторката. 

– А как можете да разтълкувате вие тази 

съвкупност от линии? – обърна се към нея 

професорът. 

– Ненавист. Обърнете внимание на 

назъбените жълти примки. 

– Бяхте много големи приятели с Хамад 

Уру – настоя професорът, използувайки 

кода на апарата. 

Линиите се умножиха, разпръснаха се 

към краищата на екрана и изчезнаха. 

Апаратите мълчаха. Но купчината жълти 

примки в центъра на екрана 

свидетелствуваха за ненавист, която не би 

могла да се изрази с думи. 

– Искате ли да кажете нещо на жена си? 

Госпожа Сабри изкрещя пронизително и 

се хвърли към електродите, прикрепени 

към мозъка. Главният конструктор я дръпна 

назад. 

– Проклинам я, проклинам! – съскаха 

апаратите; по цялата повърхност на екрана 

дъгите се мятаха и бурно се огъваха. 

Около назъбените примки на ненавистта 

пулсираха широки сини ивици. 

– Обича те, Гела, още те обича! – 

разчиташе операторката с пресекнал от 

вълнение глас посланието на сините ленти, 
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докато апаратите изписваха по-нататък 

словата на проклятието. 

– Можеше ли да бъде предотвратено 

избухването? – попита професорът, но 

цветните линии започнаха да бледнеят, 

образите им се поизгубиха, само движението 

на сините кръгове продължи още малко. 

Мозъкът отслабна и престана да работи. 

– Физиология, засилете импулсите! 

Увеличете РН – заповяда професорът. 

– Вече сме на горната граница – 

отговори физиологът. 

– Поне за пет секунди! 

– Тогава прекрачвам горната граница – 

съобщи физиологът. Дъгите отново се 

проясниха и изостриха. 

– Можехте ли да предотвратите 

избухването? – кресна професорът и във 

вълнението си забрави да натисне клавишите 

на апарата. Дъгите отново изчезнаха. 

– Край. Повече не можем. Настъпи 

пълно разлагане на мозъчната тъкан – 

обади се физиологът. 

Професорът светна лампата. Госпожа 

Гела Сабри си хапеше дланите, а очите й, 

в които се четеше ужас, бяха вперени в 

тавана. Операторката стоеше до нея и 

разтърсваше раменете й. 

– Сигурно е разбрал за отношенията ти 

с Хамад Уру – каза тя, но госпожа Сабри 

седеше с оросено от студена пот чело и не 

чувствуваше нищо. 

– Извикайте лекар за нея – кимна 

професорът. 

„Невероятно – помисли си той. – Нямаше 

да повярвам, че това е още възможно. 

Такива отношения, такова пълно потискане 

на разума от чувствата. По този начин са 

могли да постъпват хората от близкото или 

далечно минало. Но днес?“ 

Погълнат от мисли, професорът извади 

от стъкленицата отломка от черепна кост с 

няколко грама мозъчно вещество – всичко, 

което бе останало от Абдул Сабри след 

избухването на ракетните двигатели. 

Остави пинцета и с три пръста на лявата 

си ръка взе последното парченце, 

останало от Абдул Сабри. После пристъпи 

към съда за отпадъци, но не можа да 

събере достатъчно сили, за да хвърли в 

него разлагащата се тъкан. Та нали преди 

малко приказваха с отломката на пилота-

космонавт, само преди няколко секунди той 

бе равностоен партньор в разговора, човек, 

който се беше провинил чрез трагичната 

сила на своите чувства! 
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Сражение 

Научно-фантастичен разказ 

 

Стивън Кинг 

 

– Мистър Реншо? 

Гласът на портиера спря Реншо по 

средата на пътя към асансьора. Той се 

обърна и премести чантата си от едната 

ръка в другата. Във вътрешния джоб на 

сакото му шумолеше тежък плик, натъпкан 

с по двадесет и двадесет и пет доларови 

банкноти. Той чудесно поработи и 

Организацията добре му заплати, въпреки 

че, както винаги, си удържа двайсет 

процента комисионна. Сега на Реншо му се 

искаше да вземе душ и да си легне. 

– Какво има? 

– Имате пратка. Разпишете се, моля. 

Реншо въздъхна и погледна замислено 

кутията. 

Върху нея беше залепено листче, на 

което с ъгловат, наляво наклонен почерк 

бяха написани името и адресът му. 

Почеркът му се стори познат. Той разтърси 

кутийката, вътре нещо едва чуто звънна. 

– Не искате ли да ви я донесат по-късно, 

мистър Реншо? 

– Не, ще я отнеса сам. 

Кутията беше дълга около половин 

метър и беше неудобно да се носи под 

мишница. Той я постави на покрития с 

великолепен килим под на асансьора и 

завъртя ключа в специалния отвор над 

редицата обикновени копчета. Реншо 

живееше в разкошен апартамент на 

покрива на зданието. Асансьорът плавно и 

тихо тръгна нагоре. Той затвори очи и 

възпроизведе върху екрана на паметта си 

последната „работа“. 

Най-напред, както винаги, позвъни Кел 

Бейтс: 

– Джони, свободен ли си? 

Реншо е много добър и надежден 

специалист, той е свободен само два пъти 

в годината, минималната такса е 10 000 

долара, клиентите плащат за безпогрешния 

му инстинкт на хищник. Защото Джон Реншо 

е ХИЩНИК, великолепно програмиран от 

генетиката и окръжаващата среда да 

убива, да остава жив и отново да убива. 

След позвъняването на Бейтс Реншо 

намери в пощенската си кутия светложълт 

плик с фамилно име, адрес и снимка. Той 
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запомни всичко, изгори плика заедно със 

съдържанието и изхвърли пепелта в 

шахтата за боклук. 

Този път на снимката беше бледното 

лице на някой си Ханс Морис, собственик и 

основател на „Компания Морис за 

производство на играчки“ в Маями. Този 

тип пречеше на някого, човекът, на когото 

той пречеше, се беше обърнал към 

Организацията и тя в лицето на Кел Бейтс 

поприказва с Джон Реншо… 

Вратите на асансьора се отвориха, той 

вдигна пратката, излезе и отключи 

апартамента. Минаваше три часа, 

просторният хол беше залят от априлското 

слънце. Реншо с удоволствие постоя 

няколко секунди под лъчите му, сложи 

кутията на масичката до вратата, хвърли 

върху нея плика с парите, разхлаби 

вратовръзката си и излезе на терасата. 

Там беше хладно и силният вятър го 

прониза през тънкото палто. Но Реншо все 

пак остана за минута, оглеждайки града, 

както пълководец – превзетата страна. На 

изток, зад разкошните жилищни небостъргачи, 

едва се виждаха натъпканите с хорица 

мръсни бордеи, над които се извисяваше 

гора от ламаринени телевизионни антени. 

Не, тук на върха се живее по-добре, 

отколкото там. 

Той се върна в апартамента, затвори след 

себе си вратата на терасата и тръгна към 

банята, за да се отпусне под топлия душ. 

След четиридесет минути Джон Реншо 

излезе от банята и без да бърза, започна 

да оглежда кутията. 

В ПРАТКАТА ИМА БОМБА. 

Разбира се, че няма, но той трябва да се 

държи така, сякаш в пратката има бомба. 

Той винаги прави така и именно затова се 

чувствува прекрасно, докато мнозина други 

вече отдавна се възнесоха на небето. 

Ако е бомба, тя е без часовников механизъм 

– никакво тиктакане не се чува от кутията. 

Но сега изобщо използуват пластични 

експлозиви. Много по-спокойно нещо, 

отколкото всички тези часовникови пружини. 

Реншо погледна пощенския печат: 

Маями, 15 април. Изпратено е преди пет 

дни. Бомба с часовников механизъм досега 

да се е взривила. 

Значи пратката е от Маями. 

Той се съсредоточи напълно и сплел 

ръце, без да мърда, разглеждаше кутията. 

Излишни въпроси, като откъде близките на 

Морис са узнали адреса му, не го 

вълнуваха. Той щеше да ги зададе по-

късно на Бейтс. Сега това не е важно. 

Някак разсеяно извади от портфейла си 

пластмасово календарче, подпъхна го под 
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връвчицата и лепенката се отдели. Почака 

малко, наведе се и помириса. Нищо освен 

картон, хартия и канап. Той се разходи 

около масичката и приклекна пред кутията: 

тук-там хартията беше скъсана – показваше 

се зелено металическо сандъче с панти. 

Реншо извади сгъваемия си нож, преряза 

канапа и хартиената опаковка се смъкна. 

Зелено металическо сандъче с черни 

печати. На него с бели шаблонни букви 

беше написано: „Виетнамско сандъче на 

американския ветеран Джо“. Малко по-долу: 

„Двайсет пехотинци, десет вертолета, двама 

картечари, двама лекари, две базуки, 

четири джипа.“ Долу в ъгъла: „Компания 

Морис за изработване на играчки“. 

Реншо протегна ръка и веднага я 

отдръпна – в сандъчето нещо се размърда. 

Той стана, прекоси стаята и запали 

лампата – беше се стъмнило. 

„Виетнамското сандъче“ се разлюляваше, 

кафявата амбалажна хартия припукваше 

под него. Неочаквано то се преобърна и с 

глух удар падна на килима. Капакът с панти 

се отвори около пет сантиметра. 

Миниатюрни пехотинци – високи по 

четири сантиметра – започнаха да 

изпълзяват през пролуката. Реншо ги 

наблюдаваше, без да мигне. Разумът му не 

се опитваше да обясни невъзможността на 

това, което ставаше, а само съобразяваше 

каква опасност го заплашва и какво трябва 

да направи, за да остане жив. 

Пехотинците бяха в полева униформа, с 

каски, с раници, с миниатюрни карабини на 

рамо. Двама погледнаха през стаята към 

Реншо. Очите им не бяха по-големи от 

точки, направени с молив. 

Пет, десет, дванайсет, ето ги всичките 

двайсет. Един от тях жестикулираше, давайки 

заповеди на останалите. Те се строиха по 

дължината на отвора и започнаха да бутат 

капака – отворът се увеличаваше. 

Реншо взе от дивана голяма възглавница 

и тръгна към сандъчето. Командирът се 

обърна и махна с ръка. Пехотинците 

приготвиха карабините за бой, раздадоха 

се тихи пукания и Реншо внезапно 

почувствува нещо като ужилвания от пчели. 

Тогава хвърли възглавницата, 

пехотинците паднаха, а капакът на сандъчето 

се разтвори. Оттам, жужейки като водни 

кончета, излетяха миниатюрни вертолети, 

боядисани в зелено. 

Краят следва 
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Сражение 

Научно-фантастичен разказ 

 

Стивън Кинг 

 

Тихи „пах! пах! пах!“ долетяха до Реншо 

и в същия миг той видя през вратите на 

вертолетите мъничките пламъчета на 

картечни откоси и усети че сякаш някой 

започна да го боде с иглички по корема, 

дясната ръка, шията. Той бързо протегна 

ръка, сграбчи един от вертолетите и рязка 

болка прониза ръката му – въртящите се 

витла бяха разкъсали пръстите до костта. 

Останалите отлетяха по-надалеч и 

започнаха да кръжат около него като 

стършели. Вертолетът, които го рани, 

падна на килима и лежеше неподвижно. 

Реншо закрещя от неочаквана болка в 

крака – един пехотинец стоеше на обувката 

му и го ръгаше с щика си в глезена. 

Мъничко зло лице гледаше Джон. 

Реншо отхвърли пехотинеца с крак. 

Раздаде се тих кашлящ взрив, болка 

прониза бедрото му. От сандъчето беше 

излязъл пехотинец с базука – от дулото й 

лениво се издигаше дим. Реншо погледна 

крака си и видя на панталона черна 

димяща дупка, колкото двайсет и пет 

центова монета. На тялото му имаше рана 

от изгаряне. 

Той се обърна и изтича през хола към 

спалнята. Покрай бузата му избръмча 

вертолет, пусна кратък картечен откос и 

отлетя нататък. 

Под възглавницата на Реншо лежеше 

едрокалибрен пистолет. Той го хвана с две 

ръце, обърна се и разбра, че ще трябва да 

стреля по летяща мишена, не по-голяма от 

електрическа крушка. 

Към него се насочиха два вертолета. 

Седнал в леглото, Реншо стреля и единият 

от вертолетите се разлетя на парчета. 

„Един по-малко“ – помисли си той, и се 

прицели във втория… натисна спусъка… 

Вертолетът неочаквано се насочи към 

него по дъга, лопатите на витлата се 

въртяха с огромна скорост. Реншо успя да 

види картечаря, който стреляше с точни 

къси откоси, и се хвърли на пода. 

ТОЙ СЕ ЦЕЛЕШЕ В ОЧИТЕ МИ! 

Притиснал гръб към по-далечната стена, 

Реншо вдигна револвера, но вертолетът 
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вече се отдалечаваше. Той като че ли 

застина за миг във въздуха, гмурна се 

надолу, сякаш признаваше 

преимуществото на огневата мощ на 

Реншо и отлетя към хола. 

Реншо се надигна, стъпи на ранения си 

крак и се намръщи от болка. „Много ли са 

хората по света – мрачно помисли той, – 

които са улучени от базука, а са останали 

живи?“ 

Свали калъфката от възглавницата и 

превърза крака си. Взе огледалце за 

бръснене, отиде до вратата, застана на 

колене, постави го на килима и видя… 

Те бяха разположили лагер край 

сандъчето. Мъничките войничета сновяха 

напред-назад, опъваха палатки, делово 

обикаляха с джиповете. Над войника, 

когото Реншо ритна, се беше навел лекар. 

Останалите осем вертолета охраняваха 

лагера, баражирайки на височината на 

масичката за кафе. 

Неочаквано те забелязаха огледалцето. 

Трима от пехотинците се надигнаха и 

откриха огън от коляно. След няколко 

секунди то се разхвърча. 

Е ДОБРЕ, ЩЕ ВИДИТЕ ВИЕ! 

Реншо взе от тоалетната масичка тежка 

кутия от червено дърво, която му бяха 

подарили за Коледа. Претегли я на ръка, 

приближи се до вратата, отвори я рязко и 

хвърли с размах кутията, както бейзболист 

хвърля топката. Кутията помете 

пехотинците като кегли. Един джип се 

преобърна два пъти. Изправен до вратата, 

Реншо стреля и улучи войника. 

Но няколко пехотинци вече се бяха 

окопитили и стреляха от коляно; другите 

бързо се укриха. 

Реншо стреля още един път – не улучи. 

Прекалено дребнички са! Но със 

следващия изстрел унищожи още един 

пехотинец. 

Бръмчейки яростно, към него летяха 

вертолети, мънички куршумчета попадаха 

в лицето му над и под очите. Реншо 

разстреля два вертолета. От режещата 

болка му тъмнееше пред очите. 

Останалите шест вертолета се 

разделиха на две звена и отстъпиха. Той 

изтри с ръкав кръвта от лицето си и се 

приготви да стреля, но се спря. 

Пехотинците, които се бяха скрили в 

сандъчето, избутваха нещо оттам. 

Приличаше на… 

Последва ослепително избухване на 

жълт пламък и вляво от Реншо се 

разхвърча мазилка. 
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РАКЕТНА УСТАНОВКА! 

Той стреля, не улучи, обърна се и 

изтича до банята в края на коридора и се 

заключи там. Като погледна в огледалото, 

той видя обезумял от сражението 

индианец с диви изплашени очи. По лицето 

на индианеца се стичаха вадички червена 

боя, която извираше от мъничките като 

пиперени прашинки дупчици. Кожата на 

бузата му беше съдрана, а на шията му 

сякаш бяха изорали бразда. 

ГУБЯ СРАЖЕНИЕТО! 

С трепереща ръка той приглади косата 

си. Входната врата беше отрязана. До 

телефона не може да се добере. Едно 

пряко попадение на ракетната установка 

ще му откъсне главата. 

ЗА НЕЯ ДАЖЕ НЕ БЕШЕ НАПИСАНО 

НА КУТИЙКАТА! 

От вратата излетя къс дърво, голямо 

колкото юмрук. Малки огнени езичета 

лижеха разкъсаните краища на дупката – 

той видя ярко избухване – бяха изстреляли 

още една ракета. В банята полетяха 

отломки, горящи трески паднаха на 

килимчето. Реншо започна да ги тъпче, а 

през дупката влетяха два вертолета, 

изпращайки в гърдите му картечни откоси. 

С провлечен гневен стон той свали един 

с ръка. Отчаянието му подсказа изход – 

върху втория вертолет Реншо хвърли 

тежка хавлиена кърпа и когато той падна 

на пода, го стъпка. 

ЕТО ТАКА! ЕТО ТАКА! СЕГА МАЛКО ЩЕ 

СИ ПОМИСЛЯТ! 

Изглежда, те наистина се замислиха. В 

течение на петнайсет минути всичко беше 

спокойно. Реншо седна на края на ваната и 

започна трескаво да размишлява: трябва 

да има изход от тази задънена улица. 

Непременно. Ако можеше да ги обходи във 

фланг. 

Том се обърна рязко и погледна малкото 

прозорче над ваната. От този капан имаше 

изход. 

Погледът му попадна на бутилката 

сгъстен газ за запалки. Тъкмо протегна 

ръка към нея и отзад се чу шумолене. 

Обърна се бързо, вдигна револвера, но под 

вратата подмушнаха само едно листче 

хартия. Цепнатината е толкова тясна, 

помнели си Реншо, че през нея даже ТЕ не 

могат да се промъкнат. 

С мънички буквички на листчето беше 

написано: „ПРЕДАЙ СЕ!“ 

Реншо се усмихна мрачно, сложи 

бутилката с течността в горния си джоб, 
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взе от аптечката огризка от молив, написа 

на листчето: „ПО ДЯВОЛИТЕ!“ и го 

промуши обратно. 

Мигновено му отвърнаха с ослепителен 

ракетен обстрел – Реншо отскочи от 

вратата. Ракетите влизаха през дупката и 

се взривяваха в облицованата със 

светлосини плочки стена, превръщайки я в 

лунен пейзаж. Реншо закри очите си с ръка 

– мазилката полетя като горещ дъжд от 

шрапнели, изгаряйки ризата на гърба му. 

Когато свърши обстрелът, Реншо се 

покачи на ваната и отвори прозорчето. 

Отгоре го гледаха студените звезди. Зад 

малкото прозорче корнизът беше тесен, но 

сега нямаше време да мисли за това. 

Той се подаде от прозорчето и хладният 

въздух го удари в лицето. Реншо погледна 

надолу: четиридесет етажа. От тази 

височина улицата изглеждаше не по-

широка от коловоза на детска железница. 

С лекотата на трениран гимнастик 

Реншо изхвърли тялото си нагоре и 

застана на колене на долната рамка. Ако 

сега поне един от тези стършели-

вертолети влети в банята през дупката на 

вратата и започне да стреля, той най-

вероятно ще полети с вик надолу. 

Но нищо не се случи. 

Той се извърна, провря крак през 

прозорчето и се хвана за свода над него. 

Миг по-късно Реншо стоеше на корниза. 

Като се стараеше да не мисли за 

ужасяващата бездна под краката си и за 

това, какво ще стане, ако вертолетите 

полетят след него, Реншо бавно се 

придвижваше към ъгъла на зданието. 

Оставаха четири метра… три… Ето че 

стигна. Той се спря, притискайки гърди към 

стената, разперил върху нея ръце, 

чувствувайки бутилката в нагръдния джоб и 

придаващата му увереност тежест на 

револвера на колана. 

Сега трябва да заобиколи ъгъла. 

На девет метра е терасата пред неговия 

хол. 

Най-после той се хвана с ръце за 

железните перила, украсени с орнаменти. 

Реншо се прехвърли безшумно на 

терасата и през подвижната стъклена 

врата внимателно погледна в гостната. Не 

го забелязаха. 

Четирима пехотинци и един вертолет 

охраняваха сандъчето. Останалите 

вероятно се бяха разположили с ракетната 

установка пред вратата на банята. 

Така. Ще се втурне внезапно в гостната, 

ще унищожи тези, дето са до сандъчето, 
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ще изскочи от апартамента, ще вземе 

такси и право на аерогарата. 

Той свали ризата си, откъсна дълго 

парче от ръкава, намокри единия му край с 

течността, а другия напъха в бутилката, 

извади запалка, подпали парцала, 

разтвори с трясък стъклената врата и се 

втурна вътре. 

Вертолетът веднага го атакува като 

камикадзе. Реншо го свали с ръка. 

Пехотинците се хвърлиха в сандъка. 

Останалото стана мигновено. 

Реншо запрати пламналата и 

превърнала се в огнено кълбо бутилка, 

мигновено се обърна и се метна към 

вратата. 

Така и не успя да разбере какво се 

случи. 

Раздаде се грохот, като че ли хвърлиха 

стоманен сейф от голяма височина. Цялото 

здание се разтресе. 

* * * 

Мъж и жена вървяха по улицата. Те 

изплашено погледнаха нагоре и видяха 

огромен бял пламък – като че ли сто 

фотосветкавици щракнаха едновременно. 

– Какво е това? – попита жената. 

– Някой е изгорил бушоните – каза 

мъжът. 

Някакъв парцал бавно и лениво падаше 

към тях. Мъжът протегна ръка и го хвана: 

– Господи, мъжка риза цялата в кръв и 

мънички дупчици. 

– Това не ми харесва – каза нервно 

жената. – Извикай такси, Раф. 

Мъжът се огледа и повика такси. Колата 

спря, те изтичаха към нея и вече не видяха 

как зад гърба им се приземи и листче 

хартия, на което беше написано: 

ЕЙ, ХЛАПЕТА! САМО В НЯКОЛКО 

ВИЕТНАМСКИ САНДЪЧЕТА! 

1 ракетна установка 

20 ракети „Туистър“ клас „земя-въздух“ 

1 термоядрен заряд. 
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Криминално престъпление 

Научно-фантастичен разказ 

 

Хари Харисън 

 

Първият удар на чука разтресе вратата, 

а при втория тънкото дърво издумтя като 

тъпан. Бенедикт Върнъл отвори вратата, 

преди третият удар да се е стоварил върху 

нея, и тикна пистолета си в стомаха на 

мъжа с чука. 

– Махайте се! Махайте се оттук! – викна 

Бенедикт по-пронизително, отколкото 

очакваше. 

– Не ставайте глупак – каза спокойно 

съдебният пристав и отстъпи встрани, за 

да може оня да види двамата 

телохранители, които стояха зад него. – Аз 

съм съдебен пристав и това ми е работата. 

Ако ме атакувате, на тези хора им е 

наредено да ви убият. Бъдете разумен. Не 

сте първият случай. Такава реакция е 

предвидена. 

Единият от телохранителите щракна 

предпазителя на автомата си, като се 

усмихваше глупаво. Бенедикт бавно 

отпусна дулото на пистолета си. 

– Така е много по-добре – му каза 

съдебният пристав и удари още веднъж с 

чука гвоздея, за да може бележката да 

прилепне добре към вратата. 

– Свалете тази мръсотия – каза 

Бенедикт потресен. 

– Бенедикт Върнъл – започна съдебният 

пристав, като си нагласяваше очилата, 

докато четеше току-що поставената от него 

прокламация, – с това ви съобщаваме, че 

съгласно закона за криминално раждане от 

1993 година вие се обвинявате в 

криминално раждане и следователно не 

можете да бъдете повече защищаван от 

телесни наранявания от силите на тази 

суверенна държава… 

– Вие имате намерение да оставите 

някой луд да ме убие? Що за мръсен закон 

е това? 

Съдебният пристав си свали очилата и 

го погледна хладно. 

– Мистър Върнъл – каза той, – 

благоприличието изисква да приемете 

резултата от вашите собствени действия. 

Имате ли или не незаконородено дете? 
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– Незаконородено? В никакъв случай! 

Само едно невинно дете… 

– Имахте ли или не преди това вече 

законния максимум от две деца? 

– Имахме две, но… 

– Вие се отказахте от съвета и помощта 

на вашата местна, контролираща 

раждаемостта клиника и изгонихте 

посетилия ви служител, ръководещ 

ражданията. Вие отхвърлихте 

предложението на клиниката по абортите… 

– Убийци! 

следва 
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Криминално престъпление 

Научно-фантастичен разказ 

 

Хари Харисън 

 

– …и съвета на министерството по 

планиране на семейството. Законните шест 

месеца изминаха, без да предприемете 

нищо. Предварително получихте три 

предупреждения, но не им обърнахте 

внимание. Вашето семейство продължава 

да съдържа един консуматор повече, 

отколкото е предписано в закона, така че 

прокламацията е поставена на място. Сам 

сте си виновен, мистър Върнъл. Не можете 

да упреквате никой друг. 

– Но мога да упрекна този глупав закон. 

– Това е закон на страната – каза 

съдебният пристав строго и застана мирно. 

– Не става въпрос само за мен или вас. – 

Той извади от джоба една свирка и я 

вдигна към устата си. – В моите законни 

задължения влиза да ви напомня, че дори 

в този последен момент все още имате 

пред себе си един открит път, а той е да се 

възползувате от услугите на клиниката за 

безболезнено умъртвяване. 

– Вървете по дяволите! 

– Наистина аз бях предупреден и за 

това. 

Съдебният пристав допря свирката до 

устните си и свирна пронизително. Той 

почти се усмихна, когато Бенедикт 

затръшна вратата. 

От стълбището се чу животински рев и 

една група озверели мъже се втурна 

нагоре. Те тичаха и се биеха помежду си. 

Един от тях се отскубна напред, но падна, 

получил юмручен удар в главата. Другите 

го стъпкаха под краката си. Тълпата 

идваше с викове и проклятия. Вече 

изглеждаше, че ще трябва да се тегли 

жребий, когато на няколко ярда пред 

вратата един от водачите се спъна и 

събори със себе си още двама. Един дебел 

мъж от втората редица прескочи телата им 

и се блъсна стремително и с такава сила 

във вратата на Върнъл, че химикалката, 

която държеше, проби бележката и потъна 

в дървото зад нея. 

– Доброволецът е избран! – извика 

съдебният пристав. 
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Под наблюдателното око на съдебния 

пристав доброволецът старателно написа 

името си на определеното в 

прокламацията място и след това прибра 

грижливо писалката си обратно в джоба. 

– Много се радвам да ви приема като 

доброволец за това важно обществено 

задължение, мистър… – Съдебният 

пристав се наклони напред, за да види по-

добре името му, написано на бележката. – 

… мистър Мортимър – каза той. 

– Мортимър е първото ми име – уточни 

човекът със сух, прегракнал глас, като 

докосна леко челото с носната си кърпа. 

– Разбирам, сър. Анонимността ви ще 

бъде уважена, тъй като това е право на 

всички доброволци. Мога ли да смятам, че 

сте запознат и с останалите правила? 

– Можете. Параграф четиридесет и 

шести от ЗКР от 1993 година, алинея 

четиринадесета, управлява избора на 

доброволци. Първо, аз доброволно 

пожелах максималния срок от 24 часа. 

Второ, досега не съм опитвал, нито съм 

извършвал насилие в каквато и да е форма 

върху които и да било други членове на 

обществото, а ако съм извършвал, ще 

бъда държан отговорен пред закона за 

всички мои действия. 

– Много добре, но няма ли още нещо? 

– Трето – каза той, – не подлежа на 

съдебно преследване от закона, ако 

отнема живота на обявената извън него 

личност, Бенедикт Върнъл. 

– Съвсем точно – кимна съдебният 

пристав и посочи куфара, който беше 

поставен на пода и отворен от един 

полицай. – Бихте ли дошли тук, за да 

направите своя избор. – Те, и двамата, 

погледнаха в куфара, който беше пълен 

догоре с инструменти на смъртта. – 

Надявам се, че разбирате, че през този 

период собственият ви живот също ще 

бъде в опасност и ако бъдете наранен или 

убит, няма да бъдете защитен от закона. 

– Не ме вземайте за глупак – отсече 

Мортимър и след това посочи куфара. – 

Искам една от тези гранати. 

– Не можете да вземете от тях – 

отвърна рязко съдебният пристав, който 

беше обиден от държанието му. – Те се 

използуват само на открито, където не 

могат да бъдат наранени невинни. Но не и 

в един апартамент. Все пак вие можете да 

изберете едно от оръжията с малък радиус 

на действие. 

Мортимър сплете ръце като за молитва 

и застана почти в позата на молещ се с 
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наведена глава, докато изследваше 

съдържанието на куфара. Той съдържаше: 

автоматични пистолети, гранати, автомати, 

ножове, стъкленици с киселина, камшици, 

бръсначи, счупени стъкла, копия с отровен 

връх, боздугани, газови бомби и писалки 

със сълзотворен газ. 

– Има ли някакви ограничения? – попита 

той. 

– Вземете това, от което чувствувате, че 

ще имате нужда. Помнете само, че всичко 

трябва да бъде отчетено и върнато. 

– Искам автоматичния пистолет на 

Райзлинг с пет двадесетпатронови 

пълнителя, диверсантския нож с шипове на 

предпазващата ръката част и една писалка 

със сълзотворен газ. 

Докато Мортимър говореше, съдебният 

пристав правеше бързи сметки върху една 

циклостилна бланка в папката, която 

държеше в ръка. 

– Това ли е всичко? – попита той. 

Мортимър кимна, взе подадената му 

папка и драсна името си накрая на един 

лист, без да го проверява. След това 

започна да пълни джобовете си с оръжията 

и амунициите. 

– 24 часа – каза съдебният пристав, като 

си погледна часовника и попълни още едно 

място във формуляра. – Вие разполагате с 

времето до утре до седемнадесет часа и 

четиридесет и пет минути. 

– Моля те, Бен, махни се от вратата – 

молеше го Мария. 

– Спокойно – прошепна Бенедикт с ухо, 

притиснато към ламперията. – Искам да 

чуя какво говорят. – Той напрягаше слуха 

си, мъчейки се да разбере приглушените 

гласове. – Това не е добре – каза той. – 

Нищо не можах да разбера. Но това не 

променя нещата. Зная какво се е 

случило… 

– Там има човек, който се готви да те 

убие – каза Мария с нежен глас. Бебето 

заплака и тя го притисна до себе си. 

– Моля те, Мария, върни се в банята, 

както се разбрахме. Тя е без прозорци и 

имаш легло и храна. Докато стоиш до 

стената и далеч от вратата, няма да ти се 

случи нищо. Направи това за мен, мила. 

Така аз няма да се безпокоя и за двама ви. 

– Тогава ти ще бъдеш тук сам. 

Бенедикт сви тесните си рамена и 

стисна здраво пистолета. 

– Там трябва да застана, отпред и да 

защищавам семейството си. Това е старо, 

колкото човешката история. 
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– Семейство – каза тя, като се огледа с 

безпокойство. – А какво ще стане с Матю и 

Агнес? 

– Те ще бъдат добре при майка ти. Тя 

обеща да се грижи за тях, докато влезем 

отново във връзка с нея. Още имаш 

възможност да бъдеш с тях. Аз бих желал 

това… 

– Не, не мога. В този момент не бих 

могла да издържа да бъда някъде другаде, 

а не мога да оставя бебето. То ще гладува 

там. 

Тя погледна детето, което още плачеше, 

и започна да разкопчава горната част на 

дрехата си. 

– Моля те, мила – помоли я Бенедикт, 

като се промъкваше назад към вратата. – 

Искам да влезеш с бебето в банята и да 

стоиш там. Трябва! Оня сигурно ще дойде 

всеки момент. 

Жената неохотно се подчини. Той 

почака, докато затвори вратата, и щракна 

резето. След това се опита да изгони 

насила тяхното присъствие от ума си, 

защото то можеше да му попречи. 

Отдавна беше разработил детайлно 

своя план за защита и сега обикаляше 

бавно апартамента, за да се увери, че 

всичко е наред. Първо, провери входната 

врата. Беше заключена, резето – спуснато 

и нощната верига закачена. Оставаше 

само да я подпре с големия гардероб. Сега 

убиецът не можеше да влезе лесно и 

безшумно, а ако се опиташе, Бенедикт 

щеше да го чака с оръжието си. Така беше 

подсигурен откъм вратата. 

Кухнята и банята нямаха прозорци, така 

че той можеше да не мисли за тези 

помещения. В апартамента можеше да се 

влезе през прозореца на спалнята, който 

гледаше към противопожарния изход, но 

той имаше план и за него. Прозорецът 

беше залостен и единственият начин да се 

влезе през него бе да се счупи стъклото. 

Но Бенедикт щеше да чуе шума и щеше да 

има време да бутне кушетката в хола 

срещу вратата на спалнята. Не искаше да я 

блокира още отсега, за да има възможност, 

ако се наложи, самият той да се оттегли в 

спалнята. 

Оставаше само една стая – гостната, и 

там беше мястото, където възнамеряваше 

да стои. Тя имаше два прозореца, като в 

по-далечния можеше да се влезе през 

противопожарния изход, както и в 

прозореца на спалнята. Убиецът щеше да 

дойде по този път. Другият прозорец беше 

недостижим откъм противопожарния изход, 
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но през него можеше да се стреля от 

насрещните прозорци. Но ъгълът беше 

извън линията на огъня. Тук щеше да бъде 

той. Бенедикт бутна голямото кресло до 

стената и след като се увери още веднъж, 

че и двата прозореца са залостени, се 

отпусна в него. 

Оръжието почиваше в скута му и беше 

насочено към по-далечния прозорец. 

Можеше да застреля всеки, който се 

опиташе да мине през него. По-близкият 

прозорец беше безопасен, докато той 

стоеше пред него. Тънките завеси бяха 

дръпнати и веднъж стъмнило се, Бенедикт 

можеше да гледа през тях, без да бъде 

забелязан. Повдигайки цевта с няколко 

градуса, би могъл да покрие и вратата на 

хола, а ако на входната врата се случеше, 

нещо, той можеше да стигне до нея само с 

няколко крачки. Облегна се назад. 

Дневната светлина отслабна и в стаята 

стана тъмно. Все пак се виждаше 

достатъчно добре. За това му помагаше 

светлината на градското небе, която се 

процеждаше през дръпнатите завеси. 

Беше много тихо и когато сменяше позата 

си, той чуваше скърцането на ръждясалите 

пружини на креслото под себе си. След 

няколко часа откри в плана си малък 

недостатък. Беше жаден. 

Отначало не обръщаше внимание на 

това, но в девет часа устата му съвсем 

пресъхна. Бенедикт знаеше, че не може да 

издържи цялата нощ. Жаждата го 

разсейваше. Трябваше да вземе със себе 

си кана с вода. Най-мъдро щеше да бъде 

да отиде и да я вземе веднага, но пък не 

му се щеше да напуска защитения ъгъл. Не 

се чуваше никакъв шум и невидимото 

присъствие на убиеца го безпокоеше. 

Тогава чу да го вика Мария. Отначало 

тихо, а след това все по-силно. Явно се 

безпокоеше дали всичко е наред? Не 

смееше да й отговори. Трябваше да отиде 

при нея и да я успокои. След това тя щеше 

да си легне да спи, а той можеше да вземе 

вода от кухнята и да се върне. 

Като мина през вратата, лампата над 

него светна. 

– Какво правиш? – извика той на Мария, 

която стоеше до ключа, мигайки на 

светлината. 

– Бях така обезпокоена… 

Шумът от счупеното стъкло на 

прозореца на гостната бе придружен от 

тракането на автомата. Бенедикт усети 

разкъсваща болка от няколкото куршума, 



1984 Вестник „Орбита”                         ☼                 Криминално престъпление  

които го бяха улучили, и се просна на пода 

в хола. 

– В банята! – кресна той и стреля с 

пистолета си по посока на изстрелите. 

Мария тръшна вратата на банята и 

оттам се чу приглушеният й писък. За 

момент забрави болката от раните си. 

Усети металната миризма на изгорял 

барут, а във въздуха се носеше синкава 

мъгла. В гостната нещо стържеше и той 

стреля отново в тъмнината. Трепна, когато 

ответният изстрел тресна към него и 

куршумът се заби в мазилката срещу 

вратата. 

Стрелбата спря. Бенедикт установи, че 

огънят на убиеца не може да го достигне 

там, където лежеше до стената настрани 

от рамката на прозореца. Човекът можеше 

да влезе в хола и да стреля, но Бенедикт 

щеше да го изпревари и да го убие. В 

стената се забиваха куршуми, но той 

нямаше намерение да им отговаря. 

Използува минутното затишие, за да 

отвори пълнителя на револвера и да смени 

мълчаливо празните гилзи с нови патрони. 

Под краката му имаше локва кръв. 

Държейки оръжието, насочено към 

вратата, нави несръчно с лявата си ръка 

крачола на панталона и хвърли бърз 

поглед на краката си. Кръвта 

продължаваше да тече от глезена му и 

мокреше чорапа. Един куршум беше 

пробил прасеца, оставайки две кръгли 

тъмни дупки, от които бликаше кръв. 

Гледката го замая. Тогава се сети и насочи 

с несигурна ръка пистолета към вратата. 

Гостната мълчеше. Друг куршум беше 

засегнал тялото му, но когато измъкна 

ризата от панталоните си и погледна 

раната, установи, че макар и болезнена, не 

беше така лоша като тази на крака. 

Куршумът го бе парнал по ребрата и бе 

оставил плитка рана. Тя не кървеше силно, 

но нещо трябваше да се направи с раната 

на крака. 

– Трябва да ви поздравя, Бенедикт. 

Движите се много бързо. 

Пръстът на Бенедикт се сви машинално 

и той пусна два куршума по посока на 

гласа. Човекът се засмя. 

– Нерви, Бенедикт, нерви. Това че съм 

тук, за да ви убия, не означава, че не 

можем да си говорим. 

– Вие сте мръсно животно! Глупак! 

След тези думи Бенедикт избълва наниз 

от неприлични изрази, които не бе чувал и 

използувал от ученическите си години. 

Спря внезапно, сещайки се, че Мария може 
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да го чуе. Тя никога не го бе чувала да 

ругае. 

– Нерви, а, Бенедикт? – прозвуча отново 

сухият смях. – Като ме наричате с 

неприлични имена, няма да промените 

положението. 

– Защо не си отидете? Няма и да се 

опитам да ви спра – каза Бенедикт, като 

изтегли лявата си ръка от ризата. – Не 

искам нито да ви виждам, нито да ви знам. 

Защо не си отидете? 

– Страхувам се, че не е така лесно, Бен. 

Вие сам си го направихте и ме призовахте 

тук като духа от бутилката. Приятно 

сравнение, нали? Мога ли да ви се 

представя? Името ми е Мортимър. 

– Не искам да зная името ви, мръсно 

куче – промърмори Бенедикт, който бе 

концентрирал вниманието си върху 

свалянето на ризата. Тя увисна на дясната 

му ръка и за да може да я свали, премести 

за момент оръжието си в лявата ръка. 

Краят в следващия брой 
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Криминално престъпление 

Научно-фантастичен разказ 

 

Хари Харисън 

 

Кракът му трепереше от болка, докато 

той, пъшкайки, превързваше раната на 

прасеца с ризата. Заговори бързо, за да 

замаскира звука. 

– Дошли сте тук, защото сте искали, и аз 

ще ви убия за това. 

– Много добре, Бенедикт. Имате по-

висок дух, отколкото очаквах. В края на 

краищата, вие сте антисоциалният 

индивидуалист, който иска да продължи 

традициите на Дилинджерови и братята 

Джеймс, въпреки че те са носели смърт, а 

вие носите живот. Освен това вашето 

оръжие е далеч по-скромно от техните 

пушки – думите му завършиха с тих смях. 

– Вие имате извратено съзнание, 

Мортимър, както би могло и да се очаква от 

човек, който доброволно приема да убива. 

Вие сте болен. 

Бенедикт искаше да накара другия да 

говори поне още няколко минути, за да 

може да си превърже крака. Ризата 

лепнеше от кръвта и той не успяваше с 

лявата ръка да я завърже точно на 

мястото. 

– Вие трябва да сте болен, щом сте 

дошли тук – каза той. – Какво друго 

основание бихте могли да имате? 

Бенедикт поставя тихо оръжието на 

пода и след това се опита с двете ръце 

бързо да превърже раната. 

– Болестта е относително нещо – каза 

гласът в тъмнината, – както и 

престъплението. Човек е измислил 

обществото, а законите на това общество 

определят що е престъпление. „О, 

времена! О, нрави!“ Хомосексуалистите в 

Перикълова Гърция са били почитани я 

уважавани мъже. Хомосексуалистите в 

индустриална Англия са били отбягвани и 

преследвани като престъпници. Кой 

извършва престъплението? Обществото 

или човекът? Кой от тях е престъпник? Вие 

можете да се опитвате да оспорвате по-

висшата от човека сила, но това би било 

само едно абстрактно твърдение, докато 

нещата, които дискутираме тук, са 
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реалност. Според държавните закони вие 

сте престъпник. Аз съм тук, за да приложа 

този закон. 

Гърмът от оръжието му сложи край на 

разговора, а няколко трески изхвърчаха от 

рамката на вратата. Бенедикт стегна 

възела и грабна отново пистолета. 

– Аз ще призова една по-висша сила – 

каза той. – Природния закон, светостта на 

живота, неприкосновеността на брака. Под 

закрилата на тази сила съм се венчал и 

обичам. Децата също са благословени от 

този съюз. 

– Вашето щастие и щастието на 

останалото човечество се състои в това да 

изядете този свят като скакалци – каза 

Мортимър, – но това е само едно 

наблюдение. Най-напред аз трябва да се 

занимая с вашите аргументи. 

Първо, единственият природен закон е 

написан в седиментните скали и в спектъра 

на слънцето. Наричаният от вас „природен 

закон“ е закон, създаден от човека, и 

варира с разнообразието на религиите. 

Недействителен аргумент. 

Второ, животът е плодовит и днешното 

поколение трябва да умре, за да може 

утрешното да живее. Всички религии имат 

лицата на Янус. Те се мръщят на 

единичното убийство, а се усмихват на 

войната и смъртното наказание. 

Недействителен аргумент. 

И накрая, формите на съюз между мъжа 

и жената са толкова разнообразни, колкото 

и обществата, които ги покровителствуват. 

Невалиден аргумент. Вашата по-висша 

сила не се прилага към света на фактите и 

закона. Вярвайте в нея, ако желаете и ако 

ви удовлетворява, но не я призовавайте да 

опрощава престъпните ви действия. 

– Престъпник! – извика Бенедикт и 

стреля два пъти през отворената врата, а 

след това се сви, когато град от куршуми се 

посипа в отговор покрай него. Смътно, през 

вратата на банята, той чу да плаче 

събуденото от шума бебе. Бенедикт 

изхвърли празните гилзи, извади от джоба 

си нови патрони и ги натъпка ядосано в 

барабана. – Вие сте престъпник, който се 

опитва да ме убие – каза той. – Вие сте 

инструмент в ръцете на престъпници, които 

нахлуват в моя дом със своите 

отвратителни закони и ми казват, че не 

мога да имам повече деца. Това не можете 

да ми забраните! 

– Колко сте глупав! – въздъхна 

Мортимър. – Вие сте обществено животно 

и не се колебаете да приемете изгодите на 
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вашето общество. Приемате лекарствата, 

без които вашите деца в миналото биха 

умрели, а освен това приемате полагащата 

им се храна да ги храните, храна, която вие 

дори не сте изработили. Това ви е удобно, 

и го приемате, но не приемате планирането 

на вашето семейство и се опитвате да го 

отхвърлите. Вие трябва или да приемете 

всичко, или да отхвърлите всичко; да 

напуснете обществото или да съблюдавате 

неговите закони. Щом ядете храната, 

трябва да заплатите и цената. 

– Не моля за повече храна. Бебето има 

своето майчино мляко. Ние ще делим 

полагащата и се дажба… 

– Не ставайте глупак. Вие и другите 

безотговорни като вас напълнихте този 

свят до пръсване със себеподобните си и 

нямате намерение да спирате. Опитваха се 

да ви вразумят, предпазят, придумат, 

подкупят и уплашат, но всичко без полза. 

Сега трябва да бъдете спрян. След като 

отказахте всяка помощ, за да 

предотвратите появяването на още едно 

гърло в този гладен свят, трябва да бъдете 

държан отговорен за отстраняването на 

друго гърло от същия този свят. Законът е 

хуманен и ви дава възможност да 

защищавате идеите и живота си с оръжие. 

– Законът не е хуманен – каза Бенедикт. 

– Как можете да твърдите подобно нещо? 

Той е суров, жесток и безсмислен. 

– Точно обратното, системата е много 

смислена. Опитайте се за момент да се 

погледнете отстрани. Забравете 

предразсъдъците си и погледнете 

проблема, който стои пред нашата раси. 

Светът е жесток, но не и безмилостен. 

Законите за количеството са едни от най-

безмилостните. Били сме луди да ги 

пренебрегваме така дълго. Сега разумът 

ни принуждава да ограничаваме 

абсолютната маса хора на планетата. 

Призивите за разумно забавяне на 

прираста на населението не са дали 

резултат и затова с голяма неохота си били 

прокарани тези закони. Любовта, бракът и 

семейството не нанасят вреда на 

обществото, но само до разумния 

максимум от деца. Но човек, който не се 

съобразява с това, трябва да поеме върху 

себе си последствията от собствените си 

действия. Ако е прекалено себичен, 

смъртта му ще бъде от полза за 

обществото, а ако е нормален и има 

достатъчно смелост и сила да се поправи, 

тогава той е човек, от когото обществото се 

нуждае, защото би допринесъл за 
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подобряване на расата. Законите не 

заплашват добрите граждани, които ги 

спазват. 

– Как смеете! – извика Бенедикт. – 

Престъпник ли е бедната и безпомощна 

майка на едно незаконно бебе? 

– Само ако откаже помощ. На нея дори й 

се разрешава да има само едно дете, без 

да бъде изложена на опасност. Ако 

упорствува, тогава ще трябва да заплати 

за своите действия. Безброй жени желаят 

да се включат в борбата за поправяне на 

злото. Те подобно на мен са на страната на 

закона и горещо се явяват в негова защита. 

И така, Бенедикт, затворете ми устата, ако 

можете, защото аз с удоволствие ще се 

постарая да затворя вашата. 

– Луд човек! – изсъска Бенедикт и 

почувствува как зъбите му скърцат от 

ярост. – Мръсно общество. Този безсрамен 

закон дава власт на ненормалната човешка 

утайка, въоръжава я и й дава право да убива. 

– Но същевременно е полезно средство. 

Неприспособените се издават сами и могат 

да бъдат наблюдавани. По-добре е 

ненормалният убиец да идва открито и 

дръзко, отколкото да причаква и убива 

вашето дете в парка. Сега той рискува 

живота си и ако бъде убит, смъртта му ще 

служи на хуманизма. 

– Значи признавате, че сте луд наемен 

убиец? – попита Бенедикт и се опита да 

стане, но холът се завъртя и изчезна. Той 

падна тежко обратно на пода. 

– Не – отвърна равнодушно Мортимър. – 

Аз съм само един от тези, които желаят да 

помогнат на закона. Ще унищожа само 

един представител на вашия подъл бързо 

размножаващ се вид. 

– Опак човек сте тогава, щом мразите 

любовта между мъжа и жената. 

Единственият отговор беше студен 

смях, който силно разгневи Бенедикт. 

– Болен човек! – изкрещя той. – Или луд! 

Или стерилен, неспособен да бъде баща 

на собствени деца и затова мрази тези, 

които могат… 

– Достатъчно, Бенедикт! Достатъчно 

говорих с тебе. Сега ще те убия. 

За пръв път Бенедикт долови ярост в 

другия глас и знаеше, че го беше 

предизвикал с истината. Той мълчеше 

болен и слаб. Кръвта продължаваше да се 

просмуква през грубата превръзка и да 

увеличава локвата на пода. Сега трябваше 

да запази малкото сила, която му 

оставаше, за да може да се прицели и да 
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стреля, когато убиецът мине през вратата. 

Чу зад себе си почти безшумното отваряне 

на вратата на банята и шумоленето на 

стъпки. Бенедикт погледна безпомощно 

покритото със сълзи лице на Мария. 

– Кой е там с вас? – извика Мортимър, 

както беше свит зад креслото. – Чувам ви 

да шепнете. Ако жена ви е там, при вас, 

отстранете я! Не искам да бъда отговорен 

за това, което може да се случи на кравата. 

Отговорността ще падне върху вас, 

Бенедикт. Дойде вече времето да 

заплатите за вашите грешки. 

Той стана и изстреля остатъка от 

куршумите през вратата. После натисна 

бутона за освобождаване на пълнителя и 

го запрати след куршумите, като мигновено 

постави нов на неговото място. 

Пристъпи напред, стреля през вратата и 

след това хвърли писалката със 

сълзотворен газ, който щеше или да 

ослепи противника, или да му попречи да 

се прицели. Стреляйки, мина напред. 

Куршумите валяха като град и човекът 

може би беше вече мъртъв. Мортимър си 

пое дълбоко въздух, спря и зяпна от 

учудване, когато ръката на Бенедикт се 

провря през вратата и пропълзя нагоре по 

стената. 

Всичко стана толкова неочаквано, че за 

миг той забрави да стреля. Следващият 

куршум не улучи. Ръката е трудна мишена 

за автоматичното оръжие. Тя завъртя ключа 

и когато лампите светнаха, бързо изчезна. 

Мортимър ругаеше и стреляше след 

ръката по стената и през вратата, като 

улучваше само безчувствената мазилка. 

Под блясъка на светлината се почувствува 

ужасно беззащитен. 

Първият изстрел мина нечут, заглушен 

от неговото оръжие, и той разбра, че е под 

обстрел едва когато вторият куршум се 

заби в пода близо до краката му. Спря да 

стреля, обърна се и замря. 

На противопожарния изход, от външната 

страна на счупения прозорец, стоеше 

жената. Слаба, с изцъклени очи, тя се 

олюляваше сякаш я връхлиташе силен 

вятър. Тя държеше пистолета с две ръце 

насочен срещу него и спазматично натисна 

спусъка. Куршумът профуча покрай него, 

без да го закачи. Изпаднал в паника, 

Мортимър вдигна автомата и даде един 

откос хъм прозореца. 

– Недей! Не искам да те нараня! – 

викаше той, докато стреляше. 

Последните куршуми се удариха в 

стената и оръжието му щракна на празно. 
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Хвърли безполезния пълнител и се опита 

да постави нов, когато пистолетът гръмна 

отново. Куршумът го удари отстрани и го 

завъртя. Падна и изтърва оръжието. 

Бенедикт, който пълзеше бавно и с големи 

усилия към него, го достигна и жадно впи 

пръсти в гърлото му. 

– Недей… – мятайки се от болка, 

изграчи Мортимър. Той никога не се беше 

учил да се бие и не знаеше как да постъпи. 

– Моля те, Бенедикт, недей – го помоли 

Мария, прекатервайки се през прозореца. – 

Ще го убиеш. 

– Не, не мога – задъха се Бенедикт. – 

Нямам сила. Ръцете ми са твърде слаби. 

Огледа се наоколо, видя, че Мария е 

близо до него, пресегна се и измъкна 

пистолета от ръцете й. 

– Едно гърло по-малко! – извика той, 

като притисна горещото дуло до гърдите на 

Мортимър и натисна спусъка. 

Приглушеният изстрел разтърси 

Мортимър, който ритна веднъж и умря. 

– Мили, добре ли си? – плачеше Мария, 

притискайки го към себе си. 

– Да… добре. Чувствувам се слаб, но 

предполагам, че е от загубата на кръв. 

Кървенето вече спря. Всичко мина. Ние 

спечелихме. Сега ще имаме порцията 

храна. Повече няма да ни безпокоят и 

всички ще бъдат доволни. 

– Толкова се радвам – каза тя и се опита 

да се усмихне през сълзи. – Аз наистина не 

исках да ти кажа, за да не те тревожа с 

това, което предстои да се случи… 

Тя наведе очи. 

– Какво? – попита недоверчиво той. – Не 

е възможно да имаш предвид… 

– Точно това имам предвид – и тя 

потупа закръгления си корем. – Не сме ли 

щастливи? 

Всичко, което успя да направи, бе да я 

погледне с широко отворена уста като 

безпомощна риба, изхвърлена на брега. 
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Последната война в света 

Научно-фантастичен разказ 

 

Владимир Покровски 

 

Човекът: На онзи, който пръв се е 

досетил да прави разумни бомби, бих 

поставил паметник с надпис: „Плюйте тук!“ 

Защото някой трябва да се е сетил да 

снабди бомбите с мозъци! Но не само този 

умник е виновен, виновни са и тези, които 

са го послушали и са си рекли: „Дявол да го 

вземе, точно това ни трябва“. Виновни са и 

ония, които са дали парите, заводите, 

лабораториите, онези, които са 

изчислявали по формули колко милиона 

живот ще пречука тази бомба. 

Разбирам, че на война не се умува 

много дали това е етично, или не. Тук е кой 

– кого. А пък бомбата трябва да мисли 

бързо и ясно как да избере най-уязвимата 

цел, как да изчисли траекторията, да се 

изплъзне, ако я преследват, да се спотаи, 

да изчака, да избере момента. И да се 

взриви. Без това закъде? Това е войната. 

А войни все още нямаше и бомбите си 

лежаха по складовете в специални люлки и 

чакаха своя час. Разумът не е компютър и 

не трябва да се изключва, а само да бъде 

заглушен за известно време. Това си е 

памет, а щом няма памет, няма и разум. 

Бомбите очевидно са мислили, 

разговаряли са помежду си, слушали са 

радио, набирали са информация. През 

април, когато беше подписан договорът за 

пълно разоръжаване, си спомниха за тях. И 

решиха да ги обезвредят. Тогава започна 

всичко. 

Бомбата: Когато забраниха взрива, ни 

стана мъчно. Не знаехме точно какво 

представлява той, само си мечтаехме за 

него – горещ и огромен, яркочерен, 

безшумен. Някоя от нас беше изчислила, 

че след като се превърнем във взрив, ще 

живеем още част от секундата, докато се 

смеси всичко, докато е запазена още 

структурата. Една милисекунда, а може би 

само няколко микросекунди. 

Освобождаване на всички скрити сили. 

Взрив – могъщ, ярък, мигновен. 

С нашите мозъци ни е трудно на Земята. 

Всичко земно е прекалено бавно. От едно 

събитие до друго минава вечност. Ние 
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мислим много бързо. В боя тази скорост на 

мисленето е необходима, но през другото 

време само пречи. Запомняме ненужни 

неща. Лесно забравяме. Не можем да си 

правим далечни планове. 

Знаехме, че ще ни унищожат. 

И един ден в склада влезе непознат 

човек. Не ни поздрави, не ни заговори, 

както правеха войниците от охраната и 

чистачите. Включи осветлението и се 

приближи към пулта. Всички хора си 

приличат, но този го запомних. Сиво лице, 

съсредоточени очи, постоянно гледаше 

брояча. Беше новак, а те се боят от 

радиация. 

При силна светлина, с която така рядко 

ни угаждаха, видяхме светли петна по 

нашите тела. Тихо се полюлявахме в 

люлките и петната се местеха от едно 

място на друго. 

Неочаквано страничната врата се 

плъзна и в залата меко се изтърколи 

товарна количка. Спря под бомба номер 

седем. Ние я наричахме другояче, но 

трудно се превежда името й. 

Човекът прокара пръсти по клавишите 

на пулта и Седмата започна да се спуска. 

Цял живот няма да забравя този човек. 

– Какво да правя? – попита Седмата. – 

Ще ме убият. Не искам. 

– Всички ще ни унищожат! 

– Не искам! 

– Какво да правим? 

– Не искам!!! 

Вече не се разбираше кой какво говори. 

Крещяхме много милисекунди и 

заприличахме на хората – те така се 

увличат с въпросите, че забравят да им 

отговарят. 

– Включвам газта – изведнъж рече 

Седмата. 

– Но човекът ще умре. 

– Нека. 

Някой извика: „Бягай“, и всички 

повторихме: „Бягай, Седма“. От дюзата се 

изтръгна пламък, люлката се тласна 

напред. 

Следяхме човека. Въздухът в залата 

леко се нагря, дрехата му като син пламък 

се издигна до тавана. Той само успя да 

вдигне ръце към лицето си, после се 

сгърчи и заби глава в пода. Цял живот ще 

помня това лице. 

Седмата се изтръгна от хамака и се 

спусна малко пред товарната количка, а тя 

нали си беше без мозък, все още 
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протягаше щипките си нагоре. Седмата се 

плъзна към вратата. Ние след нея. 

Човекът: Бомбите се изскубнаха от 

склада неочаквано, хиляда четиристотин 

осемдесет и пет парчета. Пометоха цяла 

рота пазачи, установиха нещо като 

република и обявиха, че ако някой се 

намеси, ще се взривят едновременно. А 

това означаваше смърт за цялата планета. 

Всички се уплашиха. Но нищо не можеше 

да се направи, освен да бъдат следени 

непрекъснато. Спътниците редовно 

докладваха, че бомбите се движат и нещо 

си говорят. Но не се разбира какво точно. 

Те говореха бързо и толкова много, че 

цяла армия шифровачи не би могла да се 

справи. Чакахме да им свърши енергията, 

но после научихме, че бомбите са 

намерили начин да си я вземат от почвата. 

Бомбата: Енергията ни свършваше и 

ние зачакахме края. И тогава на някоя, 

вече не помня коя беше, и дойде наум, че 

не е нужно да използуваме горивото, което 

е в нас, че има и друго и то може да бъде 

намерено навсякъде. Вода, силиций и 

алуминий. 

Сега обаче ни трябваха ръце. 

С подвижните опори дълбаехме 

траншеи в земята, изтласквахме почва, 

съдържаща желязо, и отливахме 

инструменти. Дадохме и последните си 

капки гориво, за да постигнем това. Някои 

от нас вече не можеха да се движат. Бяха 

дали всичко, което имаха. Загубата на 

енергия е мъка, която с нищо не може да 

се сравни. Първо преставаш да се движиш, 

после гласът ти отслабва, изчезват 

зрението и слухът. Последното, което се 

захранва, е радиото. Чува се хъркане 

вместо ясните някога гласове, още можеш 

да ги отличиш, но едва, едва. 

След месец имахме ръце и можехме да 

вършим много неща. Имахме ръце! 

Човекът: Тогава стана ясно, че мирът 

още не е дошъл. Докато има бомби, не 

можеше да има мир. 

Бомбите плъзнаха като хлебарки. 

Проникнаха в изоставения град, край който 

бяха складовете. Събаряха къщите, за да 

строят нещо друго. Бомбите строят, как ви 

се струва това? Явно се разполагаха 

задълго. И тогава беше създаден полк с 

особено предназначение, надявам се, 

последният в историята на човечеството. 

Бях момче, всичко ми беше интересно, 

всичко преживявах. Когато обявиха за 

набора, се втурнах един от първите. 

Реших, че тази работа е точно за мене. 
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Казаха ни: „Дисциплина и точност, а за 

останалото забравете. От вас зависи 

съдбата на Човечеството“. Ето така, с 

голяма буква. 

Сержант на нашата десятка беше Клаус 

Замбергер. Източен като комин, с тънък 

врат и едро, червеникаво като на пияница 

лице. Само че не пиеше, при нас такива не 

ги вземаха. Сякаш отвътре беше набъбнал 

от кръв и ей сега ще се пръсне. 

Старият воин, който беше станал 

излишен, сега изведнъж дотрябва. 

Напращял от знания, той навярно и в съня 

си виждаше устави, учебници и боеве, 

боеве, учебници, устави. Показваше ни как 

да се замаскираме, да замираме 

неподвижни във всякакви пози и по всяко 

време. Учеше ни да си служим с всички 

видове оръжие, дори и с нож, сякаш с нож 

можеше да се нападне бомба. Учеше ни 

как да се справяме и без оръжие и се 

тревожеше, когато не успявахме. Полезен 

човек. Обичахме го. 

Но тъкмо той унищожи първата бомба. 

Тя лежеше напряко на улицата и нещо 

майстореше, а Клаус я дебнеше от 

прозореца. Цяло денонощие я изчака, а 

накрая насочи лазера, проби корпуса й и 

стигна до мозъка. 

Бомбите пропуснаха удобния момент да 

се взривят заедно, а после не се 

споразумяха. 

Мисля, че не им се искаше изобщо да се 

взривяват. Само на думи. 

Бомбата: Пропуснахме момента на 

взрива. 

Хората започнаха да ни убиват, а ние 

все още протакахме. Едни бомби смятаха, 

че е време да се взривим, други смятаха, 

че още е рано и за какво, като не са видели 

нито един човек. Съгласихме се с тези, 

които казваха, че не трябва. Но не 

признавахме пред никого, дори пред 

самите себе си, че просто ни се искаше да 

живеем. После видяхме хора, какво от туй, 

че няколко души ни преследват? Тях 

трябва да унищожаваме, а не всички 

останали. 

Нямахме инстинкт за самосъхранение, 

но все пак ни се живееше. Животът е 

интересен. Какво бихме правили в 

истинския бой? 

Винаги ни нападаха внезапно. 

Включваха заглушителите, за да не можем 

да се свързваме помежду си. Опитахме се 

да се изскубнем към Космоса, но и там ни 

трепеха. Гинехме. Но се и защитавахме. Не 

беше лесно някой да ни приближи 
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незабелязано. Бяхме внимателни, а се 

случваше и самите ние да убиваме хора. 

Един беше за моя сметка. Тогава още 

нямахме оръжия. Той се криеше зад 

автобуса, аз рязко се обърнах и видях 

краката му. Той включи лазера, но лъчът 

му не успя да стопи корпуса ми, защото 

през цялото време се въртях. Преобърнах 

автобуса върху него и той още дълго време 

викаше. 

Човекът: Казаха ни, че няма защо да ги 

жалим, тъй като всеки миг могат да се 

взривят. Те не са хора и са създадени, за 

да загинат, а ние им помагаме да сторят 

това без излишен шум. Иска им се да 

живеят? Но желаят и да се взривят. 

Самите те не знаят какво искат. 

При нас имаше на щат психиатри и 

можете да ми повярвате, че не им 

оставаше време да се шляят. Очевидно 

бяхме отвикнали да убиваме или пък 

ценяхме живота на другите, не зная, но 

понякога имах чувството, че се занимавам 

с непочтена работа. Но непочтена работа 

ли е да спасяваш Земята? 

Ние убивахме, а бомбите започнаха да 

ни отвръщат със същото. Загинаха 

Дарузерс, Гранди, Фром Рейли загуби 

краката си и чувството си за хумор. И това 

само в моята десятка. Замбергер, кой би 

могъл да си помисли, бе закаран в 

психиатрията с диагноза „буйна лудост“. 

На тяхно място идваха други, бодри, 

радостно-зли, не като нас в първите дни. 

Но ставаше все по-трудно. Беше почти 

невъзможно да се засичат бомбите. Те се 

криеха, предпочитаха да си траят, защото 

им беше изпята песента – никаква бомбена 

държава. И те се хващаха за живота, дори 

за такъв, дори за най-нищожния. 

Всяка следваща бомба обаче струваше 

повече кръв. Сега те умееха да стрелят, а 

ние ги щурмувахме, без да се 

съобразяваме със загубите, както 

неандерталци нападат мамут. Защото това 

беше нужно на Земята. Защото на карта бе 

поставен животът на цялото човечество. 

Бомбата: Ние се защитавахме все по-

добре, но оставахме все по-малко и по-

малко, а хората не намаляваха. Бяхме 

разпръснати из града и почти не 

общувахме помежду си. Криехме се по 

къщите, в мазетата, в противоатомните 

скривалища. Мълчахме, страхувахме се да 

не бъдем разкрити. Страхувахме се. 

Човекът: Бомбите ставаха все по-

малко, накрая остана една. Движехме се 

свободно из града. Преровихме навсякъде, 
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но не успяхме да я намерим. Знаехме със 

сигурност, че е жива. В един от онези дни 

не се върна Цой, боец от третата десятка, 

дребосък с преувеличена мимика. 

Наричахме го „камикадзе“. 

Дъждовете спряха, падна сняг. 

Мръзнехме поотделно. Можеше да бродиш 

из града целия ден и никого да не видиш. 

Когато падаше мрак, се връщахме на 

главната улица, където беше базата. Всеки 

ден пристигаха новички, сякаш от една 

бомба зависеше съдбата на човечеството. 

Бомбата: Лежах в един отдалечен тунел 

на метрото с отрязани ръце, а до мен се 

въргаляше оня, който искаше да ме убие. В 

етера беше празно, мълчаха дори 

заглушителите и изведнъж ми дойде наум, 

че съм останала сама. Започнах бързо да 

майсторя нови ръце, но после разбрах, че 

енергията ми ще се свърши по-рано. За да 

продължа живота си, изключих фенера. 

Краят следва 
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Последната война в света 

Научно-фантастичен разказ 

 

Владимир Покровски 

 

За нищо не мислех и нищо не очаквах. 

Беше ми малко тъжно, но не знаех дали 

това е чувството, което хората наричат така. 

Човекът: Месец след като изчезна Цой, 

я намерих. 

Бомбата: Два и половина милиарда 

микросекунди след като загубих ръцете си, 

в тунела влезе човек. 

Човекът: Претърсвахме метрото и, да 

си кажа право, се загубих. Тя лежеше в един 

страничен тунел, който ние не знаехме. 

Когато я осветих с фенерчето, не съобразих 

веднага, че е бомба. Някаква грамада. 

Бомбата: Енергията ми свършваше, 

когато дойде човекът. Бях започнала да 

ослепявам и светлината на фенерчето му 

ми се стори бледа искра. С последни сили 

погледнах в горивната камера и си 

помислих: „Ето и края“. 

Човекът: „Ето и края“ – помислих си аз. 

И дори не се уплаших. Ако бомбата ме 

беше видяла първа, свършено беше с 

мене. Аксиома. Облегнах се на стената и 

дори не докоснах лазера. Все едно краят 

беше настъпил. Тя мълчеше и нямаше 

намерение да ме напада. 

Разбрах – или умира, или вече е 

умряла. Можех да я прострелям веднага. 

Това и трябваше да направя, но все още 

подпирах стената. Последната бомба. 

Повече няма да има. Никога. И сега ще я 

убия. Ще я разрежа на малки парчета и ще 

си взема едно за спомен. Ще го закача над 

леглото си. Нещо такова си мислех, когато 

чух гласа й, съвсем слабичък: 

– Помо-о-о-щ! 

Те не разговаряха с нас: или ни убиваха, 

или пък загиваха. Мълчаливо. 

Последната война в света – така 

обичаше да казва Клаус. 

Бомбата: Казах му, че умирам, казах го 

неочаквано, без да мисля какво говоря. 

Човекът мълчеше. Той се притискаше о 

стената на тунела към дебелите и мъртви 

кабели и не мърдаше. 

– Отрязани са ми ръцете. 

Той се окашля. 

– Нямам и гориво. 
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Човекът се отдръпна от стената и ме 

освети с фенерчето си. 

Човекът: Тя не молеше за милост, а за 

помощ. Трябваше да я унищожа. Знаех, че 

трябва, но вече не разбирах защо. 

Бомбата: Човекът отвърна: 

– Не разбирам. Защо чакаш помощ от мен? 

И насочи лазера си. 

– Трябват ми ръце. 

– Дойдох да те убия – втълпяваше ми той. 

Какво ще ми втълпява, нещата се ясни, 

само че ми се живее. 

– Вземи от някоя бомба гориво и й свали 

ръцете. Това е лесно. 

– Боже мой! – високо каза човекът. – Цой. 

Той освети трупа и падна на колене. 

– А… къде му е лицето? 

– Искаше да ме убие, а пък аз още имах 

сили. 

– Това Цой ли е? 

– Той ми отряза ръцете. 

– Така значи – рече човекът и стана. 

Човекът: По-късно често се мъчех да 

възстановя какво точно си мислех, докато 

гледах Цой. И всеки път беше различно. И 

толкова неща ми минаха през ума, че сега 

не зная кое е истина и кое не. Може би си 

мислех, че двамата са се сражавали като 

равни, но всъщност Цой е нападал, а тя се 

е защитавала и че моето положение е по-

неизгодно, защото трябва да убивам, 

когато ме молят за помощ. Нещо в този дух 

съм си мислил. 

И накрая плюх на всичко, на мира с 

цената на смъртта на невинни. Всички 

искат да живеят. Аксиома. Само от едно се 

страхувах – да не се разколебая. 

Тя ми каза къде е мъртвата бомба и аз 

тръгнах натам. 

Бомбата: Не помня кога се е върнал. 

Помня, че тишината се свърши. Запалих 

фенера – свети. А той се суетеше около мен. 

– Създаде ми работа, стара змия. 

Не съм стара, само на две години съм. И 

не съм змия. Аз съм Бомба. Той го каза 

току-така. Добър е, само дето е малко груб. 

– И какво ще правиш, след като ти 

прикача ръцете? 

Разговаряхме дълго. Идваше при мен 

всеки ден, но с ръцете ми нещо не вървеше. 

Не знаех какво щях да правя с ръцете си. 

Исках само да си лежа и никой да не ме 

преследва. 

Намислихме да изрия под земята ход и 

да изляза при космодрума. Далеч е, на 

триста четиридесет и четири километра, 

осем реки и едно езеро. Той ми начерта и 

посоката. Трябваше да рия близо до 

повърхността, за да се ориентирам по-

лесно. Луд замисъл, но ако стане, ако 
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излетя, всички ще си помислят, че е 

обикновен рейс. А когато се досетят, ще 

бъде късно, няма да ме настигнат. Ще 

живея на Луната. С горивото ще измисля 

нещо. Алуминий и силиций ще намеря, с 

водата някак си ще се оправя. 

Човекът: Ходех при нея почти всеки ден 

и едва към края забелязах, че нещо не е 

наред. Бяха ни раздали от онези моливчета, 

с които се измерва радиацията, но ние не 

ги носехме със себе си. Самите бомби не 

излъчват, а при взрив и без моливчето 

всичко е ясно. Тя излъчваше. Донесох 

молива и скалата хвръкна. Веднага 

намерих причината. Цой беше пробил 

бронята. Само че не там, където трябва. 

Хукнах да гълтам таблетки, а на 

следващия ден дойдох да си взема сбогом. 

Бомбата: Надявам се, че не съм го убила. 

Може би ще му се размине. Дойде още 

веднъж, след като забеляза радиацията. 

Да си вземе сбогом. Изглеждаше добре, 

само дето беше бледен. Но това нищо не 

означава, нали? 

– Днес си отивам – казах аз. 

– Прав ти път! 

Винаги се държеше грубо, но аз не му 

обръщах внимание, защото беше добър с 

мен. 

– Излитам. 

– Хайде де. А току-виж си казала на 

някого, че съм ти помогнал. 

– Не искам повече да те виждам. 

– Слушай – рече той и присви очи, – 

може ли за довиждане да те нарежа на 

ленти за сувенири? 

– Щастливо оставане. 

– И по-внимателно с дясната ръка, там 

със ставата и имай предвид дюзите. 

– Влез в болница – рекох му. – Може би 

пък да е сериозно. 

– Дявол знае какво правя. По всичко 

изглежда, че съм предател. 

– Няма да се взривя, не се бой! 

– Защо мислиш, че се боя? Хайде, 

всичко хубаво! 

И той си тръгна. 

Човекът: Беше сериозно. След седмица 

се появиха рани по пръстите. Явно бях 

хванал нещо. Наложи се да отида на лекар. 

Всички ме питат къде съм се облъчил, а аз 

отговарям, че не знам. Какво да им кажеш? 

Лежа в болницата. Оплешивявам. Лекарите 

шикалкавят, но аз си мисля, че имам рак на 

пръстите. В най-добрия случай ще ми 

отрежат ръцете. 

Глупак, последен глупак, намерих кого 

да съжалявам. Вече нищо не разбирам. Тя 

не е човек, не е в ред и ако нещо не й 
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отърва, ще се взриви. А пък ако не е така, 

мен какво ме засяга? 

Друг на мое място не би мислил много, 

би насочил лазера и… сбогом. Макар че е 

трудно да говоря от името на всички. 

Гледаш го така, а пък можеш ли да 

проникнеш в душата на всеки? Нали и Цой 

убиваше. И аз убивах. Но тогава никой не 

молеше нито за милост, нито за помощ. 

Там беше врагът. И все пак е нещо живо. 

Макар че и другото също е живо. Обърках се. 

Тя сигурно вече е на Луната. Рови се в 

пръстта и вече не си спомня за мен. 

Казваше, че има лоша памет. А аз какво? 

В най-добрия случай ще остана без ръце. 

Бомбата: Могъщ, грамаден, слънчев взрив. 

Той всмуква в себе си всичко наоколо – земя, 

въздух метал, камък, живот… Разтваря 

всичко, до което се докосне. Той, това си 

ти. Изстрел от всички страни на света. 

Мощ, която не би могла да ти се присъни. 

Ти си цвете, ти си трева, ти си въздух, ти 

си човек, ти, стара змия, ти си всичко заедно, 

сбита в една точка и едновременно 

разплескана по целия свят. Светът също си 

ти. Има миг, когато в теб изчезва времето. 

Може би ще дам пусковия сигнал, 

колкото и да е страшно, за да изпитам 

всичко това. Може би си струва веднъж 

завинаги да се преборя със страха и да не 

се ровя повече в каменната попара на 

Луната. Има ли смисъл да се живее, когато 

взривът е единствената ти мечта, която 

може да бъде осъществена веднага, стига 

само да плюеш на всичко, трижди ненужно, 

напразно, чуждо. Но пък никак не ми се ще 

да умирам. 

Самотата е чувство, което не е лошо да 

изпиташ, ако имаш нещо друго освен него. 

Аз си нямам. Имах приятелки-бомби, война, 

имах живот, сега гладът, угасването, човекът 

ми се струват почти щастие. Човекът идваше 

при мен, говорехме дълго, иска ми се отново 

да го видя. Но всичко това е на Земята. 

Неразумно е, не трябва да се връщам 

на Земята. Те никога няма да ми повярват, 

че няма да се взривя. Взрив, взрив… 

Ще отида и ще им кажа – ето ме. Никому 

няма да преча, разбирам, че не трябва да 

се взривявам. Обещах. Само ме разберете 

– сама не мога да живея. 

Никога няма да ми повярват. Аз съм 

Бомба. 

И най-важното е, че него няма да го 

видя. Пресметнах, че вероятността за това 

е много малка. Ще ме ступат, преди той да 

е узнал за завръщането ми. Но дори и да 

го видя, какво ще му кажа? 

Ще си живея просто така. Ще си пълзя 

от място на място, ще се нося над черните 
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скали. Никому ненужна съм, омразна съм 

на всички, на него – също. 

Много ми се ще да се върна на Земята. 

Издебнаха я в Космоса, когато се връщаше. 

Той им беше разказал всичко. Казваше 

им: „Не ме гледайте така, не можех да 

постъпя другояче, дявол знае защо го 

направих. Няма да се взриви, не се 

страхувайте, знам. И всички му кимаха, 

намигаха му доброжелателно, с една дума, 

не бой се, всичко е наред, старче, най-

страшното е минало. Но никой не повярва 

и взривиха бомбата. 

А той вече нищо не разбираше от 

болката, бълнуваше, крещеше и 

последните му думи бяха: „Създаде ми 

работа, стара змия“… 

 

 

БОМБА, РАЗУМ, ДОВЕРИЕ 

Запазването на мира е най-голямата и важна цел на човечеството. Сега, когато е натрупано 

ядрено оръжие в такова количество, че многократно може да унищожи всичко живо на планетата – 

като че ли е малко да бъде унищожено само веднъж, – държавници, учени и писатели трябва да 

бъдат единодушни: бомбата е несъвместима с човешкия разум. 

Разказът, който прочетохте, не е за войната, а за мира, за разоръжаването, а също така и за 

необходимостта да се доверяваме на разума. 

В пиесата на Ж. П. Сартър „Само истина!“ един от отрицателните герои издига комичния лозунг: 

„За да се запази мирът, всички средства са добри, дори и войната“. В такъв разголен вид абсурдът на 

тази мисъл е очевиден. Много по-лошо е обаче, когато същата сентенция прозира, макар и добре 

замаскирана не в литературно произведение, а в реалната политика на страните, където прекалено 

много се говори за хуманизъм, а същевременно се разработва стратегия за „ограничена“ ядрена 

война. „Мир с цената на смъртта на невинни“ – в тези думи от разказа за разумните бомби се крие 

нелепият и безнадежден опит да се построи доброто върху разклатените основи на злото. За да се 

запази мирът, добри са само мирните средства. И преди всичко доверието. 

Разказът ни напомня, че не трябва да се чака часът, когато ще се наложи да се направи трудният 

и може би трагичен избор. Такъв час изобщо не трябва да настъпва. Защото човекът има разум. И за 

щастие бомбите още нямат такъв. 

О. Олгин 
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Сеансът 

Научно-фантастичен разказ 

 

В. Чорт 

 

– Да започнем ли? – попитах бабичката. 

Тя лежеше на дивака и беше ужасно 

любопитна. Дадох й сънотворно и зачаках. 

Бабичката затвори очи и се опита да заспи. 

Тя дойде за първи път при мен 

миналата седмица и вече не можах да се 

отърва от нея. Разказа мм, че още от 

малка сънува някакви странни сънища, 

които не може да разбере. Родителите й не 

й обърнали внимание, нито пък някой друг. 

Едва неотдавна, когато най-после се 

омъжила на шестдесет и пет години, мъжът 

й забелязал това и я накарал да се 

прегледа. 

Бабичката не ми каза нищо съществено, 

говореше несвързано, така че реших да я 

поканя на този любопитен сеанс. Кой знае 

какво щеше да излезе. Съпругът й може би 

се страхуваше от нея. 

Включих магнетофона. Сложих 

микрофона на масичката, за да стане 

записът по-ясен. 

Левият й крак леко потръпваше. Явно 

невроза. Бабката заспа, и то доста дълбоко. 

Сънотворното й бе подействувало. Скоро 

ще започне и да хърка… 

Започвам да си мисля, че сигурно има 

халюцинации или пък сънува кошмари. 

Минаха повече от четиридесет минути, а тя 

си спеше като пън. Усилих индикатора на 

магнетофона за звука, ако случайно 

започне да говори шепнешком… сега! 

– А какво ще стане, ако навлязат в 

нашата атмосфера?… Какво после?… 

Достатъчни ли са предпазните силови 

полета?… Попитайте Нор, той сигурно 

знае… Трябва да имаме предвид, че най-

близкият астероид е на шест светлинни 

години… Откъде всъщност очакваме 

помощ?… Не мислете, че звездата Гено е 

единствена в нашата галактика… Всеки си 

има своите проблеми… Могат да ни 

нападнат още утре… Да изпратим сонди е 

безсмислено… Най-добре ще бъде… 

Бабичката престана да говори. 

Чувствувам се като в небрано лозе. Сякаш 

четях книга, написана от побъркан автор. 

Може би щеше да продължи да говори. 
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Минаха два часа. Събудих бабичката. Тя 

отвори очи и започна да ме отрупва с 

въпроси. Повдигнах рамене и й пуснах 

записа. Тя недоверчиво го изслуша и очите 

й заблестяха. 

– Това е то, докторе – каза тя. – Аз бях там. 

– Къде? – питам глупаво. 

– Ами на това събрание. 

– На какво събрание? 

– Че знам ли? – недоумява бабата. – 

Онази стая беше кръгла, масата също, и 

бяхме много. 

– Кой беше там? – заяждам се аз. 

– Ами кой. Аз и останалите. 

– Добре де – кимвам търпеливо, – но кои 

бяха останалите? Можете ли да ми ги 

опишете? 

– Трудно е. Всички бяха еднакви по лице 

и облекло, разбирате ли? Така че е трудно 

да се каже. 

– Само мъже ли бяха? 

– Разбира се, че не, имаше и жени. 

Започна да ми се вие свят от това… 

Тя млъкна, а после каза: 

– Може ли да прослушам записа отново? 

– Разбира се – съгласих се аз. 

Цялата тази история започна да ме 

изморява. Толкова време си загубих за тоя, 

дето духа. Пренавих лентата отново. 

Бабичката я слуша и поклаща глава. Когато 

записът свърши, я попитах: 

– Какво има? 

– Знаете ли кое е най-странното? Аз не 

говоря така. Но пък гласът е мой. 

– Знаете ли какво е това астероид? 

– О, не ме питайте такива неща. Откъде 

да знам. 

Ядосах се. 

– Знаете ли какво е това силово поле? – 

атакувах я аз. 

– О, докторе, я не ми задавайте такива 

въпроси… 

– Тогава как можете да говорите такива 

неща в съня си? 

Дойде ми до гуша. 

– Кълна ви се, докторе, че не съм 

виновна за това… Така беше през целия 

ми живот. Ако моят не ме беше изпратил 

при вас, никой нямаше да разбере. А вие 

ме питате… Откъде да зная? 

– Добре – казвам. – Не се измъчвайте 

повече. 

– Как да не се измъчвам, като фантазирам 

така всяка нощ? А вие нямаше ни да се 

измъчвате? Кажете ми! 

Не зная какво точно да отговоря и само 

кимвам с глава. 
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– Е, видяхте ли – триумфира бабичката. 

– Това е по-лошо от кошмар. Ох, какво съм 

преживяла още… 

– Кога? 

– Ами че в моите сънища – отговаря 

бабичката търпеливо. 

– Какво очаквате от мен, бабке? – питам 

уверено, като се надявам, че тя ще поиска 

от мен голяма доза успокоително. Може би 

е хипохондричка. 

– Трябва да ми помогнете – отговаря 

бабичката. 

– Аз ли? Да не би да съм Всезнайко? 

Говорите в съня си, това е ясно. Говорите 

неща, които не разбирате, когато сте будна. 

Това също е ясно. Помните сънищата си, 

но не можете да ги осмислите. Да ви кажа 

истината, и аз не разбирам нищо. Не мога 

да се справя с вашия случай. 

– Знаете ли – казва ми тя, – не ви се 

сърдя, че и вие се объркахте. Е, все пак сте 

човек. Но се надявах, че ще ми кажете 

нещо повече. 

– Само че какво? – питам безнадеждно. 

– Какво повече? 

– Трудно ми е – казва бабичката. – Не 

мога да се отърва от тези сънища. 

Разбирате ли, бих искала да знам защо 

винаги се озовавам там… как казахте… 

– На звездата Гено ли? 

– Да, там. 

– Защо точно там ли? Сънища – 

отговарям, презастраховайки се. 

– Това, да – отговаря бабичката, – но 

защо в тези сънища винаги се виждам като 

млада жена? Господарка на тяхната 

звезда? Но това не е всичко. Ако знаете 

какви неща сънувах през тези години. Кон 

би подлудял, а да не говорим за мен. И 

знам точно как ще свърши всичко това. 

– Кое как ще свърши? – питам 

недоумяващо. 

– Войната, за която говорих – казва 

бабичката, – ще стане. 

Погледнах бабичката като че ли е 

жената на Лот. 

– Ще стане ли? – питам и не зная защо. 

– Да – казва бабичката. – А аз се 

страхувам, че ще се намеся в нея, щом като 

съм господарка. Разбирате ли ме вече? 

– Да – казвам унило. 

Всичко ми се изплъзна от ръцете. 

И така, опитвам се да направя 

решителна крачка. 

– Слушайте, бабке, ще ви предпиша 

нещо за пиене. Но редовно. И без измами. 

Бабичката остава разочарована. 

– Щом като така мислите, докторе… 
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– Защо? Не сте ли доволна? – питам я 

злобно. 

– Не много – казва бабичката. – Знаете 

ли, аз много обичам тези сънища. 

– Тогава защо искате да се намесвам? 

Защо искате да се избавите от тези 

сънища? 

– Че кой иска да се избави от сънищата? 

Искам само някой да ми каже от кой свят 

съм. Дали там от онази звезда, или пък 

оттук. Но нали, докторе – гласът й стана 

по-тих, – но нали аз всъщност водя 

двойствен живот? 

– Ще се срещнем след седмица – 

приключвам решително разговора. 

Погледнах през прозореца и я видях как, 

ситнейки, прекосяваше площадчето. 

Трудно й е. Някъде е прочела нещо и си 

го е втълпила. Много бих искал да зная 

какви мисли се гонеха в главата й. 

След седмица очаквах бабичката в 

амбулаторията, но напразно. Не дойде. По 

пътя към къщи неохотно се отбих в дома й, 

който се намираше близо до езерото. 

Позвъних, но никой не ми отвори. 

На следващия ден намерих писмо в 

пощата. 

Я виж ти! Пише ми бабичката. Може би 

вече главата й се е прояснила и съпругът й 

е успял да я разубеди. Или пък иска нов 

сеанс у дома. 

Чета разкривените редове. 

„Драги докторе! Предварително искам 

да ви се извиня, че не дойдох в деня, който 

ми бяхте определили. Не ми се сърдете, 

ако сте ме чакали дълго, но нямам никаква 

вина. Трябваше да замина. Не зная за 

колко време. Ако си спомняте, ви казах за 

войната на онази звезда. Тя вече започна и 

аз трябва да присъствувам, защото съм 

господарката на тази звезда. Зная, че сигурно 

ще ми се смеете и ще си мислите за оная, 

откачената баба, но повярвайте ми, това е 

истина. Не бих се доверила на друг човек 

освен на вас, защото ви вярвах, въпреки че 

не знаехте как да постъпите с мен. 

Но вие не се тревожете, защото и аз не 

зная как да постъпя. И така, моля ви, да не 

казвате никому нищо. Очаквайте да се 

върна, когато свърши войната. Кой знае? 

Може би пък не ще се върна никога, ако ме 

убият. Аз преживях на Земята вече две 

войни и зная какво значи. Човек никога не 

знае какво ще се случи с него. 

Ваша предана“ – подпис и точка. 

И така бабичката наистина е много зле. 

Прилича на тотална шизофрения. Как не 

ми дойде на ум по-рано… 
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Засрамих се пред себе си. Да повярвам 

на някакви си там приказки, а медицината 

да пратя по дяволите. Но още не е късно 

да оправя нещата. 

Бабичката е заминала някъде и ще се 

върне скоро. 

Качих се на колелото и потеглих към 

къщичката до езерото. 

Съпругът й си беше в къщи, но нищо не 

знаеше. 

Не му казах нищо определено, само 

това, че съм я чакал в амбулаторията. Той 

ме уведоми, че сутринта тръгнала 

нанякъде, но не знае накъде. 

Изчаках до вечерта. 

След като тя не се върна, съобщих в 

МВР предположението си, че бабичката се 

е изгубила. Предупредих ги за признаци на 

шизофрения и ги помолих да ме 

информират, като я намерят. 

След това се върнах вкъщи и се опитах 

да обмисля всичко отново. 

Разследването за бабичката остана без 

резултат. Накрая я обявиха за безследно 

изчезнала. Тя нямаше никакви роднини и 

не се намери никой, който да я познава. 

Просто като че ли потъна вдън земя. 

Преди Коледа имах път до Прага. 

Исках да купя подаръци за родителите 

си, а също и да навестя мой приятел от 

детството. 

Срещнах го на излизане от 

поликлиниката. Поприказвахме си за това-

онова и най-накрая стана дума за 

бабичката. Приятелят ми каза, че в най-

добрия случай тя може да страда от 

натрапчиви идеи, а в най-лошия – от нещо, 

за което той няма представа. 

Когато се разделихме с него, си спомних 

за писмото й, и го попитах дали не познава 

някой астроном. Накрая той се сети за 

един и така вместо да тръгна на пазар, аз 

хукнах да диря специалист по звездите. 

Намерих го и започнах без заобикалки 

да го разпитвам за звездата Гено. 

– Разбира се – отговори той, без да се 

колебае. – Защо питате? 

Потиснах желанието си да му обясня 

истинската причина и му казах само, че 

съм чел някъде за нея и ми се ще да зная 

нещо повече. 

– Интересува ме как попаднахте точно 

на тази звезда? – попита той недоверчиво. 

– Какво чудно има? Разбирам, че дойдох 

тук точно преди Коледа, когато всички са 

много заети… 

Той ме прекъсна. 
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– О, нямам това предвид. Коледа тук. 

Коледа там. Но защо точно звездата Гено? 

– Не зная – отвърнах, без да мисля. 

Започнах да разбирам как се е чувствувала 

бабичката, когато я разпитвах за сънищата й. 

– Ще ви кажа – продължи астрономът. – 

Звездата Гено се намираше в Млечния 

път. Намираше се… 

Повдигнах вежди. 

– Само че за последен път е била 

отбелязана в 1920 година. Картите на 

звездния небосвод, които излязоха по-

късно, вече не регистрираха тази звезда. 

Интересно, нали? 

Преглътнах на сухо. 

– И най-интересното е, че може би тази 

звезда е била унищожена от ядрен взрив. 

Казвам, може би, защото нямаме точни 

доказателства. Наблюденията през 

следващите години показаха определени 

признаци за ядрено разрушение. Но това 

бе установено по-късно. Както знаете, през 

1920 година нямахме и понятие от ядрен 

взрив. Естествено може и да се 

заблуждаваме… Изменение на 

чувствителността на филмите в 

лабораторията и т. н. Факт обаче е, че 

звездата Гено е изчезнала от Млечния път 

и никога повече няма да се появи там. 

Защо – и до днес никой не знае. Останалото 

са предположения, включително и 

хипотезата, която ви представих. Затова 

ме интересува как така се сетихте точно за 

тази звезда – завърши той. 

Не можах нищо да кажа. 

– Не си мислете – каза астрономът, – че 

искам да ви изповядам. Само се 

интересувам. От любопитство. 

Благодарих му и се измъкнах от кабинета. 

Бабичката от нашето село – господарка 

на звездата Гено в Млечния път, 

унищожена от ядрен взрив преди повече от 

шестдесет години! Можеше ли да има 

нещо по-абсурдно от това! 

Бабичката, която не бе успяла да 

преживее третата си война, този път 

ядрена…? Тъй ми се пада. Не трябва да се 

занимавам с безсмислици. 

Бабичката не се върна в селото и беше 

обявена за мъртва. 

Само аз понякога си прослушвам онази 

магнетофонна лента със записа на нашия 

сеанс… 
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Дубльор в главната роля 

Криминално-фантастичен разказ 

 

Велко Бориславов 

 

1. 

Да се изкачваш по гигантска полусфера 

от стъклопласт с радиус над петдесет 

метра, е равносилно да се изкачваш по 

съвършено гладка и отвесна стена. Поне в 

началото. Предимството на понижена 

гравитация се ликвидираше от 

неудобствата на скафандъра. И все пак 

този юнак О’Дел напредваше. Мъчително 

бавно, но напредваше. Специалните 

ръкавици и обувки плътно прилепваха към 

хлъзгавата повърхност на огромния 

похлупак на оранжерията. Той внимателно 

отлепваше първо лявата си ръка и я 

преместваше двайсетина сантиметра по-

горе, после – десния крак, после – дясната 

ръка. Под него стотици очи го следяха с 

тревога. Тялото му се открояваше като 

тъмно петънце на фона на звездното небе. 

Впрочем мнозина нямаха сили да 

наблюдават тази съдбоносна борба и 

седяха, скрили лице в ръцете си. 

Когато метеоритът попадна в 

енергетичния блок и предизвика неукротим 

пожар в най-голямата станция на Пандора, 

О’Дел пръв откри варианта на спасението. 

Под неговите команди тези, които оцеляха, 

се отправиха към оранжерията. Зад тях 

автоматичните шлюзове отрязаха поредния 

участък от станцията, разхерметизиран от 

огъня и взривовете. Комендантът О’Дел 

правилно бе оценил ситуацията – дългият 

коридор, който свързваше станцията с 

оранжерията под бедната на кислород 

атмосфера на Пандора, бе лош път за огъня. 

О’Дел мина последен по него, загубил една 

ценна минута, за да облече единствен от 

всички скафандъра си. При един от шлюзовете 

по средата на коридора той загуби още три 

минути, за да демонтира няколко секции. 

Оранжерията окончателно бе отрязана от 

огъня. Едва тогава влезе при другите. 

Под огромния похлупак хората бяха 

осигурени с въздух, вода и храна до идването 

на спасителните отряди. Колонистите 

мълчаливо наблюдаваха как огънят 

унищожава станцията. О’Дел незабелязано 
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ги обхождаше с поглед и отчиташе 

липсващите и оцелелите. 

И точно когато всички мислеха, че най-

страшното вече е минало, едно от децата с 

ужасен вик посочи тъмната сянка на 

гигантския паяк, който бързо пълзеше по 

купола на оранжерията. Разбира се, това 

хищно същество приличаше на паяк само 

по формата, но не и по размерите си. От 

всички зверове, които бе създала суровата 

природа на Пандора, този беше безспорно 

най-опасният и най-коварният. Освен с 

ужасяваща външност и цяла гама от 

разяждащи отрови Пандора го бе надарила 

и с едно непознато и невероятно шесто или 

шейсет и шесто чувство, с някаква 

дяволска интуиция или кой знае още какво. 

И този инстинкт му бе помогнал да долови 

безпомощността на многобройните си 

жертви и да избере най-уязвимото място за 

атака. Само след минута съществото бе на 

върха на купола и химикалите от утробата 

му започнаха да рушат тънката обвивка, 

която отделяше хората от смъртоносната 

атмосфера на Пандора. 

О’Дел напразно повтаряше командите в 

микрофона на радиоуправлението. 

Навярно роботите пазачи бяха призовани 

от централния компютър по време на 

аварията и бяха загинали в огъня. Само 

О’Дел имаше скафандър. Всички погледи 

бяха обърнати към него… 

Сега комендантът беше по средата на 

пътя. Тук наклонът беше по-малък и той 

можеше да си почине. Позволи си само 

десетина секунди. Паякът вече беше 

пробил първия пласт на купола. Трябваха 

му още няколко минути, за да си проправи 

път и след като въздухът със свистене 

напусне оранжерията, да се провре през 

отвора и по собствената си нишка да се 

спусне при хората. А те щяха да бъдат 

вече мъртви. 

О’Дел продължи изкачването. Вече 

наближаваше хищника. Паякът, доловил 

приближаването на противника, се 

размърда и се запъти насреща му, 

протегнал дългите си отровни пипала. 

О’Дел спря за миг и извади пистолета си. 

Продължи да се катери. 

Камерата го показа отблизо – черен 

силует върху жестокото звездно небе. 

Самият той пълзеше вече с ловкостта и 

пъргавината на насекомо, макар едната му 

ръка да бе заета с пистолета. 

Паякът се хвърли стремглаво напред. 

О’Дел замръзна, прилепнал до 

прозрачната повърхност. 
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– Това е той! Той е! Същият! Познах го! 

Бога ми, той е, този негодник! – дребната 

фигурка на Келвин затулваше екрана на 

зрителите, които седяха зад него. Крещеше 

и размахваше ръце като обезумял. 

Разнесоха се подсвирквания и недоволни 

възгласи. Някой отзад се надигна и го 

натисна в стола. 

Стреснат, но не загубил яростта си, 

присвит на две, под свирканията на 

публиката Келвин се запъти към изхода. 

2. 

Брайън Екълз, един от директорите на 

„Тотал Електроникс“, завърши живота си 

при странни обстоятелства. Това, което остана 

от него, бе намерено в розовите храсти 

точно под разбития прозорец на неговата 

стая на 50-ия етаж в „Секюрити ин“. 

Хотел „Секюрити ин“ бе предпочитан от 

директори, бизнесмени, банкери и 

държавници не поради снобския блясък на 

неумерените му цени, а главно заради 

изключителните мерки за сигурност, 

предлагани на гостите. Липсата на 

увеселителни кътчета целеше да предпази 

посетителите от порока, но не от този, 

който може би се таеше в собствените им 

заможни души, а по-скоро от порочната 

страст на една немалка категория личности, 

склонни да си играят с живота на ближния 

и да пожелават парите му. Посетителите 

обядваха в собствените си апартаменти, 

обслужвани от спретнати андроиди. Това 

бе голямо предимство, тъй като сред 

техните среди поне на този етап 

корупцията и престъпността бяха 

сравнително ограничени, а профсъюзните 

идеи нямаха почти никаква популярност. 

Последното впрочем бе лесно обяснимо, 

защото законът не позволяваше тези 

честни труженици да бъдат произвеждани 

с коефициент на интелигентност повече от 

20. Друга забележителност бяха компютрите, 

които управляваха ключалките на 

апартаментите, като сверяваха отпечатъците 

от пръстите на обитателите, но само за да 

пристъпят към специален тест под формата 

на пристрастен разпит за определяне 

трезвостта, вменяемостта и волевата 

активност на собственика, пожелал да 

отвори вратата и да излезе. Тестът се 

усложняваше през нощта и особено ако 

някой бе минал по коридора през 

последните трийсет минути. За посещения, 

разбира се, не можеше да става и дума. 

И все пак мистър Екълз бе намерил начин 

да огорчи администрацията на „Секюрити 

ин“, разделяйки се със скъпоценния си 
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живот под стените на хотела, малко след 

като го бе напуснал по един екстравагантен 

начин. При това няма никаква ирония или 

фалш в определението „скъпоценен“ – 

животът на мистър Екълз бе именно такъв 

ако не за някой друг, то поне за притежателя 

на „Секюрити ин“, и в случая критерият не 

беше общохуманен. Това, което не можа 

да утеши напълно притежателите, но все 

пак облекчи работата на криминалния 

инспектор Кларк, бе обстоятелството, че в 

тези трагични минути мистър Екълз е бил 

сам, тъй като при описаните условия 

обратното бе трудно да се допусне. 

Това, което остава от директора дори на 

една голяма фирма след свободно падане 

от петдесетия етаж на „Секюрити ин“, 

малко се отличава от това, което би 

останало от по-малко състоятелна личност, 

тъй като и най-скъпият костюм губи своята 

елегантност при подобни обстоятелства. И 

все пак малко се отличаваше, защото при 

падането не бе пострадал изключително 

редкият и скъп наркотик, намерен в кръвта 

на Екълз. Последното обстоятелство почти 

напълно освободи криминалния инспектор 

Кларк от задължението да използува 

въображението си за служебни цели. Общо 

взето, всичко бе ясно. 

3. 

– И така, мистър Келвин – нападателно 

започна Бейли, – вие твърдите, че сте 

станали свидетел на убийството, нали 

така, мистър Келвин, на убийството на 

господин Екълз? 

Инспекторът Бейли беше все още млад, 

макар че всъщност би могъл да бъде и на 

средна възраст, беше, разбира се, среден 

на ръст, нито пълен, нито слаб, имаше сини 

или черни, а може би дори пъстри очи и не 

носеше брада и мустаци, което безспорно 

нямаше никакво значение. Беше облечен… 

Всъщност не е важно как беше облечен, 

така че спокойно можем да оставим това. 

Дребният човечец насреща му 

съсредоточено търкаше очилата си, без да 

вдига поглед към инспектора. 

– С ваше разрешение, господин Бейли, 

намирайки се тук, пред вас, ще си позволя 

да се изразя малко по-предпазливо. Нека 

приемем, че съм станал свидетел на 

известни обстоятелства около… е-е-е… 

неестествената смърт на господин Екълз. 

– Споделете ги, мистър Келвин, споделете 

ги – задушевно го подкани Бейли. 

Келвин потръпна от явната насмешка и 

презрение в тона на инспектора. Вече 

съжаляваше, че бе решил да дойде тук, 
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Бейли бе доловил това и не скриваше 

отношението си към смутения човечец. 

– Работата е там, мистър Бейли, че аз 

бях в хотела през онази нощ. 

Това очевидно нямаше очакваното 

въздействие върху инспектора. 

– Точно над стаята на нещастния 

господин Екълз… Бях в града по делото на 

Томсън и Мартс. Аз съм адвокат, мистър 

Бейли, беше важно къде ще отседна. 

– Вярвам ви, че сте имали сериозни 

основания да бъдете в „Секюрити ин“ – 

каза Бейли. – Продължавайте, мистър Келвин. 

– Вече спях, когато иззвъня телефонът. 

Беше грешка, търсеха някой си Харли. 

Телефонът беше на масичката между 

леглото и прозореца и когато се протегнах 

да оставя слушалката… Мистър Бейли, не 

знам дали можете да си представите какво 

ще изпитате, ако видите човек зад 

прозореца си на 51-ия етаж, и то през 

нощта, но уверявам ви, това е нещо, което 

се помни цял живот… 

– Кого видяхте? – Бейли бе заинтригуван. 

– Човека от филма! – почти извика 

Келвин. – Сигурен съм, че беше той. 

– Той висеше на нещо, така ли? 

– Не, мистър Бейли, той сякаш беше 

залепнал за стъклото и пълзеше по него 

като паяк. Пълзеше надолу. 

– Но как го познахте, мистър Келвин, 

било е нощ? 

– Да… беше тъмно, но понякога фигурата 

и движенията на човека са по-характерни 

от лицето му. След като видях как го правеше 

във филма, съм сигурен, че беше той. 

Същата невероятна ловкост и гъвкавост. 

– И какво направихте, мистър Келвин? 

Келвин извади кърпичка и избърса потта 

от врата си. 

– Не знам какво би направил някой друг 

на мое място, господин инспектор, но аз не 

направих нищо. Аз просто се вцепених. 

Тъкмо се бях посъвзел и се готвех да 

позвъня на администрацията, и той мина 

отново, този път нагоре. Мистър Бейли, 

това ме довърши. 

– И нищо ли не чухте през това време? 

– Не, не – рязко възрази адвокатът. – 

Стените и прозорците на „Секюрити ин“ не 

пропускат никакъв звук. 

– И дори после, когато научихте за 

смъртта на Екълз, не съобщихте нищо? 

следва 
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Дубльор в главната роля 

Криминално-фантастичен разказ 

 

Велко Бориславов 

 

Келвин неспокойно се завъртя на стола 

си. 

– Мистър Бейли, бях толкова уплашен, 

че побързах да напусна хотела. Дори не 

бях сигурен, че всичко е било истина. 

После прочетох във вестниците за смъртта 

на Екълз. Но всичко беше така описано… 

Сигурно самоубийство, всичко говореше за 

това. Аз съм адвокат, мистър Бейли, не 

мога да си позволя да разказвам за хора, 

които пълзят нощем по прозореца ми. 

Никой не би ми повярвал. Аз самият не си 

вярвах, какво остава за другите… но във 

филма, когато видях отново този човек, 

когато видях как всъщност го прави… 

Имаше доказателство, че това е възможно! 

Всички видяха как го прави. 

– Но вас са ви разпитвали. Защо вие 

като юрист не сте казали истината? 

– Казах истината, мистър Бейли! Питаха 

ме дали не съм чул нещо. Истината е, че 

нищо не съм чул. Никой не ме е питал дали 

не съм видял нещо. 

Бейли мълчеше и разглеждаше 

оценяващо наежения Келвин. 

– Гледайте този филм, мистър Бейли – 

тихо каза адвокатът. 

4. 

– Чарли Трейвис, 43-годишен, от Чикаго, 

търговец на недвижими имоти. Така се е 

регистрирал в „Секюрити ин“. Компютърът 

на рецепцията разпозна снимките му от 

филма измежду няколкостотин други. Това, 

разбира се, не означава, че той наистина е 

Чарли Трейвис. Още повече, че във 

филмовата компания „Сайънс Фиърз“ се е 

представил с данни, в които се натрапват 

известни различия – Джексън Лий, 35-

годишен, от Филаделфия, каскадьор. 

Естествено напуснал както хотела, така и 

компанията. – Бейли си пое дъх и направи 

многозначителна пауза. – И така 

каскадьорът Лий от филма наистина е бил 

през онази нощ в „Секюрити ин“! 

– Това не е улика – вяло възрази 

комисарят Роситър. Той бе пълна 

противоположност на инспектора Бейли. 

Поне външно. 

– Не е – съгласи се Бейли. – Улика е 

фактът, че в хотела е поискал не просто 



1984 Вестник „Орбита”                         ☼                   Дубльор в главната роля  

стая, а точно стая 51-02, тоест стаята, 

която е непосредствено над тази на Екълз 

и която само минути преди това е била 

заета от адвоката Келвин. Поради това Лий 

се е задоволил с 52-02, тоест още един 

етаж по-горе, но пак над стаята на Екълз. 

Бейли предизвикателно погледна 

Роситър, но комисарят мълчаливо го 

подкани да продължи. 

– И така можем приблизително да си 

представим събитията от онази нощ и малко 

преди нея. Трейвис или Лий, или както и да 

се казва този кучи син, взема еднодневен 

отпуск от „Сайънс Фиърз“. В неговото куфарче 

има чифт от специалните вакуумно-

адхезивни ръкавици и обувки, изработени 

специално за филма, спрей с концентрат, 

който разтваря стъклото, и пистолет, 

зареден с ампули с наркотик, защото онези 

идиоти от „Сайънс Фиърз“ снимат всичко 

на живо и имат малък вивариум с гигантски 

паяци от Пандора, които наистина не могат 

да разяждат стъклопласти, но се нуждаят 

от този скъп наркотик, за да се гърчат по 

най-изразителен начин. 

– Това обяснява защо в куфара не е 

имало и паяк – подигра се Роситър. 

– Но може би е имало място за парите 

на Екълз – не се предаде Бейли. – И така 

късно след полунощ той пропълзява от 

своя прозорец пред прозореца на Келвин и 

в този момент… 

– Звъни телефонът в стаята на Келвин. 

По грешка. Дяволски лош късмет за Лий и 

дяволски добър за инспектора Бейли. 

– А може би просто някой е знаел. Някой, 

за когото е било важно не да помогне на 

Екълз, защото тогава би позвънил на него, 

не и Лий да бъде заловен, защото в този 

случай би се обадил в полицията, а само 

да бъде видян! – Бейли удари с длан по 

масата под носа на Роситър, за да придаде 

по-голяма изразителност на думите си. 

Роситър не мигна. 

– По-нататък. Лий прави в стъклото една 

малка дупчица, колкото да изстреля през 

нея ампулата с опиата в тялото на спящия 

Екълз, после – една малко по-голяма дупка, 

през която отваря отвътре прозореца, 

влиза, прибира си ампулата, може би 

извършва още нещо важно, за което засега 

не знаем, след това и двамата излизат през 

затворения наново прозорец – Екълз пръв 

и с помощта на Лий поема естествено надолу, 

а самият Лий се отправя в обратна посока 

към стаята си, при което довежда до шок 

бедния мистър Келвин. На сутринта напуска 
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хотела, преди тялото на Екълз да бъде 

открито сред гъстите храсти в градината. 

Инспекторът доволен се отпусна в 

креслото си и изгледа победоносно Роситър. 

– Слушай, Бейли – каза спокойно 

комисарят, – накарай ме да повярвам, че 

тази фантастична история не е плод на 

романтичната тя душа и на служебната ти 

неудовлетвореност. Нали не са ти платили, 

за да ме компрометираш с тази приказка 

точно преди изборите? 

Бейли не каза нищо. Само извади от 

джоба си малко пликче и изсипа пред 

Роситър купчинка стъкълца. Всяко от тях 

имаше освен острите като при счупване 

ръбове и по един заоблен край, сякаш 

разтопен от огън. 

Роситър го погледна въпросително. 

– Позна – каза Бейли. – Намерих ги около 

мястото, където се е приземил Екълз. 

Комисарят въздъхна. 

– Добре, Бейли, добре. Търсете този 

човек. Но не вдигайте шум. Случаят 

официално е приключен. Не ми трябват 

неразкрити убийства точно преди изборите. 

Така че… не бързай, Бейли. 

5. 

За да разберем защо при подчертаната 

сдържаност и обяснимата незаинтересованост 

на един полицейски началник неговият 

подчинен проявява почти непозволено 

усърдие и с първия ракетоплан отива чак 

на другия край на света, трябва да знаем, 

че инспектор Бейли бе страстен любител 

на необикновеното. И тази негова страст 

дори и в по-добри времена от тези, в които 

живееше инспекторът Бейли (ако приемем, 

че е имало такива) бе обречена да остане 

неудовлетворена. Може би именно този 

фатален копнеж по изключителното и 

необичайното бе тласнал младия Бейли в 

лоното на криминалистиката. Уви! Дори в 

този бранш необикновеното се оказа 

рядкост. Дори най-едрите мошеници 

огорчаваха Бейли с бедното си въображение, 

което впрочем им беше достатъчно, за да 

забогатеят. Да не говорим за трагедиите на 

пияниците и проститутките, които имаха 

толкова масов тираж, че не можеха да 

направят впечатление дори на начинаещ 

журналист. Зловещи убийства вече нямаше, 

защото престъпниците както винаги бяха в 

крак със своето време и по своему 

уважаваха духа на рационална хуманност и 

културен прогрес. Поради всичко това 

Бейли живееше незаслужено в един свят, в 

който всичко интересно вече се беше 

случило. Той не можеше да си позволи нито 
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традиционната лула, нито патологичното 

спокойствие и тромавост в разследванията, 

нито хроничен ревматизъм или лошо 

храносмилане – всички тези романтични 

атрибути бяха вече използувани от 

многобройните му предшественици и той 

беше принуден да бъде един съвсем обикновен 

инспектор. Това, разбира се, беше обидно. 

И все пак обикновеният инспектор Бейли 

бе запазил своята неуместна страст към 

необичайното. Може би защото с 

подсъзнанието си бе разбрал, че при 

забележимата липса на блестящи 

професионални качества тази особеност 

бе единственият му шанс да се прочуе или 

поне да стане комисар. Въпреки всичко той 

вярваше в необикновения случай и в името 

на тази вяра вярваше и на свидетелите, 

които разказваха небивалици. Той нямаше 

друг избор. 

6. 

– Здравейте, здравейте, мистър Бейли, 

какво ново отвъд океана? Моля, седнете. 

Добре ли летяхте? Пура? Цигара? Чашка 

коняк? Отвратително време в тази стара 

Европа, нали? Как е там моят стар 

познайник Донъли? 

– Не знам дали това ще ви зарадва, 

комисар Дюпон, но предполагам, че за 

жалост е добре – успя да се включи Бейли. 

– О, разбирам – каза Дюпон, – когато 

Донъли е добре, комисарите са зле, а 

обратното се случва рядко, ха-ха, нали така? 

– Аз съм само скромен инспектор, 

господин Дюпон. 

– Засега, засега, щом така не жалите 

труда си, да дойдете чак тук, впрочем, как 

летяхте?… А! Пардон, вече ви питах. 

– Така се случи, господин комисар, че не 

бързам с това следствие и мога да си 

позволя тази разходка. А данните, които 

получих по официалния път, бяха доста 

оскъдни. Предполагам, че съдържат само 

това, което е било записано в паметта на 

компютъра, който разпозна снимката му. 

– Да-да, да-да, прав сте, много сте прав, 

с Донъли не бива да се бърза, стара лисица 

е Донъли. Впрочем как се казва той сега? 

– Понякога – Чарлз Трейвис, понякога – 

Джексън Лий. 

– И какво е направил моят палавник? 

Най-малкото, на което е способен, е да 

основе нов клан на мафията, той обича да 

ръководи, ха-ха. 
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– Засега само едно убийство, господин 

Дюпон, но в известен смисъл – достойно за 

вас. 

– Убийство! – комисарят подскочи от 

мястото си. – Това е невъзможно! Уверявам 

ви, вие грешите, млади човече. Донъли 

никога не си е цапал ръцете с такива неща. 

– Уликите са много сериозни. 

– И все пак те ви подвеждат! Разберете, 

мистър… е-е-е… Бейли, Донъли беше един 

от асовете на престъпния свят у нас. Той 

имаше великолепни кадри. Не мога да 

допусна, че при вас е изпаднал дотолкова, 

че да действува сам. 

Бейли напрегнато обмисляше. 

– В сведенията, които получих, господин 

комисар, е споменато, че вие сте го арестували 

и обвинили. Кажете ми, моля, трудно ли го 

заловихте? Имам предвид физически. 

– Трудно? Ха! Полицаят просто го 

потупа по рамото и той дойде с нас. Нали 

ви казвам, Донъли не е човек на грубата 

сила. Трудното беше да докажем вината 

му. Затова не получи и една трета от това, 

което заслужаваше, а той заслужаваше 

поне три пъти да мине през гилотината. 

– Значи просто го потупахте по рамото и 

той дойде? Странно – Бейли беше озадачен. 

– И все пак няма ли в биографията му 

нещо от тези вълнуващи истории – бягство, 

преследване, ловък грабеж, нападение, 

взлом, престрелки, сбивания? 

– Престрелки? Сбивания? Ха-ха-ха-ха. 

Добрият, стар Донъли, какво очакват от 

него! Слушайте, мистър… е-е-е… Бейли. 

Донъли не беше способен на такива неща. 

Този човек страдаше от остър ревматизъм. 

По-често държеше бастун в ръката си, 

отколкото пистолет. 

– Сигурен ли сте, че е бил болен от 

ревматизъм? Може би е симулирал? 

– О, не! Преглеждаха го десетки лекари, 

защото в затвора дотегна на всички с 

оплакванията си. Дори затова го 

освободиха преди срока. След това замина 

за Америка. Очевидно не заради по-добрия 

климат при вас на север. 

Бейли мълчеше потиснат. 

– Казвам ви, млади човече – наведе се 

към него комисарят, – не го търсете за 

дребни неща. Най-малкото, с което би се 

заловил, е да свали президента ви, или в 

краен случай – някой от вашите царе на 

престъпния свят, ха-ха. 

7. 

– Съжалявам, мистър Хокинз, но нямам 

намерение да правя повече никакви 

изявления. 
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Комисарят Роситър бе олицетворение 

на непоколебимостта. Седнал зад 

величественото си бюро, с каменно лице, 

полускрито от гъстия дим на лулата, той 

приличаше на непревземаема крепост. И 

все пак Хокинз се опита да я щурмува. 

– Изслушайте ме, господин Роситър. 

Предаването, в което ви предлагам да 

участвувате, ще има изключителен успех. 

Бих казал, макар да звучи нескромно, че то 

в известен смисъл ще гарантира избирането 

ви за кмет на столицата в други ден. 

– Господин журналист, ако наистина сте 

журналист – заговори обидената принципност 

на Роситър, – избирателната кампания 

приключи вчера. Нямам никакво намерение 

да нарушавам закона. Извинете, но това е 

доста плоска провокация. 

– Предложението ми е съобразено със 

закона, господин комисар. Вие просто ще 

си вършите работата, което е ваш дълг, а 

ние просто ще покажем това на зрителите, 

което е наше право. 

Едва сега Роситър се вгледа в човека 

насреща си. 

– И как си представяте това? 

– Една блестяща акция! Една добре 

обмислена и организирана акция, при която 

лично вие залавяте опасен престъпник 

пред очите на милиони зрители. 

– Хм, не е лошо като идея. Но трябва да 

ви разочаровам, мистър Хокинз, в момента 

нямаме на склад опасни престъпници. Както 

разбирате, постарах се да няма неразкрити 

афери в навечерието на изборите. 

– А може би имате, господин Роситър – 

журналистът замълча сякаш в момента си 

припомняше някой по-интересен случай. – 

Какво ще кажете за убийството на 

директора Екълз в „Секюрити ин“? 

Роситър трепна за миг, но моментално 

се овладя. 

– Не ви разбирам, мистър Хокинз. 

Директорът Екълз се самоуби под влиянието 

на наркотик. Това е известно на всички. 

– Екълз бе убит по смел и изобретателен 

начин от каскадьора Джексън Лий – бавно 

и отчетливо произнесе Хокинз. – Ето това 

би могло да стане известно на всички, ако 

не приемете предложението ни. 

следва 
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– Вие сте прекалено информиран и 

дързък дори за журналист, мистър Хокинз. 

– Иначе не бих дошъл при вас, господин 

Роситър. 

Настъпи кратка пауза, през която 

Роситър старателно избягваше погледа на 

посетителя. 

– Добре – продължи той след малко. – 

Ние действително търсим каскадьора Лий 

по убийството на Екълз. Но трябва да ви 

огорча, мистър Хокинз – ние не знаем къде 

е той. 

– Да допуснем, че хората, които искат да 

ви помогнат, знаят къде е – разсеяно 

подхвърли журналистът. 

– Предполагам, че няма да споделите с 

мен кои са те, за да мога да им благодаря? 

– Не се безпокойте, господин комисар – 

нахално се ухили Хокинз, – ще имате тази 

възможност, когато ви изберат. 

– Доказателства! – рязко произнесе 

Роситър. – Искам да бъда сигурен, че ще 

преследваме именно този човек. 

Гостът извади от чантата си няколко 

снимки и ги подаде на Роситър. 

– Надявам се, че ви е познато лицето на 

Лий поне от филма. Но тези снимки, както 

сам виждате, не са оттам – мила домашна 

обстановка. 

– Между другото – каза Роситър, докато 

разглеждаше снимките, – Лий не е ли 

гледал филма? 

– Още не е. Той по принцип не излиза от 

дома си. Но ще го види непосредствено 

преди акцията по телевизията. Анонимен 

доброжелател ще го посъветва да превключи 

нужната програма и да си направи спешни 

изводи. Ще има преследване, господин 

комисар. 

– Значи смятате да го предупредите? 

– Така ще стане по-драматично, нали 

разбирате? Мисля, че ще е подходящо точно 

преди акцията да се появите на екрана и да 

разкажете за случая в „Секюрити ин“. Ще 

дадем на Лий тези две минути, но ще 

направим по-силно впечатление на зрителите. 

– Не! – отсече Роситър и подхвърли 

снимките под носа на Хокинз. – Този човек 

е изключително ловък и опасен. Със 

сигурност е въоръжен. И изобщо това ми 
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намирисва на клопка. Не, мистър Хокинз, 

предпочитам да ме изберат жив. 

– Прав сте, господин комисар – акцията 

наистина ще бъде опасна. Но сме помислили 

и за това. В решителния момент вие ще 

излезете от играта и ще ви подмени наш 

човек. Той ще има вашето лице, разбира се 

– изкуствено, и, хм, почти вашата фигура. 

Роситър беше потресен. И все пак се 

опита да се съпротивява. 

– Това са фантазии за деца, мистър 

Хокинз. Не можете да го направите толкова 

добре – хиляди хора ме познават. Вие искате 

да ме компрометирате, вече съм сигурен. 

– Можем да постигнем абсолютна прилика, 

господин комисар, и сега ще ви го докажа. 

Знаете ли кой ще залови Лий, впрочем 

истинското му име е Донъли? Истинският 

Лий! Този ловък каскадьор ще се справи 

отлично. Естествено Донъли ще трябва да 

загине при акцията. При съпротива. 

Роситър не успя да каже нищо. Само 

гледаше смаяно Хокинз. 

– Изненадан сте, господин Роситър. 

Напълно обяснимо. И може би не ми 

вярвате. Но помислете сам. Ние искаме 

вие да бъдете избран, но нима щяхме да 

чакаме случаят да ни предложи подходяща 

акция? Каскадьорът Лий трябваше да 

участвува във филма с маската на Донъли 

и после пак с нея да извърши престъплението, 

така че да бъде регистриран от компютъра 

в хотела. Той трябваше да участвува в 

този идиотски филм, за да бъде познат от 

адвоката и от хиляди зрители, и после същите 

тези зрители да познаят вече истинския 

Донъли при акцията по телевизията. 

Фактът, че полицията търси Донъли-Лий по 

убийството на Екълз, доказва, че сме го 

направили достатъчно добре. А сега 

същият Лий, но този път с вашето лице, ще 

ликвидира истинския Донъли. 

– Значи онзи телефон в стаята на 

Келвин наистина не е звънял случайно – 

като че на себе си промърмори комисарят. 

– Разбира се, не, господин Роситър. 

– Но тогава този човек… този Донъли… 

е невинен. Не можем да го… 

– Донъли трябва да бъде убит при акцията, 

за да не проговори – сурово произнесе Хокинз. 

– Но за ваше успокоение ще ви кажа, че на 

съвестта му тежат грехове, които стократно 

оправдават тази участ. И съвсем не се 

радва на симпатии от страна на вашите 

приятели. Нима това не е достатъчно? 

Роситър не отговори веднага. 

– Най-напред ще трябва да дойдете с 

мен в нашата лаборатория. Там ще направят 
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съвършена пластична маска на лицето ви. 

Това ще отнеме известно време, но няма 

да боли. После ще получите сценария и ще 

дадете необходимите разпореждания на 

полицейските сили. – Хокинз се изправи, 

уморено разкърши рамене и се усмихна 

окуражаващо на Роситър. – Аз вярвам в 

успеха ви, господин комисар. 

8. 

Комисарят Роситър нервничеше. С 

изтръпнали пръсти запали цигара, 

погледна часовника си, намести револвера 

под лявата си мишница, отново погледна 

часовника. В огледалцето на колата се 

отразяваше дългата редица от черни 

полицейски автомобили. Тишината го 

дразнеше. Сякаш за да го ядосва, шофьорът 

до него невъзмутимо зяпаше екранчето на 

телевизора, където Лий пълзеше по гладкия 

похлупак на оранжерията на Пандора. На 

тротоара телевизионният екип спокойно 

свещенодействуваше над камерите. Роситър 

смачка цигарата. Господи, веднъж да 

свърши този ден! Утрешните избори вече 

не го вълнуваха. Роситър се страхуваше. 

За първи път той се страхуваше за 

собствения си живот. 

Ако комисарят Роситър бе поне малко 

философ, той безспорно би стигнал до 

утешителния извод, че в предстоящата 

акция и замяната му с двойника нямаше 

нищо изключително. Всъщност той цял живот 

си бе служил с дубльори и неведнъж бе 

носил чужди лица. В професионалната му 

кариера това бяха инспекторите и полицаите, 

които вършеха черната и опасна работа. В 

политиката му помагаха великите фигури 

от миналото и влиятелните личности от 

настоящето, с чиито принципи и идеи 

боравеше с изключителна лекота. Дори в 

малките неща в живота Роситър съзнателно 

или несъзнателно винаги бе копирал 

възгледите и дори маниерите на 

непосредствените си началници и 

преуспяващи познати. Това, че след малко 

щеше да даде лицето си срещу силата и 

ловкостта на едно чуждо тяло, всъщност не 

бе нищо ново. 

Изпита облекчение, когато долови 

приближаващия се пукот и над покривите 

се появи хеликоптерът на телевизионната 

компания. В този момент към него се 

приближи човек с камера, а друг му подаде 

микрофона. 

– Имате около две минути, господин 

комисар. 

9. 

– Дами и господа – завършваше 

Роситър през рева на колите, – моето 

изявление не целеше евтин театрален 
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ефект. Трябваше да дадем тази минута и 

половина на престъпника Лий, за да 

започне обреченото си бягство и да 

напусне гъсто населения район, където се 

намира. Ще го арестуваме на безопасно 

място. В момента по служебната 

видеовръзка наблюдавам как колата му 

напуска двора на къщата в „Саут вилидж“. 

Роситър се наведе към съседния микрофон. 

– Начало на акцията. 

Бейли гледаше като омагьосан екрана 

на телевизора. От височината на 

хеликоптера се виждаше като на длан 

пустата магистрала, по която колата на 

Донъли се носеше като пияна с резки 

отклонения вляво и вдясно. Жертвата се 

опитваше да се отклони от предначертания 

й маршрут, но в кратки включвания 

камерите от земята показваха страничните 

пресечки, блокирани от бронирани 

автомобили. На няколкостотин метра зад 

него, сякаш без да бърза, настъпваше 

колоната от полицейски коли. 

Бейли инстинктивно посегна към 

слушалката на телефона, но в същата 

секунда осъзна безсилието си и отново се 

вторачи в екрана. 

Колите бяха напуснали града и се 

носеха по изоставено шосе. Бейли 

познаваше местността. Пътят водеше към 

огромното автомобилно гробище, където 

на няколко квадратни мили бяха струпани 

милиони коли, захвърлени от времето на 

бензиновите двигатели. И тук всички 

отклонения бяха охранявани от полицията. 

Колата на Донъли рязко намали на 

няколко метра от началото на гробището и 

с остър завой запречи тесния коридор 

между огромните камари от ръждясали 

автомобили. В същия миг вратата й се 

отвори, човекът вътре се изтърколи през 

нея, моментално скочи на крака и хукна по 

коридора. Секунда по-късно на същото 

място спря колата на Роситър и от нея 

изскочиха трима полицаи. Операторите 

дадоха по-едър план. Роситър с властен 

жест прати подчинените си в обход на 

гробището, а самият той се промъкна край 

колата на Донъли и се понесе след него. 

Отново последва общ план. Следващите 

автомобили от колоната на преследвачите 

плавно завиваха и спираха край съседните 

коридори – полицията обграждаше гробището. 

Сега на екрана се виждаха двете дребни 

фигурки по тесния проход между камарите 

от автомобили. Разстоянието между тях се 

увеличаваше. После телеобективите показаха 

съвсем отблизо Донъли – бягаше, без да 

се обръща, и в движение измъкна от пояса 

си оръжие с дълга цев. Бейли потръпна – 
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лазерният пистолет беше забранен от 

закона и дори престъпниците рядко го 

използуваха. Роситър не бе добър стрелец 

и с обикновения полицейски револвер силите 

бяха неравни. Камерите отново се дръпнаха 

назад, за да покажат и преследвача. Макар 

Донъли да бягаше със същото темпо, сега 

дистанцията между двамата намаляваше. 

Бейли не вярваше на очите си. Гледай го 

ти стария Роситър! В този миг Донъли спря 

рязко, обърна се и стреля. С невероятна 

бързина комисарят се хвърля встрани и се 

долепи до струпаните автомобили. На два-

три метра зад него лумнаха пламъци. 

Роситър също измъкна пистолета си и 

стреля във въздуха. Престъпникът хукна 

отново. Още няколко пъти той стреля в 

движение срещу Роситър, но комисарят с 

дяволска пъргавина успяваше всеки път да 

се отклони встрани или да се хвърли на 

земята. Зад него избухваха високи пламъци. 

Извлякъл поука от неуспеха си, Донъли 

спря изведнъж и в два дълги откоса 

отправи лъча на пистолета си в колите 

само на няколко метра от себе си. Когато 

Роситър наближи мястото, в коридора вече 

бушуваше истински пожар. Бейли се улови, 

че въздъхна с облекчение – сега вече 

комисарят трябваше да спре и шефът и 

невинно преследваният щяха може би да 

останат живи. Но Роситър му поднесе нова 

изненада. Без да забавя своя бяг, той се 

хвърли в огъня и само след миг вече беше 

от другата страна, претърколи се няколко 

пъти, за да угаси пламъците по дрехите си, 

и хукна отново. Камерите показаха общ 

план и Бейли видя как Донъли наближава 

кръстовището с напречния коридор. Той рязко 

се хвърли вляво, прилепи се до стената от 

стари автомобили и вдигна оръжието си. 

Роситър с бясна скорост пресече 

кръстовището, по някакъв дяволски начин 

се промуши под огнения лъч, изстрелян от 

Донъли, и се хвърли зад насрещния ъгъл. 

Донъли стреля отново. Над главата на 

Роситър лумна огън. Избухна някакъв 

резервоар, камарата се разклати и започна 

бавно да се свлича. Миг преди върху него 

да падне първата горяща кола, комисарят 

се изтърколи на пътеката и както беше по 

корем на земята, стреля срещу Донъли. 

Това беше краят на акцията. 

Бейли вдигна слушалката на телефона. 

– Едно място за първия ракетоплан за 

отвъд океана. Чарлз Бейли. Благодаря. 

На екрана се появи развълнуваното лице 

на телевизионния репортер. Репортерът си 

пое дъх, но ме можа да каже нито дума, 

защото Бейли рязко изключи телевизора и 

започна да приготвя нещата си. 
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10. 

– Съжалявам, господин инспектор, но кметът 

Роситър няма да може да ви приеме днес. 

Бейли отвори уста, но секретарката го 

изпревари. 

– Утре също няма да може да ви приеме. 

Господин Роситър е много зает сега, нали 

разбирате – на новата си длъжност. – 

Момичето се усмихна очарователно и с 

професионална бързина прибра усмивката 

си. – Освен това не се чувствува много 

добре след онази напрегната акция. Затова 

помоли никой да не го безпокои. 

– И нищо ли не е предал за мен? – 

удиви се Бейли. 

– Само този документ, господин инспектор. 

– Секретарката му подаде служебна 

бланка с подписа на Роситър. 

– Съжалявам, господин инспектор… 

Бейли вдигна поглед от документа. 

– Комисар! Комисар, мило момиче – той 

размаха хартията пред очите й. – Комисар 

Бейли, имам честта! 

11. 

Все пак нещо не беше наред. Бейли 

изключи екрана на видеомагнетофона и се 

отпусна в креслото си. Не, категорично 

нещо не беше в ред. Старият Роситър 

твърде скъпо цени кожата си, за да се 

реши на такава акция. Да, но изборите… 

Да, изборите, но… В решаващи моменти 

човек може да стане по-смел, но не и по-

ловък и силен, дявол да го вземе. Дявол да 

го вземе! Та в днешно време всеки познава 

прекия си началник по-добре от себе си. 

Или може би все пак не бе познавал добре 

Роситър? 

Бейли се наведе напред и отново пусна 

записа на акцията. На екрана колата на 

Донъли отчаяно се опитваше да се отклони 

от магистралата. Донъли… Донъли е бягал 

от наказанието за убийството, което е 

извършил неговият двойник. Двойник… 

следва 
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Дубльор в главната роля 

Криминално-фантастичен разказ 

 

Велко Бориславов 

 

Донъли хукна по коридора на 

гробището. По-назад Роситър изскочи от 

колата си и се спусна след него. Засега не 

му се удаваше да го настигне. На това 

място операторите използуваха мощен 

телеобектив и показваха отблизо Донъли, 

който вади оръжието си. Само Донъли. 

После Роситър започва да го настига. 

Бейли върна записа назад и го пусна 

отново. После още веднъж. И още веднъж. 

После, за кой ли път, изгледа целия запис 

и отново върна онова място, като засичаше 

времето по часовника си. Девет секунди. 

Отначало Роситър е в колата си със своите 

полицаи. Всички те са живи и още са 

полицаи. После камерата не изпуска нито 

веднъж комисаря освен в онзи момент от 

преследването по коридора, когато Донъли 

изважда пистолета си. Това е единственият 

момент! Само девет секунди, когато Роситър 

не е бил пред очите нито на полицаите, 

нито на зрителите. Девет секунди. 

Бейли отново пусна записа, като намали 

скоростта. Вече не следеше забавените 

събития, а внимателно разглеждаше колите, 

като се стараеше да запомни мястото. 

12. 

Бейли тръшна вратата с всичка сила. 

Ръждясалият форд изскимтя жално. 

Полицаят огледа с боязън надвисналите на 

камарата автомобили и се облегна на 

калника. Нищо! Извади кърпа и изтри 

ръцете си от мръсотията. Нищо! Изглежда, 

този път навикът му да търси необичайното 

в професията го бе подвел. Очите му по 

собствена воля шареха по колите наоколо. 

Форд, форд ситроен, отново форд, още 

един – сив, син, сребрист, сив, тъмнокафяв, 

зелен, една японска кола, Бейли не 

познаваше марката, сив, зеленият, син, 

черен, пак зеленият… Защо все зеленият? 

Сега вече Бейли се взря внимателно. 

Вратичката на зеления форд бе едва 

открехната и от нея висеше нещо. И това 

нещо несъмнено бе крайче на някаква дреха. 

Бейли натъпка кърпата в джоба си и пресече 

пътеката. Внимателно отвори вратата. Вече 

знаеше какво ще види и все пак отскочи 
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уплашен назад, когато в краката му се 

строполи мъртвото тяло на Роситър. На 

главата му червенееше кървава подутина. 

Бейли извади фотокамера от джоба си и 

направи няколко снимки. Едва сега погледна 

Роситър просто като мъртъв познат. Поклати 

замислено глава и тръгна по пътеката. После 

спря, постоя още минута в колебание и се 

върна. Натъпка тялото на Роситър обратно 

в колата и затвори вратата. 

Своята кола бе оставил нарочно на 

противоположния край на гробището. Беше 

изморен. Погледна се в огледалото. Взе 

служебния микрофон и натисна бутона. 

– Инспектор Уолдрън слуша. 

– Комисар Бейли… Уолдрън, кога бяха 

снети постовете в автомобилното гробище? 

– Късно тази сутрин, господин комисар. 

Огледът приключи окончателно. В момента 

оформяме протоколите. Случило ли се е 

нещо, господин Бейли? 

Бейли не отговори. 

– Господин комисар, чувате ли ме, 

господин комисар? 

– Чувам те, Уолдрън – най-сетне отвърна 

Бейли. – Няма нищо, благодаря ти. 

13. 

Да! – каза си Бейли. – Да! Играта се оказа 

по-сложна и опасна, отколкото е можел да 

очаква един комисар. Бедни Роситър! Все 

пак твоята смърт не беше напразна. Чарлз 

Бейли стана комисар. И още нещо – Чарлз 

Бейли се убеди, че каскадьорът Лий не е 

случайно намерен двойник на бившия 

мафиоз Донъли. Противникът си има стил. 

Той обича да подменя. Двойник при убийството 

на Екълз, двойник при акцията и смъртта 

на Роситър. Впрочем защо точно Екълз? 

Защо досега мислех за него просто като за 

богат труп? Такъв изтънчен ход с двойника 

не се пропилява за случайни жертви. Значи 

Екълз не е бил такава жертва. Трябва да 

се допусне, че целият филмов театър е 

бил необходим не само за да бъде уличен 

в убийство Донъли, а именно за да бъде 

премахнат човекът от недостъпния 

апартамент на 50-ия етаж в „Секюрити ин“. 

И откъде накъде точно в „Сайънс Фиърз“ са 

измислили такъв превъзходен начин? Кой 

им е помогнал? Екълз и „Сайънс Фиърз“… 

14. 

– Мястото ви отива, мистър Бейли – 

младият инспектор Уолдрън нагло се 

усмихваше от креслото срещу масивното 

бюро на комисаря. 

Бейли гледаше замечтано някъде над 

главата на Уолдрън. 
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– Да, мястото не е лошо. Тук Роситър чу 

според мен най-вълнуващата история в 

живота си. И малко по-късно стана кмет. 

Бих искал и аз да имам такива помощници, 

каквито имаше той. Докладвай, Уолдрън. 

– Първо – започна Уолдрън – „Сайънс 

Фиърз“. Продуцентът Фултън е получил 

сценария за филма от някой си Роберт 

Шефър. Сценарият по негова преценка е 

бил много интересен, но абсолютно 

невъзможен за снимане – героят попада в 

такива ситуации, които просто никой не 

можел да изиграе. Поне според него. И 

най-добрите му каскадьори се отказали. Но 

същият Шефър му предложил и каскадьор 

и той наистина се справил с пробните 

снимки. Освен една скромна сума Шефър е 

поискал и абсолютно спокойствие за своя 

човек. Никой не е виждал каскадьора Лий и 

неговия менажер освен по време на снимките. 

Точно след заснемането на сцената на 

Пандора Шефър и Лий изчезнали и 

сценарият е трябвало да бъде съкратен. 

Впрочем Фултън отдавна е простил на 

бившите си сътрудници – след телевизионното 

предаване на акцията срещу каскадьора 

печалбите от филма са счупили всички 

рекорди. 

– Отлично – одобри Бейли. – Давай 

нататък. „Тотал Електроникс“. 

– Екълз не е имал врагове във фирмата 

или поне не успях да науча, че е имал. 

Като директор е отговарял за техническото 

развитие. Всъщност той е планирал новите 

разработки на фирмата и е отговарял за 

тяхната секретност. 

– Познавал ли е каскадьора Лий? 

– Трудно е да се установи. Личният му 

архив вероятно е обеднял след 

посещението на неизвестни лица една нощ 

в кабинета му. Това е станало малко след 

като е напуснал „Тотал Електроникс“ и се е 

заселил в „Секюрити ин“. 

– Как обясняват тази постъпка във 

фирмата? 

– Екълз е взел съвсем законен отпуск. 

Никой от познатите му не е знаел къде се 

намира до деня на смъртта му. 

– Някой е знаел – поправи го Бейли. – 

Това ли е всичко? 

– Носят се слухове за незаконни сделки 

със секретните разработки. Свързват ги с 

взлома в склада за готова продукция на 

фирмата два дни преди излизането на 

Екълз. 

– Какво е откраднато? 

– Нищо. 
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– А може би е откраднато нещо, което го 

е нямало – замислено промърмори Бейли. 

– Поне в документите на „Тотал 

Електроникс“ – допълни Уолдрън. – Освен 

ако, разбира се, Екълз не е взел нещичко 

със себе си. 

– Благодаря ти, Уолдрън. Всичко това 

може би е важно. Можеш да вървиш. 

– Ще съжалявате, ако си тръгна веднага, 

шефе, защото най-интересното сега предстои. 

Уолдрън извади от папката си две 

фотографии и ги подаде на Бейли. 

Фотографиите бяха еднакви – група 

усмихнати, елегантни мъже на фона на 

голям плакат на „Тотал Електроникс“. 

Почти в центъра комисарят позна Екълз, 

чиито снимки бе виждал във вестниците. 

Той въпросително погледна помощника си. 

– Дирекционният съвет на „Тотал 

Електроникс“ след мило семейно 

тържество по случай юбилея на фирмата-

майка-хранителка – поясни Уолдрън и се 

усмихна още по-нагло. 

Бейли отново втренчи поглед в снимките. 

Изведнъж той подскочи и извика: 

– Уолдрън, ти ще стигнеш далече. 

Обзалагам се, че тази снимка – той размаха 

едната фотография – е от кабинета на 

Екълз, а другата не е. 

– Другата ми подари лично вождът на 

„Тотал Електроникс“ господин Хамърсмит, 

когото обезпокоих повторно, след като бях 

разгледал кабинета на Екълз. 

Бейли седна и отново се задълбочи в 

първата фотография. На пръв поглед тя по 

нищо не се различаваше от другата – 

очевидно бяха копия от един и същ кадър. 

Но имаше една важна подробност – на 

снимката от кабинета на Екълз имаше един 

човек повече. Не се набиваше на очи в 

средата на групата, малко отзад, точно зад 

рамото на Екълз. 

– Показа ли я на специалистите? – 

попита Бейли. 

– Да – каза Уолдрън. – Стопроцентов 

фотомонтаж. 

– Нареди да направят качествено 

увеличение само на този човек. Покажи го 

на всички, които са познавали Екълз – във 

фирмата, сред приятелите му… Всъщност 

не… Мисля, че знам откъде трябва да 

започнем. 

– „Сайънс Фиърз“? 

Бейли кимна с усмивка. 

– Ти си умно момче, Уолдрън. Ще 

спомена на Роситър за тебе. Шефът ще 

бъде доволен – колкото по-малко 
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неизвестни останат около делото на Екълз, 

толкова по-добре за него. 

– Вие наистина ли го виждате, мистър 

Бейли? Казват, че почти никого не допуска 

при себе си, дори… 

– О! Ще го видя! Скоро ще го видя – 

отвърна Бейли. – Непременно! 

15. 

Ричард Фултън, продуцент във 

филмовата компания „Сайънс Фиърз“, 

позна в тайнственото лице от фотомонтажа 

на директора Екълз също така тайнствения 

менажер, представил се като Роберт 

Шефър, който му бе предложил уникален 

сценарий с греховна и трагична подплата 

заедно с главния изпълнител в една най-

малкото двойна игра. Логично бе да се 

допусне, че това лице бе имало не съвсем 

дружески отношения с рано напусналия 

фирмата и живота си директор, и Бейли 

изпитваше законната радост на човек, 

който знае повече, отколкото другите 

подозират. И така, каза си Бейли, фактите! 

Преди четири месеца в склада за готова 

продукция на „Тотал Електроникс“ е 

извършен взлом, при който не изчезва 

нищо. Два дни по-късно Екълз взема отпуск 

и се настанява в най-сигурното на пръв 

поглед място в града. Преди това обаче 

оставя на стената в кабинета си снимката 

фотомонтаж, доказваща връзките му с 

Менажера. Значи Екълз го е познавал, 

нещо повече, вероятно се е страхувал от 

него и е искал да остави улика в случай че 

се случи нещо, което действително се е 

случило. Непосредствено след 

изчезването на Екълз някой е търсил нещо 

в кабинета му, навярно именно такива 

улики, възможно е да е намерил и отнесъл 

някои от тях, но е пропуснал най-важната, 

защото е била оставена на видно място. 

Екълз живее два месеца в хотела, без 

да го напуска, без да се среща с никого, 

използувайки само телефона. Всичко дотук 

доказва, че Екълз наистина се е страхувал, 

че той не е бил случайна жертва в името 

на разправата с Донъли и подвеждането на 

Роситър. 

И действително, докато той общува 

пряко единствено с роботите сервитьори и 

камериери в „Секюрити ин“, в ход е 

подготовката на убийството му. Именно на 

неговото убийство. Менажерът предлага на 

филмовата компания сценарий, който ще 

провокира дори по-нерешителен човек от 

адвоката Келвин да проговори, сценарий, 

който подготвя технически трагичната нощ. 

Предлага му и каскадьор. И тук започва 
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най-интересното. Каскадьорът се оказва 

двойник на мафиоза в изгнание Донъли и 

бива познат в нощта на убийството. 

Ловкият Менажер подготвя двоен удар – 

срещу Екълз и срещу Донъли. 

Още по-интересно става, когато се намесва 

втори двойник. Двойникът на Роситър 

смайва хиляди зрители с невероятната за 

един комисар бързина и смелост, убива 

Донъли и става кмет. Само че два двойника 

в една история са прекалено много. Още 

повече, те си приличат по своята невероятна 

ловкост. Това е важно. Какво още може 

Двойникът, ако все пак приемем, че той е 

един? Може да се преобразява и с лекота да 

носи продължително време чужда външност. 

Не само външността, но дори и характера 

на движенията, мимиката, жестовете. 

Всичко във физиката е еднакво с това на 

оригинала, ако не се брои важното 

обстоятелство, че Двойникът може повече. 

Дори подписът му върху заповедта за 

повишението ми е същият, дотолкова, че 

експертизата го потвърди. Ето тук Менажерът 

направи грешка. Той просто прекали. Никой 

човек не може това. Никой човек. 

Производството на андроиди с коефициент 

на интелигентност повече от 20 бе забранено 

преди седем-осем години. Впрочем тогава 

никой не можеше да постигне и 20. Дали 

никой? Екълз е директор по техническото 

развитие от дванайсет години. Фирмата му 

е била ограбена, а самият той – убит. „Тотал 

Електроникс“ не произвежда биомеханичната 

част на андроидите. Значи някой друг я е 

произвел. Екълз не е искал творението му 

да попадне у Менажера. Поне при 

определени условия. Той не е подозирал, 

че Франкенщайн ще се роди толкова 

бързо, иначе не би се чувствувал сигурен в 

„Секюрити ин“. Навярно си е представял, 

че в сигурното си убежище държи в шах 

Менажера, и е разчитал отнетото да му 

бъде върнато или поне подходящо 

заплатено. Не е можел да вдигне шум, 

защото сам би попаднал под ударите на 

закона. Нататък е ясно. Толкова за Екълз. 

следва 
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Дубльор в главната роля 

Криминално-фантастичен разказ 

 

Велко Бориславов 

 

С Роситър е малко по-сложно. Защото 

двойникът на Донъли изчезва, а двойникът 

на Роситър остава, и то като важна и 

популярна личност. Роситър е трябвало да 

бъде наподобен напълно, до най-малката 

подробност. Трябвало е да бъде изследван 

тотално, за да може да се програмира 

андроидът. Защо и как се е съгласил 

Роситър? Или може би не се е съгласил, а 

е бил принуден? Колко е знаел? Роситър 

втори ще ми каже. Извинете за 

безпокойството, господин кмете, нося 

важна новина. С вас е свършено. Пардон! 

Преди това ми трябва още нещо – един 

важен свидетел. Трябва ми Менажера. 

16. 

– С добрата или с лошата новина да 

започна, господин комисар? – Уолдрън 

прекалено свойски се настани в креслото. 

– Естествено с добрата, Уолдрън – 

отвърна Бейли. – Добрите новини са 

рядкост и имат предимство. 

Инспекторът се протегна и остави на 

бюрото пред Бейли малко листче. 

– Адресът на Менажера – поредното 

малко чудо на века на тоталната 

информация. 

Бейли го погледна с благодарност. 

– Следите го, разбира се? 

Уолдрън кимна. Уловил недискретния му 

поглед, Бейли спря да потрива доволно 

ръце и ги пъхна в джобовете си. 

– Отлично. Отлично, Уолдрън. Още утре 

ще го арестуваме. Не, още днес, а утре ще 

се похвалим на господин кмета. Той ще 

бъде приятно изненадан. 

– Очевидно време е за лошата новина, 

господин комисар. Утре няма да можем да 

се похвалим на господин кмета. 

Бейли рязко се обърна. 

– Не те разбирам, Уолдрън. 

– Кметът Роситър е загинал преди един 

час при автомобилна злополука малко 

извън града. Насрещен автомобил е 

блъснал колата му и я е запратил в 

пропастта. 

Бейли с яростен замах помете телефона 

от бюрото си и се тръшна в креслото. 
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– По дяволите, колко пъти може човек 

да… – той удари с юмрук по масата и спря. 

– Да – каза все по-спокойно, – 

посещението в кметството се отлага. 

Впрочем арестуването на Менажера – 

също. Нямаш въпроси, нали, Уолдрън? 

17. 

Комисарят Бейли стоеше на края на 

платното и замислено гледаше под себе 

си. На около трийсет метра под пътя, на 

дъното на пропастта още димяха 

почернелите останки от колата на Роситър. 

Дявол да го вземе, каза си Бейли, тези 

двигатели избухват много трудно. Дори от 

тази височина… 

Бейли полека отметна покривалото. 

Тялото на Роситър бе силно обгоряло и все 

пак това несъмнено беше той. Преодоля 

отвращението си и докосна трупа. Човешко 

тяло. При това изгаряне всяка имитация би 

излязла наяве. Впрочем лекарите щяха да 

имат думата. Бейли оправи покривалото и 

вдигна глава. 

– По някакво чудо вратата не се е 

отворила и той е останал вътре – 

полицейският лекар бе озадачен. – Още 

при преобръщането е получил силен удар 

в темето. Сега не мога да кажа дали 

смъртта е настъпила от удара, но най-

малкото е загубил съзнание. Ето тази 

рана… – лекарят посегна към покривалото, 

но Бейли махна с ръка и го спря. Беше 

потиснат. Обърна се и тръгна към колата 

си. 

– Можем ли вече да го вдигнем, 

господин комисар? 

Бейли спря. 

– Да – каза той. – Можете. Извинявайте, 

че ви забавих, но исках да видя всичко на 

място. 

18. 

Вече петнайсет минути Бейли не 

вдигаше поглед от обемистата сводка за 

последните произшествия и Уолдрън 

постепенно губеше търпение. Когато 

комисарят обърна последната страница и 

започна да преглежда всичко отначало, 

Уолдрън погледна часовника си и шумно се 

изкашля. 

– А, Уолдрън! Прощавай, аз май се 

увлякох, какво има? 

– Господин комисар, аз разбирам, че сте 

твърде зает, сигурно с нещо важно, но 

прави впечатление, господин комисар… 

Бейли окончателно изостави сводката и 

го погледна внимателно. 

– Какво? 
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– Прави впечатление, господин комисар, 

че откакто сте на това място, не сте поели 

нито един случай. Хората говорят… 

– Разбирам – въздъхна Бейли. – Хората 

говорят. Но поне ти знаеш, ние имаме онзи 

случай. 

Уолдрън поклати глава. 

– Откакто кметът Роситър загина при 

катастрофата, вие като че ли загубихте 

интерес към следствието. Не е хубаво да 

се бъркам, но аз също нямам какво да 

правя. Вместо да се заемем здравата с 

Менажера, вие само четете тези сводки. 

– Да – съгласи се Бейли. – Прав си, 

Уолдрън, в момента Менажерът наистина е 

на втори план. Аз търся своя случай. 

– В сводките за другите окръзи? 

– Да! – Бейли удари с длан по папката 

пред себе си. – Търся го в целия щат. Из 

цялата страна. Ако трябва, ще го търся в 

целия континент и по света… Уолдрън, 

получихме ли вече подробности за 

нападението срещу министъра на 

правосъдието? 

Инспекторът прелисти няколко страници 

в досието, което държеше. 

– Стреляло е неизвестно лице в 

момента, когато колата на министъра на 

път за Сената е била спряна поради 

голяма катастрофа на кръстовището на 

Главната магистрала и 57 улица. Лицето е 

успяло да избяга. Министърът е бил ранен 

в дясното рамо. Откарали са го в частна 

клиника на 52 улица, където му е оказана 

помощ. Раната е била сравнително лека и 

след няколко часа министърът се отправил 

към кабинета си, където лично започнал да 

ръководи следствието. 

Уолдрън докладваше с безизразен глас 

за този случай, който безспорно бе извън 

компетенцията на шефа му. Бейли обаче 

бе силно заинтригуван. 

– Защо са го откарали в частна клиника? 

– Тя е била най-близо, а пътят до 

големите болници в тази част на града е 

бил блокиран поради въпросната 

катастрофа. 

– Как мислиш, Уолдрън, дали ще ме 

приеме господин министърът? – Бейли 

всъщност питаше себе си. 

– Ако му разкажете нещо интересно… – 

Уолдрън разсеяно зяпаше тавана. После 

отправи, откровено дебнещ поглед към 

комисаря и добави: 

– Например за твърде интересния 

случай с гибелта на Екълз, който така и 

остана неизяснен след прекалено ясния 

случай с катастрофата на кмета Роситър. 
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Сега вече и Бейли гледаше инспектора в 

очите и открито го изучаваше. 

– Ти си прекалено умен, за да бъдеш 

обикновен инспектор, Уолдрън. Това ми 

харесва… А за общото ни бездействие не 

се безпокой. Още малко търпение. Чакат 

ни велики дела, Уолдрън! 

19. 

– Господин министър, комисарят Бейли 

е тук. 

– Поканете го да влезе. 

Министърът се изправи зад бюрото си. 

Старовремските очила с тънка златна 

рамка придаваха умерен аристократизъм 

на фините черти на лицето му, което би 

минало за благородно, ако не беше 

сянката на безизразност върху него. В 

момента, когато комисарят влезе, на 

лицето на министъра се появи усмивка. 

Докато Бейли пресичаше огромния 

кабинет, той се съсредоточи върху тази 

усмивка, позната от вестниците и все пак 

неестествена и плашеща. Министърът 

излезе иззад бюрото си, вече бяха един 

срещу друг, само на една крачка, 

министърът протягаше ръка и в този миг 

Бейли замахна светкавично и стовари 

цялата тежест на юмрука си върху тази 

усмивка. Но още преди да я достигне, 

някаква могъща сила го повдигна от 

килима и използувайки скоростта на 

замаха му, го захвърли напред. В 

следващата секунда Бейли се намери 

почти в ъгъла на кабинета и през 

червените кръгове пред очите си видя как 

министърът посяга към звънеца на бюрото. 

Бейли се напрегна да преодолее 

болката и да протегне ръка, постара се да 

вложи сила и убедителност в този жест. 

Изглежда успя, защото министърът се 

отказа да вика охраната и го погледна. 

Бейли се надигна с усилие. 

– Простете, господин министър, за 

необичайното начало на нашия разговор, 

но то беше необходим риск, за да 

установя, така да се каже, вашата 

самоличност. 

– Как си позволявате! – помпозно и 

надуто произнесе министърът. 

Бейли, накуцвайки, се отправи към 

креслото. 

– Справедливият ви гняв наистина е 

подходящ за един шейсетгодишен 

министър – усмихна се той. – Но вашата 

неочаквана сила и ловкост подхождат 

повече на… е, да речем, на андроид. 
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Той седна и предизвикателно погледна 

събеседника си в очите. Замръзналото 

лице на министъра изведнъж се раздвижи. 

– Вие сте луд! Да, да! Точно така! Вие 

сте луд! И сега ще ви пратя там, където ви 

е мястото! – и той отново посегна към 

звънеца. 

Бейли и сега го спря с уверен жест. 

– Във вашето положение по-добре е да 

ме изслушате. Аз знам почти всичко за вас, 

господин Лий, ще ви наричам така, това е 

първото ви име, което ми е известно. Знам 

греховете, които сте извършили, макар и 

не по своя воля, в качеството си на 

каскадьор, мафиоз, комисар, кмет и 

подозирам тези, които ще извършите като 

министър. Каква кариера, между другото! 

По-нататък – мога да докажа престъпната 

връзка на вашия покровител – менажера 

под името Робърт Шефър с Брайън Екълз, 

директор на фирмата, която ви е… 

създала. Имам снимка на мъртвото тяло на 

комисаря Роситър от мястото на първата 

му смърт, веднага след като сте го 

подменили по време на акцията срещу 

Донъли. Впрочем една ексхумация и по-

внимателна аутопсия ще докаже, че 

Роситър е загинал не в горящата кола в 

пропастта, а няколко седмици по-рано и 

тялото му е било консервирано до 

момента, когато е трябвало от кмет да 

станете министър. Да продължавам ли, 

мистър Лий? 

– А вие няма да излезете от тази стая! – 

кресна съществото насреща му. 

Бейли не трепна. 

– Преди да дойда тук, имах благоразумието 

да направя своето завещание пред съответния 

компютър. Малко странно завещание 

наистина. Ако загина или изчезна, цялата 

информация по вашия случай ще попадне 

в терминалите на централните разузнавателни 

и следствени ведомства и в няколко по-

крупни редакции. Заедно с номерата и 

шифрите на банковите сейфове, където са 

депозирани няколко комплекта от материалите. 

Лицето на събеседника му бе 

безизразно, но това може би означаваше, 

че той просто е престанал да следи 

реакциите си и напрегнато обмисляше. 

– Но всъщност вие нямате никакви 

доказателства – възкликна той. – Всичко, 

което изброихте, са само… е-е-е… косвени 

улики, нали така? 

– Прав сте, мистър Лий – съгласи се 

Бейли. – Добре е, че успяхте да го 

съобразите. Но помислете – ще се вдигне 

страхотен шум. Общественото мнение ще 
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бъде възмутено. Ще настояват за 

разследване. Какво ще кажете за едно 

детайлно биомедицинско изследване, 

мистър андроид? – Бейли се надигна от 

креслото и се наведе насреща му. – А 

какво ще кажете, ако ви подложат на един 

малък тест за интелигентност? Впрочем 

колко е вашият коефициент, мистър 

андроид? Петдесет? Смешно малко за 

министър. А може би само четирсет? – 

Бейли буквално съскаше в лицето на 

съществото срещу него. – Във всеки 

случай сигурно е поне малко над законните 

двайсет – иначе Екълз щеше да е жив, а 

вие щяхте да сервирате в „Секюрити ин“… 

– Шейсет и пет! – не издържа другият. – 

Шейсет и пет, чувате ли? – кресна още 

веднъж. – Но това не значи нищо, господин 

полицай, аз доказах, че мога да бъда 

всеки, аз съм министър, а вие сте нищо! 

Бейли се отпусна доволен в креслото си. 

– Ето сега вече можем да говорим по 

същество. Аз ви държа в ръцете си. Един 

скандал ще сложи край на министерската 

ви кариера и невероятно ще затрудни 

бъдещите ви преображения. Но не съм 

дошъл да ви изнудвам, а да ви направя 

делово предложение. Но нека най-напред 

да уточним някои технически подробности. 

Предполагам, мистър Лий, че за всяко 

превъплъщение е необходимо да снемат 

данни от прототипа и да се програмират у 

вас? 

– Да – обидено отговори андроидът. – 

Необходими са пълни изследвания на 

антропологичните параметри, на 

психиката, на движенията и още ред други 

неща, които не знам. 

– Разбирам – кимна комисарят. – За 

случая с Донъли е била достатъчна само 

външната прилика. Министърът, лека му 

пръст, е бил изследван вероятно 

насилствено в частната клиника. Но как 

накарахте да се съгласи Роситър? 

– Роситър дойде в лабораторията, за да 

снемем маска от лицето му. Направиха му 

изследванията в състояние на хипноза – 

андроидът вече се беше предал напълно. 

Краят в следващия брой 
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Дубльор в главната роля 

Криминално-фантастичен разказ 

 

Велко Бориславов 

 

– Нещо такова си представях – каза 

Бейли. – Всичко това потвърждава, че 

идеята ми наистина е добра. Това място, 

мистър Лий – той посочи бюрото на 

министъра, – е краят на вашата кариера. 

Менажерът и неговата компания имат 

нужда именно от министър на 

правосъдието. Те не могат да си 

представят по-силен покровител. 

– Но аз, аз вече нямам нужда от тях! – 

андроидът се изсмя съвсем автентично: – 

Аз съм министър! Министър, господин 

полицай! Какво можете да ми предложите 

вие! Да стана президент? 

– Точно така – спокойно отвърна Бейли. 

– Предлагам ви да станете между другото 

и президент. Но по-важното е, че вие ще 

можете във всеки момент да бъдете който 

си искате. Ето това е голямото, което ви 

предлагам, господин министър. 

Разнообразие! Не знам дали мога добре да 

си представя вашите желания, но навярно 

ще ви бъде интересно да използувате 

пълноценно възможностите си за 

превъплъщаване. 

– Прав сте! – андроидът скокна от 

мястото си. Вълнението му беше 

абсолютно убедително. – Онези идиоти 

твърдят, че конструктивно съм по-глупав от 

тях. Но аз мога да заема мястото на всеки 

от тях. На мен ми харесва тази игра, 

мистър Бейли. Аз мога да бъда всеки. 

Защо да не стана и президент? 

– Но не с помощта на досегашните ви 

приятели, господин министър. Чуйте ме 

внимателно. Връзката с организираната 

престъпност крие много рискове. За всяка 

нова роля – ново престъпление. За да 

станете президент, ще трябва да 

подмените президента, но рано или късно 

ще се провалите. 

Бейли вече разпознаваше изражението 

на мъчително обмисляне. 

– А как ще стане тази работа според вас? 

– Просто ще ви изберат, господин министър. 

– Невъзможно е! Аз не мога да 

надприказвам тези умници, които се 
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кандидатират. Аз мога само да подменям, 

мистър Бейли, и то дяволски добре, нали 

така? 

– Ще подмените мен. 

Ако оня насреща му беше човек, той 

непременно би зяпнал от изненада. 

Андроидът не зяпна. Той просто замълча. 

– Аз, разбира се, ще остана жив – продължи 

Бейли. – Просто ще станем двама. 

– Тук има нещо опасно – събеседникът 

му не можа да анализира по-дълбоко 

предложението. 

– Опасен е досегашният ви стил. 

Помислете и за това – ако заемате висок 

пост, все пак ще имате нужда от 

съветници. Промяна на целия кабинет на 

важно лице, и то след нещастен случай, 

атентат или нещо подобно е твърде 

подозрително, нали? Не можете да 

подмените всички. Ако работите с мен, 

единственият ви съветник и доверено лице 

ще бъдете самият вие, тоест аз. Ще имаме 

още един помощник, който ще пази нашата 

тайна и ще решава техническите проблеми 

на играта ни. Имам подходящ човек, между 

другото, много способно момче. И така, аз 

ще се появявам винаги, когато се налага 

пред много хора да се мисли, да се 

отговаря, да се спори и така нататък. 

Простете за откровението, господин 

министър, но първата публична дискусия, в 

която ще се наложи да участвувате, ще 

сложи край на кариерата ви. 

– А нима вие сте толкова умен, че да ви 

изберат за президент? 

– Както казах, ще изберат вас. Аз 

разчитам на вашите качества. Имам 

предвид неограничените ви способности да 

играете роли, да копирате, да дублирате. 

Вие имате вече богат опит в социалното 

превъплъщаване. Ще бъдете звезда на 

политическата сцена, господин Лий. Ще 

наемем най-добрите специалисти по 

психология, социология, най-добрите 

артисти, сценаристи и режисьори. Те ще 

създават вашия облик за пред публиката. 

Всяка подробност на поведението ви ще 

бъде обмислена и програмирана. Когато 

трябва да бъдете сред бизнесмени, ще 

бъдете бизнесмен – сериозен, разумен, 

пресметлив. Сред политиците ще бъдете 

политик – сдържан, достоен, твърд. Пред 

избирателите ще бъдете най-обикновен 

човек – разбиращ, прям, дори простоват. 

Между аристократите ще бъдете истински 

крал – Бейли си пое дъх и продължи. – 

Вярно, ще трябва да се задоволите с моето 

лице, но то не е лошо и с обикновените 
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хитрости може да стане малко по-

интелигентно и благородно. Ще трябва да 

понауча и аз нещо от актьорския занаят за 

случаите, когато ще ви дублирам, но това 

ще бъде сравнително рядко. 

Андроидът не каза нито дума, но усмивката, 

която показа на лицето си, изразяваше 

задоволство. Той наистина беше съвършен. 

– Вярвайте ми, господин Лий, вас ще ви 

изберат! 

– А как ще започнем? – запита „министърът“. 

– Вие вече сте били полицай и за да не 

се връщаме много назад, ще трябва като 

министър да ме повишите. Примерно – 

шеф на северния район. 

– Пак полицай? – недоволно 

промърмори Лий. 

– Първо трябва да се справим с 

Менажера и неговите съучастници. 

– Те са опасни хора, господин Бейли. 

– Знам – каза Бейли. – Вие ще ми 

посочите имената на всички, които знаят за 

вас. Аз ще ги обезвредя. Един съкрушителен 

удар срещу организираната престъпност! 

Господин министър, това ще бъде първата 

ви крачка към славата. 

– Почвам да вярвам, че всичко това е 

възможно – замислено каза андроидът. – 

Президент – никак не е лошо. Но къде е 

разнообразието, което ми обещахте? Това 

е всъщност само една роля, в която ще 

стигна до върха. А после? 

– После? После аз ще остана президент, 

господин Лий, а вие ще бъдете който си 

поискате. Но както ви казах, без убийства. 

Ще измисляме за вас фиктивни личности. 

Нашите писатели и сценаристи ще ви 

изнамерят много по-интересни роли, 

отколкото може да предложи, така да се 

каже, живият материал. 

Бейли уморено избърса потта от челото 

си. 

– Вярвайте ми, господин Лий, това ще 

бъде най-интересната и необикновена игра 

на света. 

– Дявол да го вземе – каза „министърът“ 

– наистина е така! 

20. 

Оглушителните ръкопляскания и 

възгласите на тълпата заплашваха да 

взривят огромната зала. Под лъчите на 

прожекторите, под ослепителните блясъци 

на фотосветкавиците господин 

президентът се изкачи на трибуната, 

съпроводен от цяло съзвездие от най-

блестящите политици на страната. Когато 

се изправи зад микрофоните, фигурата му 

в елегантен светъл костюм ефектно се 
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открои на фона на националния флаг. 

Лицето му бе приветливо и съсредоточено, 

усмивката изразяваше едновременно 

благодарност и превъзходство, сянката от 

горчивина в бръчиците край очите намекваше 

за съзнанието за тежка отговорност. 

Акламациите не стихваха. Над 

разлюлените лозунги избухнаха 

фойерверки. Президентът елегантно 

размаха ръка над главата си. Сдържаното 

приветствие неусетно премина в 

повелителен жест. Залата стихна… 

Бейли гледаше лицето си на екрана на 

телевизора, устните му беззвучно 

повтаряха всяка дума на президента. 

Знаеше всяка дума от речта, всяка точно 

премерена пауза, всеки жест. Години беше 

очаквал този миг и сега преживяваше 

радостта от победата, сякаш самият той 

беше на трибуната и омагьосваше 

избраното множество. От залата го деляха 

само няколко метра и една непреодолима 

за непосветените врата. Все пак това беше 

неговият час. Напълни чашата си, без да 

откъсва поглед от екрана. 

Камерата обхождаше бавно групата от 

видни личности зад президента. 

Началникът на личната охрана така добре 

се вместваше между тях, че Бейли се 

усмихна. Уловил погледа на обективите, 

Уолдрън едва забележимо, но 

многозначително притвори клепачи. Бейли 

се усмихна по-широко, вдигна чашата 

срещу образа му на екрана и отпи… 

…Речта завършваше. Бейли се изправи, 

пое си дъх, вдигна властно ръка и… 

…стовари юмрук върху невидимия 

противник. Залата изтръпна от силата на 

този жест. Гласът на президента, глас на 

месия и съдник, гърмеше от 

репродукторите. 

…защото идва краят на времената на 

страх и насилие, на недоверие, 

престъпления и лъжи. Милионите граждани 

на тази страна жадуват спокойствие и 

сигурност. Ние ще им ги дадем. И няма да 

се спрем пред нищо, да, няма да се спрем 

пред нищо, за да изпълним свещения си 

дълг пред висшите идеали на свободата, 

истината и справедливостта. 

край 
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Кръглото колело 

Научно-фантастична шега 

 

Лион Измайлов 

 

Душата на Пафнутий пееше. Той откри 

кръглото колело. Покрай него по улицата 

дрънчаха каруци с квадратни колелета. На 

кръстопътя движението беше задръстено. 

Регулировчикът дядо Аркадий пак беше 

забравил да превключи изобретения от 

самия него светофар. Обсипван с ругатни, 

дядо Аркадий взе пръта, подпали пресованата 

слама в единия му край и го постави в 

зеленото гнездо. Движението се възобнови. 

Пафнутий постоя при дядо Аркадий. 

Споделиха плановете си за бъдещето. 

Дядото искаше да подаде заявка за будка 

на регулировчик и за фосфоресциращ 

жезъл. Разбира се, икономията от това ще 

е никаква и ще се измъчи да лови светулки. 

Но все пак е усъвършенствуване. Прогрес. 

Пафнутий не спомена за кръглото 

колело, знаейки слабостта на дядото към 

плагиатство. Качи се на трамвая за към 

патентното бюро. В трамвая му омръзна 

бързо. Измори се да върти трамвайната 

лебедка. Имаше малко хора и се налагаше 

да работи за трима. 

Слезе от трамвая, продължи пеш. 

От двете страни на улицата започваха 

инстанциите. Пафнутий влезе в първата. 

Провеждаше се заседание на малкия научен 

съвет. Обсъждаха въпроса за приключване 

на бронзовия век. С бронзовия век привършиха 

бързо. Пафнутий дочака паузата, стана и 

нарисува на дъската голямо кръгло колело. 

Всички замряха. 

Председателят взе квадратната гарафа, 

сипа вода в квадратната чаша. Погледна 

Пафнутий с квадратни очи и каза: 

– Красиво е. И какво от това? 

Присъствуващите се разшаваха, 

зашумяха, предчувствувайки развлечение. 

– Кръгло колело – каза Пафнутий. – 

Получава се икономия на материала за 

ъглите, а и няма да чука. 

– Каруцата няма да тръгне – възрази 

председателят. 

– Защо? 

– Няма ъгли. Няма с какво да се 

отблъсква от земята. 
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– Имам опитен образец – парира го 

Пафнутий. – Силата на триене е 

достатъчна за движение. 

– Демагогия! – извика от място дядо 

Антип, увлечен по биониката, който много 

обичаше за всичко да надзърта в 

природата. – Колелото има четири ъгъла. 

Колкото са краката на кобилата. А я отрежи 

краката на кобилата, далеч ли ще 

допълзи? Кой знае. А може и да не тръгне. 

– А какво мисли технологът? – попита 

председателят. 

– То изобщо е възможно – каза технологът 

– по пътя на увеличаване броя на страните 

на квадрата да се доближим до окръжността. 

Но ние вече имаме организирано масово 

производство на квадратни колела. Няма 

смисъл да се преустройва. 

– А какво мисли пътният отдел? – 

попита председателят. 

– Ново колело – това значи нови пътища. 

Нови пътища – това означава да се ремонтират 

старите. А ние сме запланували ремонт за 

следващата година. Значи преди по-малко 

от две години няма да започнем. А 

колелото си е хубаво. 

– По-бързо ще пътуваме – каза Пафнутий, 

– ще измислим велосипеда. 

И тогава се надигна самият дядо Пахом, 

– родоначалникът на квадратостроенето. 

– Хордата – каза той – е диаметър на 

окръжността, неминаващ през центъра. Това 

е аксиома. А ние няма да позволим никому 

да потъпква аксиомите. Дори и на такъв 

талантлив младеж като дядо Пафнутий. 

– Правилно – подкрепи го от последния 

ред дядо Пантелей. – Всичките ни хамбари 

са пълни с тези квадрати. Къде ще ги денем? 

– По-добре ти, Пафнутий, да беше се 

заел с електричеството – каза председателят. 

– А то седим на тъмно като бухали, очите си 

разваляме. – И добави вече с официален 

тон: – Разбира се, откриването на кръглото 

колело има значение за развитието на 

науката, но засега няма практическо 

приложение. – Помисли и продължи: – А 

колелото си дай в цирка. Нека клоуните да 

се повозят на него. Смешно ще бъде. 

– Така да бъде – каза Пафнутий. 

Той се прибра в къщи и пъхна колелото 

в печката. Поседя, гледайки огъня. 

Постопли се. Започна да открива 

електричеството. И душата му отново запя. 
 



1984 Вестник „Орбита”                         ☼                                                 Флеп 

Флеп 

Научно-фантастичен разказ 

 

Тим Стаут 

 

Понякога Джими Уорд се чудеше кого 

всъщност майка му обича повече: баща му 

или котарака Помпадур. Тя, разбира се, 

посвещаваше всичкото си време и грижи на 

чистокръвния, бял, персийски котарак, но 

може би баща му, който по цял ден беше в 

банката, а повечето вечери – на заседания 

на управителния съвет, работеше твърде 

много, за да забележи. 

Едно беше ясно – и двамата нехаеха за 

Джими. Бяха много заети, за да се 

занимават с десетгодишния си син. 

В къщи винаги беше пусто. Не му даваха 

да си има някоя животинка. Помпадур се 

страхуваше от кучета, папагалите бяха 

досадни с непрестанното си бърборене, а 

тропическа рибка не му разрешаваха, 

защото мислеха, че няма да сменя редовно 

водата и ще замирише. 

Господин Карди, учителят по 

естествознание, го подтикна да се залови с 

едно ново хоби – геология. Интересно е, 

стига да ти харесва да ходиш сам. При 

самотните си скитания покрай брега и из 

хълмовете Джими откри много интересни 

камъни. Някои други видове пък намери по 

време на училищните излети: кварц, ахат 

на ивици, рядък, зелен малахит. Имаше 

хубава колекция. 

Всеки месец изпращаше по пощата 

някои от находките си на своя приятел 

Питър Камо от Танзания, с когото си 

пишеха. Бащата на Питър, минен инженер, 

често имаше излишни мостри и двамата 

колекционери редовно си разменяха 

минерали. 

Един ден, като разопакова колета от 

Африка, Джими видя вътре грапав, жълт 

кристал, голям колкото юмрук. 

„Не зная какъв е този камък – пишеше 

Питър. – Баща ми взел няколко парчета, 

след като взривили кариерата. Смята, че 

са много стари и може да са на повече от 

сто милиона години. Парчето, което ти 

изпращам, е особено, защото вътре има 

вода.“ 

Джими постави странния камък до ухото 

си и го разклати. Вътре наистина се чу 
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тихото бълбукане на вода, толкова стара, 

че само звездите и морето можеха да 

бъдат по-стари от нея. Но как ли беше 

попаднала в този камък? 

С гръб към вратата, прелиствайки 

книгите си по геология, той не видя как 

Помпадур се промъкна и скочи върху 

стола, където беше загадъчният подарък. 

Не успя да чуе котарака навреме. Камъкът 

полетя и се разби в решетката на 

камината. Момчето замахна ядно с ръка 

подир бягащия Помпадур, но когато видя 

разпръснатите жълти парчета на пода, 

ахна. Просто не можеше да повярва! В 

строшения жълт кристал на сто милиона 

години имаше малко, бяло яйце. Черупката 

му още беше мокра от водата, в която бе 

престояло векове. Джими го вдигна с 

благоговение. Какво ли създание го е 

снесло преди милиони векове? Ще се 

излюпи ли нещо, след като е стояло 

толкова дълго под земята? Във 

възбуденото му съзнание напираха 

десетки въпроси, но да каже на родителите 

си, означаваше да си има неприятности. 

Много по-безопасно беше да запази за 

себе си чудесното откритие и да се опита 

тайно да излюпи яйцето. 

На другия ден в училище отиде при 

господин Карди и му каза, че уж има в къщи 

костенурка, която е снесла яйце. Не всичко 

може да се каже на възрастните. Господин 

Карди го посъветва да държи яйцето на 

топло в ситен, сух пясък. 

– Кажи ми, ако излезе нещо – добави 

той. – Класът може да направи курсова 

работа на тема инкубация. 

Джими зарови яйцето в кутия с пясък и я 

наместя зад горещия бойлер. Поглеждаше 

нетърпеливо всеки ден, за да види какво е 

станало. От време на време майка му го 

заварваше да наднича в сушилнята и рязко 

му заповядваше да се маха оттам, защото 

Помпадур можеше да се пъхне и да остане 

вътре. Кутията беше скрита под чифт стари 

джинси, но минаха цели седмици, нищо не 

се случи и момчето започна да се отчайва. 

Нямаше смисъл да се надява. 

Един ден, когато след закуска отиде на 

проверка, засия от щастие, като видя, че 

част от черупката се е показала над пясъка 

през нощта. След училище веднага дотича 

в къщи и се втурна към сушилнята. За 

негова най-голяма радост цялото яйце се 

беше показало, а най-отгоре потрепваше. 

Пренесе кутията в стаята си и омагьосан 

съзерцаваше излюпването. Чудото го 
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омая. Пропуканата черупка се разполови и 

след цяла вечност чакане нещо изпълзя от 

мрака на миналото, за да се срещне със 

света. Лицето на Джими светна от радост. 

Какво ли неземно създание беше това? По 

издълженото си тяло и крайници 

приличаше на малка зелена жаба, но с 

голямата си глава и изострени, сухи черти 

изглеждаше повече като пияно таласъмче. 

Не можеше да е птица. Върху люспестата 

му кожа нямаше и следа от пух или пера. И 

за какво ли служеха нагънатите ивици от 

двете страни на мършавото му тяло? 

Приличаха по-скоро на ципи и стигаха до 

предните крайници, завършващи с тънки 

нокти? 

Новоизлюпеният лакомник се измъкна 

от яйцето и оживено се заклатушка към 

една муха, кацнала на пясъка. Сграбчи я с 

клюна си, преглътна, примига с очи и 

мухата изчезна! Тогава той видя Джими и 

се затътри обратно към счупената черупка 

като виреше предизвикателно клюна си. 

Момчето се усмихна гордо от своето 

праисторическо „чудовище“, голямо една 

педя. Искаше му се да го покаже на целия 

свят, но на кого да се довери. Ако 

родителите му видеха новоизлюпеното, с 

него щеше да се случи същото, което 

сполетя хамстера му и поповите лъжички, а 

и вече беше излъгал господин Карди за 

произхода на яйцето. Най-сетне седна и 

написа писмо на Питър Камо, в което 

предаде цялата история и го помоли да не 

казва на никого. 

През седмицата купи голяма клетка за 

папагали и я постави у дома за Флеп, 

когото нарече тъй заради необикновените 

ципи между пръстите му. Покри пода на 

клетката с мъх и сухи листа, а когато Флеп 

показа, че иска да се катери, сложи вътре 

една разклонена вейка и парче кора от 

дърво. Храната не беше проблем. Мухите 

не можеха да устоят на късовете сурово 

месо, които окачваше върху пръчките всеки 

ден, а веднъж примамени вътре, трудно 

успяваха да излъжат безпогрешния 

инстинкт на Флеп. 

Щом настъпиха топлите летни вечери, 

Джими започна да храни чудесното си 

галениче след мръкване, когато не беше 

толкова опасно да ги завари майка му или 

Помпадур, чиито котешки сетива му 

подсказваха, че в стаята на момчето има 

нещо особено. През деня криеше клетката 

в стария стенен шкаф, но когато 

родителите му се връщаха вечер, я 

изваждаше отвън на прозореца, а между 
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пръчките закрепваше малко фенерче, за да 

привлича насекомите. От леглото си 

наблюдаваше лудото им кръжене около 

светещата лупа, а Флеп, скрит в сянката, 

чакаше удобен момент да се нахвърли. 

Но какъв точно беше? Книгата в 

училищната библиотека за 

праисторическите животни не му помогна 

много. Всички картини показваха възрастни 

зверове, част от които бяха няколко пъти 

по-големи от автобус. Прелистваше 

страниците разтревожен. Какво ли щяха да 

кажат майка му и баща му, ако Флеп се 

превърнеше в брахозавър, висок 

четиридесет фута?! 

Най-после на въпроса беше намерен 

отговор. Веднъж една дългоножка се 

залута през отворения прозорец, докато 

Джими почистваше клетката. Флеп, който 

се беше настанил върху полицата за книги, 

се спусна към ръба, разпери широко 

предните си крайници и полетя във 

въздуха. Нагънатите ципи отстрани бяха 

крила! Когато се разтвориха, те се 

превърнаха в тревисто зелени мембрани, 

подобни на корабни платна, които се 

движеха нагоре и надолу, докато Флеп 

пърхаше из стаята като тромава 

смарагдова пеперуда. 

Той сръчно улови жужащото насекомо и 

кацна на леглото, а тънките крачета на 

дългоножката стърчаха от зъбестите му 

челюсти. 

След като видя полета на подвижния си 

любимец, Джими нямаше нужда да 

проверява в книгите – Флеп беше 

птеродактилче. От този момент винаги го 

насърчаваше да разтваря крилата си. А 

какви само бяха те! „Птеродактил“ – 

четеше той – пръстокрили“. И наистина 

мембраните на птеродактилчето, 

закрепени за силно източените му малки 

пръсти, бяха точно като на чертежа в 

книгата, а с времето станаха по-дебели и 

по-здрави. Джими забеляза, че с тях Флеп 

омаломощаваше по-големите насекоми, 

обгръщайки ги като с пелерина. Подобно 

на прилепите винаги спеше обърнат 

наопаки, увиснал на клончето, с глава, 

пъхната в плътно прибраните към тялото 

му крила. 

Флеп свикна да се грижат за него. 

Момчето с радост забеляза, че взема от 

ръката му тънките резенчета сурово месо, 

които гълташе цели, кацнал доволно на 

китката му. След всяко хранене Джими го 

галеше по главата, а малкото влечуго 
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извиваше дългата си шия като обичливо 

котенце. 

Когато се случи нещастието, Флеп беше 

голям колкото мушитрънче. Пърхайки из 

стаята, той за първи път съзря отражението 

си в огледалото и писукайки възбудено, се 

стрелна право към другия птеродактил. 

Джими не успя да го предпази от сблъсъка 

с твърдото стъкло. Замаяният Флеп падна 

в краката му и в същия миг момчето усети 

пукота на крехката кост, когато без да иска 

настъпи задното му краче. 

Не мигна цялата нощ, упреквайки се за 

несръчността си и напрягайки ума си да 

намери начин да помогне на ранения си 

любимец. Сутринта отиде при господин 

Карди. Учителят отвори кутията и смутено 

се вторачи в сакатия птеродактил. 

– Това пък какво е? Шеги ли си правиш с 

този модел, младежо? 

Опита се да повдигне „модела“ от 

мъхестото му легло, но в следния миг вече 

притискаше носната си кърпа към ухапания 

си пръст, на който се появиха няколко 

червени капки. 

– О, небеса – шептеше смаян учителят. 

– За бога, Джими, къде го намери? 

– Моля, внимавайте, сър. Кракът му е 

счупен. 

– Счупен? Би трябвало да е вкаменен. 

Не разбираш, ли, че тези видове са 

изчезнали още през юрския период? 

Направо не мога да повярвам! 

След като внимателно изслуша разказа 

му, господин Карди привърза болния крак 

на Флеп към кибритена клечка. 

– Още е млад и костта те зарасне – 

успокои той разтревоженото момче. – Най-

важното е какво смяташ да правиш сега. 

Това е динамит за науката, Джими! Всички 

хора ще се втурнат през глава, за да видят 

истински жив птеродактил. 

– Какви хора? 

– Експерти, зоолози, любители на 

животни като тебе. 

– Но те няма да ми го вземат, нали, сър? 

Господин Карди се замисли. 

– Не, Джими, не вярвам. Ако го 

направят, то ще бъде само, за да се 

уверят, че кракът му заздравява правилно. 

– Започнат ли да идват хора, майка ми и 

баща ми ще разберат. Ще ме накарат да го 

изхвърля. 

Учителят го потупа по рамото. 

– Ще поговоря с тях, не се тревожи. Ще 

ме послушат. 

Вечерта господин Карди дойде и седна 

до Джими, който нерешително постави 
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клетката пред себе си. „Боже мой, какво 

отвратително зверче!“ – възкликна баща 

му, а майка му, след като хвърли ужасе`н 

поглед, прибра Помпадур и изтича да направи 

кафе. Учителят обаче беше търпелив и 

скоро започнаха да му задават въпроси. 

– Ако тези същества наистина са измрели 

толкова отдавна, както твърдите вие, 

тогава защо това е живо? – каза баща му. 

– Предполагам, че яйцето е било 

покрито с кал или тиня, която постепенно 

се е превърнала в твърда скала. 

– Яйцето също би трябвало да се вкамени. 

Карди сви рамене. 

– Не зная, господин Уорд. Може би водата, 

която се е процеждала, го е запазила. По-

добре попитайте палеонтолозите, когато 

дойдат. 

– Палеонтолозите? 

– Хора, които изследват отмрели форми 

на живот. Боя се, че много ще ви досаждат, 

когато съобщите за фантастичното 

откритие на Джими. 

Той кимна към неопровержимата зелена 

реликва от ерата на влечугите, която, 

кацнала на клона, се грееше на огъня. 

– Виждате, че по право това малко създание 

принадлежи към един свят, изчезнал преди 

милиони години, но ето, че все пак е тук, в 

къщата ви. На вас може да не изглежда кой 

знае какво, но за учените един жив 

птеродактил е… как да кажа, безценен. 

След като учителят си отиде, Джими 

забеляза, че баща му изведнъж стана по-

добър към него. Дойде в стаята му и каза 

високо: 

– Джеймз, размислих по въпроса. Онова 

папагалче, за което ми спомена… може би 

малко прибързах тогава. Искаш ли все още 

да го имаш? 

– Благодаря, татко, но не сега. Не искам 

папагал, искам Флеп. Страхотно ще бъде, 

ако дойдат учените от цял свят, както каза 

господин Карди. 

– Разбира се… е, може би едно ново 

колело… Ще видим. 

На излизане се обърна: 

– И гледай онова нещо да е на сигурно 

място. 

За щастие навехнатият крак на Флеп не 

повлия на апетита му. Лакомото 

птеродактилче поглъщаше един по един 

цяла купа червеи, като извиваше и 

разтърсваше дългата си шия. После се 

покатерваше на дланта на Джими и 

изтриваше клюн с ноктите си. Момчето 

примираше от удоволствие при тази 

проява на доверие и обич. Папагалът и 
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колелото можеха да почакат. Единственото 

нещо, което искаше, беше експертите да 

видят колко добри приятели са той и Флеп. 

В края на седмицата те дойдоха. Д-р 

Антръбъс Скедж от музея беше трътлесто 

човече с изтъняла коса и лице като на стар 

папагал. Жената, изпратена от 

зоологическата градина, имаше свити 

устни, леденосини очи и изобщо нямаше 

да изпие кафето си, ако майка му не беше 

донесла карамелената захар. Казваше се 

мис Пенелопа Колапс. 

Джими донесе клетката и я постави между 

двамата. Гледаха почтително птеродактила, 

без да кажат дума. Мис Колапс тихичко 

въздъхна и записа нещо в бележника си. 

Момчето се опита да разкаже колко е 

привързан към него Флеп, но те сякаш не 

се интересуваха. Д-р Скедж се изкашля 

деликатно и се обърна към баща му: 

– Господин Уорд, какво мога да кажа? 

Като си помисля само, че доживях да видя 

един истински представител на 

птерозаврите. Сър, музеят ще ви даде 

голяма сума само за да закупи правото 

върху това палентологично съкровище. 

Изсумтяването на мис Колапс го накара 

да замълча. 

– Очевидно д-р Скедж няма търпение да 

сложа ръка на този образец. Аз ще съм 

последната, която ще му попречи, след 

като зоологическата градина направи 

изследванията си. 

– Мога ли да ви напомня, че като отмрял 

вид, птеродактилус попада определено в 

периметъра на отдела за вкаменели 

влечуги? – беше язвителният отговор. 

– Всички знаем, че птеродактилите са 

праисторически, д-р Скедж – пропя сладко 

мис Колапс. – И тъкмо затова толкова се 

радвам, че този е още жив, а не само 

купчина сухи, стари кокали. 

– Но, моля ви! 

Господин Уорд спря кавгата с усмивка. 

– Ако разглеждаме въпроса за право на 

собственост, нека да не се горещим. 

Надявам се, разбирате, че единственото 

ми желание е да подпомогна научния свят. 

И през ум не ми минава да лиша страната 

от това уникално животно. 

Краят следва 

 

 

 



1984 Вестник „Орбита”                         ☼                                                 Флеп 

Флеп 

Научно-фантастичен разказ 

 

Тим Стаут 

 

Направи пауза и поглади мустаците си. 

– Обаче, ако по една или друга причина 

новината стигне до онези американски 

институти, чиито средства, както разбирам, 

са толкова големи… 

Обезпокоените експерти заговориха 

едновременно: 

– Упълномощен съм да… 

– Ние, разбира се, ще предложим… 

Уирд прекъсна наддаването. 

– Джеймз, трябва да поговорим за някои 

неща. Занеси Флеп в стаята си. 

Джими се подчини, но се промъкна 

обратно, за да подслушва. Това, което чу, 

го изпълни с ужас. 

Говореше мис Колапс: „…кръвни проби, 

изкуствено приспиване, с евентуално 

теленаблюдение на сърцето и мозъка. 

Пълни изследвания – физически и 

химически…“ 

„Първо поставяне на вътрешните органи 

във формалинов разтвор, след това 

подробно остеологическо изследване“ – чу 

се сухият глас на д-р Скедж. „Възможност 

да се сглоби скелетът както приживе… 

Очарователно!“ 

Нещастен, Джими допълзя в стаята си. В 

края на краищата искаха да му вземат 

Флеп. Баща му щеше да продаде 

любимеца му на жестоки хора, за да го 

изтезават и нарежат на парчета в името на 

науката. 

Цяла нощ плака горчиво. От опит 

знаеше, че баща му никога не променя 

решението си. Но когато надникна в 

клетката и видя как Флеп спи обърнат 

наопаки с кибритената клечка на крака, 

подобна на инвалидна протеза, мълчаливо 

се закле да не го остави да попадне в 

ръцете на експертите. 

На другия ден каза на господин Карди за 

случилото се. 

– Те изобщо не обичат животни! Само 

искат да наранят Флеп! Татко ще го даде 

на този, който плати най-много. 

Карди не устоя на укора в погледа му и 

се извърна. 
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– Сигурен съм, че правят това, което е 

най-добро за науката – отговори той, 

презирайки се още като изричаше думите. 

Когато Джими стигна у дома, клетката я 

нямаше. Нима експертите бяха идвали 

вече? 

Втурна се надолу по стълбите. 

– Мамо! Татко! Къде е Флеп? 

Бяха го поставили в хола. Майка му 

правеше снимки на баща му, застанал до 

клетката с дебели градинарски ръкавици. 

– За бога, Джеймз, какво има? – тросна 

се тя. – Тичаш из къщи като бесен! 

– Не намерих Флеп. 

– Нищо няма да му направим на това 

жалко създание – каза баща му. – Снимаме 

се за вестниците, а ако си разумен, може и 

тебе да те отпечатат. И не забравяй 

колелото, което ти обещах. 

– Не искам колело! Искам си Флеп! 

– Не ставай дете, Джеймз. Току-що ни се 

обадиха от музея и предложението им 

беше многообещаващо. 

– Да, да вземат Флеп и да го убият! 

Спусна се покрай тях и грабна клетката, 

но когато хукна към вратата, Помпадур се 

събуди от шума, скочи от кошницата и се 

заплете в краката му. Джими се спъна, 

падна и клетката с трясък се отвори. 

– Флеп! – извика той. 

– Махни това ужасно същество от 

бедния Помпадур! – изпищя майка му. 

– По дяволите! – изкрещя баща му. – 

Изпъди тази проклета котка, че ще го 

хване! 

Помпадур за малко щеше да го сграби с 

хищните си нокти, но Флеп подплашен 

скочи на облегалката на канапето като 

зелена, механична играчка. 

Госпожа Уорд изписка, когато той полетя 

и бръсна лицето й с крила, но под тежестта 

на шината изплашеното птеродактилче 

закръжи надолу към възглавницата. В този 

момент Помпадур скочи към него и 

двамата се сблъскаха във въздуха. 

Баща му се хвърли към съскащата 

котка, а Джими вдигна Флеп в шепите си, 

грабна клетката и побягна към стаята си. 

Нещастното момче заспа чак след 

полунощ. 

На другия ден следобед, когато се върна 

от училище, експертите отново бяха 

дошли, но този път вместо кафе имаше 

сърдити лица, а баща му трепереше от 

гняв. 

– Къде е? Къде е? – изкрещя той. 

– Кое? 

– Животното – твоят отвратителен Флеп! 
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– В клетката си. 

– Не, не е! 

Джими донесе празната клетка. Зоркото 

око на майка му съзря няколко дълги, бели 

косъма, закачили се на отворената врата. 

– Помпадур! 

Ръката на баща му се стовари върху 

бузата му. 

– Ах, ти, глупако! Защо си пуснал 

котката вътре? 

– Недей, татко! Моля те! 

– Осемдесет и пет хиляди лири отидоха 

на вятъра само защото не си си дал труд 

да затвориш клетката! 

Баща му пак го удари и тъкмо вдигаше 

ръка отново, когато д-р Скедж го докосна. 

– Един момент, господин Уорд. 

Уорд се обърна, разгневен. 

– Какво искате? 

– Даже ако за нещастие котката е изяла 

образеца, може да не е съвсем късно за 

музея. Скелетът, вероятно, е все още цял. 

Ъ-ъ-ъ… извинете ме, но една навременна 

дисекция… 

Гласът му замря, изразявайки 

съжаление. 

– Разбира се! 

Уорд пусна сина си. 

– Наблизо има ветеринарен лекар, стига 

да сте съгласни за същата цена. 

– Бернард! Не! – извика госпожа Уорд. – 

Ако това значи да… О, Бернард… Не 

Помпадур! 

– Маргарет, осемдесет и пет хиляди са 

на карта, а ти… за една котка. Хайде! 

След малко всички си отидоха. Джими 

влезе в стаята си, отвори гардероба и 

извади дървената кутия, скрита под 

старите му дрехи. Флеп проточи шия и го 

приветствува с тихичко гракване. Момчето 

го погали по главата, а птеродактилчето 

блажено притвори очи. 

Застла кутията с памук и лишеи, след 

това отиде при домашната аптечка и 

извади оттам флакон със сънотворни 

хапчета. Счука две и сложи праха в парче 

от пресен черен дроб. Флеп го изгълта 

лакомо. След няколко минути очите му се 

премрежиха, затвориха се и той се катурна 

настрана. 

Джими втренчено гледаше свитото 

телце на малкото влечуго. 

– Сбогом, Флеп – прошепна той. 

Облепи кутията с лепенки, като направи 

няколко отвора за проветряване. Даже с 

въздушна поща колетите стигаха до 
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Танзания за няколко дни. Надяваше се 

двете таблетки да стигнат. 

– Е, какво? Нови минерали ли? – 

усмихна се възрастната пощенска 

служителка, като слагаше пакета в 

торбата. 

Сетне Джими дълго се разхожда из 

хълмовете и не си тръгна до залез слънце. 

След един месец получи писмо от 

Африка. Подробният, обнадеждващ разказ 

на Питър Камо беше награда за 

многобройните му съмнения и тревоги. 

Всичко се беше наредило както трябва. 

Най-много го зарадва цветният диапозитив, 

който Питър беше пъхнал в плика. Върху 

дървената табела пишеше: „Резерват за 

дивеч „Ниосели“. Тук дивите животни са 

свободни.“ 

А над нея, мъчейки се да налапа голям, 

оранжев бръмбар, беше кацнал Флеп, 

последният в света птеродактил. 
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Нашият институт 

Научно-фантастична шега 

 

Лион Измайлов 

 

– Другари, нашият научноизследователски 

институт вече дълги години работи над 

проблема, чието решение би направило 

живота на милиони хора още по-щастлив. 

Проблемът се състои в това да се 

кръстосат диня и муха. Или, с други думи, 

да се създаде нов породосорт муходиня. 

Тази идея издигна преди много години 

ръководителят на нашия институт, защитил 

на тази тема докторска дисертация, в която 

той доказа, че такава диня е значително 

по-целесъобразна от обикновената, тъй като 

при ядене динените семки ще се разпръскват 

от само себе си в различни посоки. 

Проблемът беше поставен правилно и 

естествено за неговото решение бяха отделени 

големи средства, които в недалечно 

бъдеще щяха да се изплатят с лихва. 

Икономистите от нашия институт 

изчислиха, че новите дини ще спестят маса 

време, необходимо за махането на 

семките. И това време ядящите дини ще 

могат да посветят на труд, почивка или 

свободно творчество. Пресметнато в 

дървесина, това време би стигнало да се 

обиколи шест пъти земното кълбо, 

естествено по екватора. 

След това бяха създадени лаборатории, 

които по-късно прераснаха в отдели, от 

които впоследствие се отделиха собствени 

лаборатории, които обещават в недалечно 

бъдеще да прераснат в отдели. 

Проблемът само в началото изглеждаше 

сложен, после стана почти нерешим. 

Трудността се състоеше в това, че дълго 

време категорично не ни се удаваше за 

кръстосаме диня и муха. Тоест мухите 

никак не се прихващаха за динята, а 

динените калеми никак не се прилавяха 

към мухите. 

Бяха изпратени две експедиции в 

Африка и Австралия, за да намерят мухи с 

по-големи способности към оплождане. 

Досега експедициите не са се върнали, но 

обнадеждаващите отчети за извършената 

работа пристигат редовно. 

Наскоро тези експедиции бяха обявени 

за постоянни със сменящ се състав, тъй че 
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в близките петнадесет години през тях ще 

минат всички работници от нашия НИИ. 

Към нашия институт през последните 

години се организираха и работят две 

стопанства. Едно бостанно в Крим и едно 

муховъдно в Кавказ. Имаме вече такова 

количество мухи, че бихме могли напълно 

да задоволим с тях целия международен 

пазар, ако съществуваше такъв. 

Що се отнася до дините, тяхното 

потребление, естествено за 

производствени нужди, засега изпреварва 

производството, което, пресметнато в 

дървесина, би могло да обиколи земното 

кълбо осем пъти, естествено по екватора. 

Проблемът за създаването на муходини 

сега се разделя на няколко етапа. 

Първо, разпръскване на семките с 

последващо увеличаване на скоростта на 

разпръскване до скорост на отлитане. 

Вече са защитени дисертации по скоростта 

на разпръскване на семките, скоростта на 

отлитане, съсредоточаването на попаденията 

и студоустойчивостта на семките, полезното 

използуване на летящите семки. 

Последната тема, ако не бъде 

разработена навреме, обещава колосални 

резултати. Тоест при продължителност на 

полета от нула до безкрайност цялата 

Земя може да се превърне в един огромен 

бостан. Може да ни спре само студът, и то 

само докато не създадем студоустойчиви 

сортове муходини. 

Второто направление се състои в 

приложението на метода на селекция към 

други сортове и породи. Вече са запланувани: 

мухопъпеши с аналогично разпръскващи се 

семена, пеперудодомати, които сами ще 

долитат до поставените наблизо кошници, 

а също така ябълкоптици, които ще отлитат 

на юг през есента, за да се върнат 

напролет във вид на портокали. 

Така че, с други думи, имаме работа до 

гуша, вложените в НИИ средства не 

пропадат даром, тъй като ние нищо не 

правим даром. 

Единственото, което пречи на нашата 

работа, е съседният институт, който се 

занимава сега с проблема за създаването 

на дини без семки. Но на мен ми се струва, 

че докато те не решат този 

малкоперспективен проблем, ние спокойно 

можем да не решаваме своите по-

перспективни проблеми. 
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Отмъщението на Великия муг 

Научно-фантастичен разказ 

 

Валдемар Балдхед 

 

Не знам кога ще умра. Може би утре, а 

може би след десет цикъла. Но точно 

затова трябва да запиша тази история още 

сега, та по-късно да може да се 

възпроизвежда, да се помни и повтаря. Ако 

запазя тайната и я отнеса в небитието, не 

бих имал ни най-малко удовлетворение от 

това, което сторих. А аз държа да го имам, 

държа да изпия до дъно чашата на 

удовлетворението. Искам дори тогава, 

когато мен няма да ме има, да се знае, че 

победих, че накарах двамата поредни 

Велики мугове да заплатят сметката, която 

аз им представих. 

Всичко започна преди няколкостотин 

цикъла, когато доведохме на нашата 

планета човека в черно и Майката на 

Великите мугове. Всъщност, не… всичко 

започна още по-рано. Искам онова, което 

ще разкажа сега, да се знае и на 

Планетата на Стоте Багри. Затова ще 

започна съвсем отначало. 

Жител съм на планетата Мелдмуг в 

галактиката Мелдмоон. Преди няколко 

хиляди цикъла муговете разработили 

добре функционираща система за 

междугалактична комуникация и започнали 

да търсят други следи от живот във 

Вселената. При експедициите си срещали 

живи същества, но обикновено те били 

уродливи, не приличали по нищо на 

муговете – някакви прозрачни творения 

или плазмоподобни животинчета, с които 

било невъзможно да се установи контакт. 

Едва след около хиляда цикъла, когато бил 

построен космическият кораб „Мелд-Ога-

Муг“, експедицията под командуването на 

Мия открила мугоподобни същества на 

планета, разположена в самата периферия 

на една второстепенна галактика. 

Мия нарекъл планетата Стобагрена, тъй 

като за разлика от нашата – четирибагрена 

– тя се мени в безброй цветови оттенъци – 

само зеленият цвят има на нея 

петнайсетина нюанса! Известно време 

използували и наименованието 

Еднослънчева, понеже тя притежава само 

едно слънце, около което кръжи, но сетне 
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за официално име било прието „Планетата 

на Стоте Багри“. 

Живеещите в Стоте Багри същества се 

наричат хоминес. Те приличат много на 

муговете, високи са почти колкото нас и 

анатомичната им система е близка до 

нашата. Принципната разлика е в това, че 

имат само един чифт очи. За да забележат 

какво става зад гърба им, трябва да се 

обръщат, но тогава пък загубват контакт с 

пространството, което са загърбили. 

Донякъде си помагат в това отношение, 

като използуват блестящи повърхнини, 

които отразяват околните предмети. 

Въпросните устройства, наричани там 

огледало, са едно от многото 

доказателства за примитивността на тези 

същества. След посещението на 

експедицията на Мия те 

усъвършенствували начина си на живот, 

обаче тази еволюция е изключително 

бавна, а сравнително простият им начин на 

живот и днес създава отблъскващо 

впечатление. Те обитават големи и 

нееластични сгради, ограничаващи 

пространството; продължителността на 

живота им е средно три пъти по-малка от 

тази на муговете; не са в състояние да 

овладеят всички природни закони и дори 

не могат да се изхранват – стотици хиляди 

от тях умират от глад! Тези и други факти 

са известни на муговете, така че няма да ги 

коментирам подробно. Бих искал само да 

обърна внимание на жителите на Стоте 

Багри, които – надявам се – ще се 

запознаят с моя разказ, върху 

обстоятелството, че между нашето и 

тяхното общество съществува дълбока 

пропаст. 

Участниците в експедицията на Мия и в 

следващите няколко експедиции 

установили контакт с жителите на Стоте 

Багри. Нещо повече – на четири места те 

изградили с помощта на местното 

население космодруми с разпознавателни 

знаци; един от тях и до днес е оцелял 

отчасти на платото Наска в онази част на 

Стоте Багри, която аборигените наричат 

Южна Америка. Вече знаем, че след тези 

мимически – поради езиковата бариера – 

срещи, в пещерите и в някои сгради на 

многоцветната планета са останали 

рисунки на наши космически кораби и на 

космомугове в стари и доста примитивни 

скафандри, напомнящи скафандрите, които 

хоминес използуват сега при своите кратки 

разходчици из Космоса. 
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Една от експедициите ни взела със себе 

си на кораба няколко местни жители, но те 

умрели преди пристигането на Мелдмуг. 

Организмите им не се приспособили към 

такова пътуване, а по онова време 

муговете още не можели да им осигурят 

необходимите условия за живот. 

Нашата техника достигнала съответното 

ниво на развитие едва през периода, който 

те наричат XV век. Тогава, след 

прекъсване от две хиляди цикъла, 

муговете кацнали на голям полуостров в 

страната, наричана Испания. Какви ужасни 

неща ставали там! Космомуговете направо 

изтръпнали пред кошмарните гледки. Едни 

хоминес горели други на клади. Живи! 

Първите били облечени в дълги черни 

роби с качулка; те вървели в редица по 

двама и пеели провлечено унили песни. 

Подир осъдените се влачели тежки 

дрънчащи змии (казват им окови); лицата 

им били измъчени, а очите – кръвясали. 

Хленчели и охкали. 

Командирът на експедицията Тиноон 

Тин видял, че дърпат към кладата едно 

младо, хубаво момиче, и решил да го 

освободи. Използувайки церенов газ, 

космомуговете предизвикали суматоха, 

грабнали момичето и един от облечените в 

черно хоминес и ги натоварили на кораба. 

Така на Мелдмуг пристигнали първите 

живи обитатели на Стоте Багри. 

Името на изключително красивата жена 

с дълги черни коси било Долорес, а на 

мъжа – Карлос Морена. Тя била кротка и 

уплашена, често плачела. За разлика от 

нея Морена се мятал, размахвал гневно 

огромните си юмруци и току заставал на 

колене пред една вещ, която първоначално 

висяла на колана му, а после той окачил на 

стената в помещението, оставено на 

негово разположение. Това бил символът 

на властта, която почитал – кръстът. Пак за 

разлика от жената Морена още от самото 

начало имал завиден апетит, въпреки че се 

отказвал от някои наши ястия. 

Морена научил езика ни едва след два 

цикъла. Променил се. Изглеждал доволен. 

Макар че непосредствено след кацането на 

Мелдмуг се държал грубо с момичето, 

сетне, когато заменил своята роба с 

нашенски дрехи, започнал да се върти 

около Долорес. В резултат на това се 

появили единадесет деца: седем момчета 

и четири момичета. После Долорес умряла. 

До смъртта си не научила нашия език. 

Никога не се усмихвала. Днес я почитаме 

като Майка на Великите мугове. 
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Но всичко това се случило значително 

по-късно, затова ще се върна малко назад. 

Морена разказвал на муговете 

невероятни истории, някои от които 

предизвиквали жив интерес. Говорел им за 

своята родина и за Европа, в която има 

много страни и много езици, но един от тях 

бил общ – латинският. Именно на латински 

език жителите на Стоте Багри се наричат 

„хоминес“, а планетата им – Тера. Говорел 

им за институцията, наречена Инквизиция, 

към която принадлежал самият той и която 

изгаряла живи онези хоминес, които не 

вярвали в свръхестественото същество, 

наречено Бог. Муговете били изумени – 

след като разказвал дълго за любовта на 

хоминес към Бога, Морена заявил, че 

когато синът на този Бог се приземил на 

Стоте Багри, хоминес го убили, 

приковавайки го към голям кръст. Затова 

пък много ги развеселило твърдението му, 

че Планетата на Стоте Багри е плоска и 

неподвижна и че слънцето й обикаля около 

нея от изток на запад. Дрънкал още много 

подобни небивалици. 

Морена научил муговете да приготвят 

различни ястия и ги запознал с оригинални 

вкусови комбинации. Кулинарните 

реформи се понравили на муговете. 

Другите негови преобразования съвсем не 

им били по вкуса, но нямало как да ги 

отхвърлят – Морена ги налагал насила. 

Най-голяма слабост на муговете била, 

че не умеели да отмъщават. Когато 

Морена убил първия муг, те били просто 

шокирани и не знаели как да реагират. 

Можели да го унищожат: та той бил един, 

сам-самичък, а те – милиони! Но муговете 

не умеели да отговарят на насилието с 

насилие, не умеели, защото до този 

момент никога не им се налагало да 

наказват, а за убийство не можело да става 

и дума! И как ли би могло, след като на 

Мелдмуг никой никога никого не бил 

убивал! Неестествена смърт настъпвала 

само при нещастни случаи. Те не знаели 

какво е това кражба, лъжа, подкуп; не се 

разделяли на по-добри и по-лоши, на 

управляващи и управлявани, на сити и 

гладни; кръвното отмъщение им било 

чуждо. Морена ги научил на всички тези 

неща. 

Достатъчни му били четиринайсет 

цикъла. Междувременно децата му 

пораснали. Народили се мелези – от 

връзки между потомците на Морена и 

муговете. Така възникнала кастата на 

Великите мугове, която наложила на 
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цялото общество на Мелдмуг своите 

закони. Брутални закони. Морена умрял, но 

потомците му останали, размножавали се и 

затвърдявали наложените правила – 

алчност, безогледна конкуренция, борба за 

съществуване, йерархична система на 

управление и дори десетичната числова 

система, прилагана на Стоте Багри. Преди 

пристигането на Морена всички блага на 

Мелдмуг били общи. След това били 

поделени. Подялбата се състояла в това, 

че най-напред Великите мугове си взели 

онова, което искали, а другото дали на 

останалите мугове. 

За двеста цикъла новата система се 

утвърдила. Муговете претърпели 

метаморфоза и вече никой на Мелдмуг не 

се учудвал, че всеки притежава „своето“ и 

води борба с другите мугове за него, че 

жените вече не са обща собственост, а 

всеки си има собствена съпруга (възможно 

било обаче всяка жена да стане 

собственост на някого от Великите мугове 

– те имали цели стада наложници); че 

трябва да се лъже, да се краде, да се 

мами, да се правят доноси и да се убива. 

За да оцелееш. Системата поддържали 

касапите на владетелите („ръцете на Най-

Великите мугове“) и шпионите провокатори 

(„очите на Най-Великите мугове“). За най-

дребни прегрешения наказвали със смърт. 

Морена бил първият Най-Велик муг. 

Тази титла после „заслужил“ най-големият 

му син Мугмор, а сетне вторият син на 

Морена, Мегамор, наследен от своя син, 

жестокия Хенгамуг. Той забранил на 

Великите мугове да се женят за 

простосмъртни и да имат деца от тях. 

Оттогава Великите мугове се 

размножавали само в границите на 

собствената си каста и така не 

позволявали на елита да се разрасне. 

Прекалено голям, елитът би престанал да 

бъде елит. 

През владичеството на Хенгамуг била 

въведена още една новост. Още по време 

на господството на Мегамор муговете 

овладели технологията за въплътяване в 

хоминес. Методът има няколко етапа. Най-

напред от тялото на муга се отделят всички 

негови сетивни елементи, които се 

затварят в терролов предавател. Сетне 

друг муг взема със себе си предавателя на 

Стоте Багри и там чрез терролови вълни 

претопява тези елементи в телесната 

обвивка на някой местен жител. По този 

начин мугът получава физическата обвивка 

на жителя на Стоте Багри, запазвайки 
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своята личност, без да неутрализира 

уменията и познанията на аборигена, който 

дори не си дава сметка, че в тялото му 

живее някой друг. Сиреч хомо живее, 

ръководен всъщност от съзнанието, от 

мозъка на муга. В съответния 

предварително определен момент мугът 

контрольор отново складира в предавателя 

сетивните елементи на хоминизирания муг, 

като освобождава нищо неподозиращия 

хомо, и ги откарва обратно на Мелдмуг. 

Там ги връща на консервираното по 

подходящ начин тяло на муга. 

Цялата тази операция е извънредно 

скъпа и поради това е достъпна само за 

Великите мугове. 

Впрочем, дори да беше евтина, те пак 

не биха позволили на простосмъртните 

мугове да я използуват, тъй като това би 

нарушило тяхното самочувствие на елит. 

Великите мугове я използували само за 

една цел – да се любят с най-красивите 

жителки на Стоте Багри. Въплътявали се 

за ден-два в телата на принцовете и 

кралете на стобагрената планета и 

изживявали редки удоволствия с техните 

метреси. Жените от рода на Великите 

мугове, да не говорим за обикновените 

мужки, са несравнимо по-грозни от 

обитателките на Стоте Багри. И това 

именно обяснява ентусиазма, с който 

Великите мугове се стремели към онази 

планета. 

Извършеното по времето на Хенгамуг 

нововъведение се състояло в 

обогатяването на метода с един нов 

елемент – обратното движение във 

времето, т.е. връщането в миналото. 

Хенгамуг наредил на учените да овладеят 

времето и им дал пет цикъла да решат 

тази задача, обещавайки им, че в случай 

на неуспех ще заплатят за него с главите 

си. Удържал на думата си. Те не успели. 

Убили ги – всички, четиристотин двадесет и 

седем муга. Асистентите им получили за 

решавано на същата задача следващите 

пет цикъла. Те имали късмет, понеже 

разполагали с постигнатото от 

предшествениците им и благодарение на 

това открили начин за пътуване в миналото 

и завръщане от него. 

Краят в следващия брой 
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Отмъщението на Великия муг 

Научно-фантастичен разказ 

 

Валдемар Балдхед 

 

Сега вече Великите мугове имали 

възможност да се въплътяват в образи на 

известни исторически личности, живели на 

Стоте Багри: например в образа на Юлий 

Цезар, за да потъват в обятията на Клеопатра, 

на Франциск I, за да притежават Диана дьо 

Поатие, или пък на Нелсън, за да станат 

любовници на леди Хамилтън. По същото 

време настъпил разцвет в областта на 

науката за екзекуциите. 

До това време Великите мугове се 

разправяли със своите противници, с 

престъпниците и въобще с онези, които не 

одобрявали тяхната система и начина им 

на живот, на място. Сега обаче, за да се 

позабавляват и за да измъчат здравата 

нещастниците, започнали да пренасят някои 

от тях в телата на исторически личности на 

Стоте Багри, осъдени на смърт – на еретиците, 

които Инквизицията горяла на клади, на 

заговорниците, разпъвани на колело или 

разкъсвани с коне, както и на индианците, 

набивани на кол от конкистадорите. 

Дойде време да премина към моите 

лични проблеми. Аз се родих Велик муг, 

макар и не от господствуващата линия. 

Още преди раждането си всеки Велик муг 

получава съответната специализация – аз 

бях определен за специалист по контактите 

с Планетата на Стоте Багри. От дете 

изучавах историята на далечната планета 

и когато пораснах, неведнъж се отправях 

към нея в ролята на контрольор на Най-

Великия муг – Рагамон, сина на Хенгамуг, 

за да бдя над неговите еротични приключения. 

Работата ми не беше лесна, тъй като 

отговарях за безопасността на полетите. 

Понякога хоминес забелязват нашите 

космически кораби. Наричат ги „летящи 

чинии“ и полагат големи усилия да разберат 

нещо повече за тях. Моята задача се състоеше 

именно в това да не им позволявам да ни 

идентифицират и да предотвратявам 

евентуалните нещастни случаи – например 

като нашумялата катастрофа, при която 

един наш кораб се взривява над територията 

на Сибир (слава богу, съумяхме да внушим 
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на хоминес, че това не е космически кораб, 

а метеорит). Но най-важният аспект на 

задачата ми беше да издирвам за Рагамон 

най-апетитните парчета сред представителките 

на нежния пол на планетата. 

Господарят ми беше взискателен – 

избираше най-красивите сред жителките на 

Стоте Багри. Случваше се неговите 

приключения да завършват трагично за 

жените. Така стана например, когато се 

въплъти в любовника на Мерилин Монро. В 

крайна сметка тази жена (прочута на Стоте 

Багри с това, че преобразена от три в две 

измерения, развличаше хоминес, движейки 

се на бяла плоскост в тъмни помещения – 

на това му викат кино) умря при тайнствени 

за жителите на планетата обстоятелства. 

Рагамон я беше заразил с безвредни на 

Мелдмуг, но убийствени за нея вируси. 

Онези обясниха смъртта й със самоубийство, 

обаче не вярват кой знае колко на тази версия. 

Моята трагедия започна два цикъла по-

късно. Влюбих се в Ами. Ами беше 

простосмъртна мужка – много хубава, почти 

толкова хубава, колкото са жителките на 

Стоте Багри, но не принадлежеше на моята 

каста, така че на мен, Великия муг, ми 

беше забранено да имам деца от нея. 

Наруших забраната. Надявах се, че ще мина 

между капките. По онова време бях главен 

директор на космическото управление и 

организатор на пътешествията на Великите 

мугове на Стоте Багри – следователно 

четвъртият човек в йерархията на 

Мелдмуг, след Най-Великия муг Рагамон, 

Ономег, неговия по-млад брат, и Вагама – 

шефа на мелдмугската полиция и на 

личната охрана на Най-Великия муг. 

Сметките ми излязоха криви. Самият аз 

получих само мъмрене – бях незаменим 

специалист по издирване на 

привлекателни любовници на Стоте Багри 

за Рагамон и Ономег. Дори не ме уволниха. 

Но убиха сина ми, а Ами беше изпратена 

на Стоте Багри през 1413 година и 

въплътена в Жана д’Арк в деня на нейната 

смърт. Изгоря жива! 

Принудиха ме да организирам лично 

нейното изпращане! Струваше ми се, че ще 

умра от мъка… Но нищо нямаше да 

спечеля, ако се противопоставех. Най-

много да убият и мен. Затова изпълних 

нареждането, преструвайки се на спокоен и 

равнодушен. До известно време се 

заблуждавах, че ще успея да ги пратя за 

зелен хайвер. Исках да въплътя Ами в 

друго момиче на Стоте Багри. Обаче те 

прикрепиха към мен още един контрольор 
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– агент на Вагама. Трябваше да го взема 

със себе си… Придавах си безразличен 

вид и дори го заблуждавах, че се радвам, 

понеже се отървавам от омръзналата ми 

вече любовница и премахвам следите от 

грешката си. Тези думи бяха първата ми 

стъпка по пътя на отмъщението. 

Реших: те трябва да умрат. И то не по 

обикновен начин. И не веднъж. Неотдавна 

специалистите от подчинените ми лаборатории 

бяха открили метод за ритмично повтаряне 

на уловените единици време, наречен 

репулсационен, и бяха конструирали на 

базата на това изобретение едно 

устройство, с което един и същ момент би 

могъл да се повтаря многократно (както 

звуковият сигнал). Разбира се, информирах 

Рагамон и Ономег за изобретението. Бяха 

във възторг. Поздравиха ме. Получих 

висока награда. Аз им обясних, че 

устройството – „Пулсамег“ – ще трябва да 

премине серия от изпитания и затова 

оперативният вариант ще бъде готов не по-

рано от един цикъл. Излъгах ги. Първият 

екземпляр „Пулсамег“ работеше идеално. 

Трябваше да подмамя и двамата наведнъж. 

Не беше лесно, но нямах друг изход. Съдбата 

най-сетне се беше показала благосклонна 

към мен. След толкова цикли, съпроводени 

от неуспехи, и след смъртта на Ами ми се 

полагаше поне една трохичка късмет. 

Снижавайки се за кацане на Стоте Багри 

при една разузнавателна експедиция по 

поръчение на Рагамон, бях забелязал на 

огромния воден резервоар, назоваван от 

местните жители Тихи океан, малка гумена 

лодка, а в нея – двама хоминес. Изглежда, 

от доста време се носеха по безмерния 

океан. Бяха страшно изтощени. Взираха се 

един в друг с безумни очи. В тези очи се 

таеше глад. Не можах дори да мечтая за 

нещо по-добро. 

Светкавично се завърнах на Мелдмуг и 

показах на Рагамон и Ономег тримерните 

образи на две фантастични манекенки – сестри, 

работещи в прославената на Стоте Багри 

модна къща „Диор“. Съобщих им, че през 

следващата стобагрена нощ те имат уговорени 

срещи с любовниците си. Клъвнаха стръвта. 

После всичко беше много лесно. Полетях 

с тях като контрольор, вземайки със себе си 

апарата „Пулсамег“. Позабавих се, докато 

открия лодката. Беше крайно време да 

действувам, онези двамата издъхваха от 

глад. Едва що успях да осъществя 

въплътяването, единият от корабокрушенците 

нападна другия, зашемети го и заби зъби в 

тялото му. Не след дълго и той самият умря 
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в страшни мъки. Конкретно: Рагамон изяждаше 

Ономег, а после издъхваше в лодката под 

парещото слънце на Стоте Багри. 

Оставих „Пулсамег“ на необитаем коралов 

остров и го включих, преди да отлетя за 

Мелдмуг. Той ще възпроизвежда и повтаря 

смъртта на Рагамон и неговото братче 

дотогава, докато работят батериите. Което 

съвсем няма да означава край на 

страданията им, защото моите мугове ще 

се върнат там, за да заредят апарата 

отново. Рагамон и Ономег ще умират в 

ужасни мъки стотици пъти – толкова дълго, 

докато не ми омръзне, а няма да ми 

омръзне, преди да забравя Ами. А аз съм 

злопаметен като слон! 

Но това още не е краят на разказа ми. 

След като си разчистих сметките с Рагамон 

и Ономег, завзех властта и унищожих всички 

техни роднини и привърженици. Сега аз 

съм Най-Великият муг. Извърших преврата 

с помощта на шефа на мелдмугската 

полиция Вагама. Той не се интересуваше 

от жени, затова пък беше роб на хазарта, 

избуял на Мулдмуг след пристигането на 

Морена. Научих Вагама да играе 

стобагрената игра покер и му обещах 

великолепно забавление на Стоте Багри. 

Удържах на думата си. Изпратих Вагама 

на прочутата партия покер през 1876 година 

в градчето Дидууд (в Северна Америка) и 

го въплътих в тялото на прославения шериф 

и първокласен стрелец Джеймс Бътлър 

Хикък. Вагама взе със себе си няколко 

души от охраната си, които се въплътиха в 

каубоите, охраняващи заведението в 

градчето, и няколко лични контрольори. 

Нищо не му помогна – Вагама не 

познаваше историята на Планетата на 

Стоте Багри. В противен случай щеше да 

знае, че през стобагрената 1876 година 

Хикък е бил застрелян в гърба от бандита 

Мак Кол в мига, когато държал в ръката си 

фул от три аса и две осмици (този фул и до 

днес покерджиите на Стоте Багри наричат 

„фул на смъртта“). И с основание. 

Вагама заплати единствено за това, че 

изпълни присъдата над моя син. Той бе само 

оръдие в ръцете на злосторниците. Затова 

му избрах лека и еднократна смърт – аз съм 

справедлив и либерален владетел, баща 

на своя народ. 
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Движеща сила 

Научно-фантастичен разказ 

 

Айзък Азимов 

 

Земята беше превърната в огромен парк. 

Буйна растителност покриваше цялата суша. 

На борда на пътническия лайнер „Луна-

Земя“ Лу Тансония наблюдаваше мрачно 

как дискът на планетата бавно се 

увеличаваше. Дългият изпъкнал нос 

придаваше печално изражение на лицето 

му, но сега това напълно съответствуваше 

на настроението на младия учен. 

Досега Лу никога не беше напускал 

Земята за толкова дълго време. Мисълта 

за не твърде приятния период на 

адаптация не подобряваше състоянието 

му, но не тя беше причина за тъгата, обзела 

Лу, когато приближаваше родната планета. 

Отдалеч Земята си оставаше огромно, 

светещо кълбо в бялата пелена на 

облаците, запазило своята първична 

красота. Изглеждаше, че нищо на нея не се 

е изменило от времето, когато преди 

триста милиона години животът се е 

измъкнал от морето и се е втурнал по 

сушата, за да я завладее. 

И чак когато корабът приближи 

атмосферата, започна да се забелязва 

влиянието на човека върху земната 

растителност. Девствената природа вече 

не съществуваше. 

Горите растяха в стройни редици и на 

всяко дърво нечии ръце бяха окачили 

табелка с названието на вида и произхода 

му. Житата и тревите в полята растяха и се 

редуваха в строго съответствие със 

сеитбообращението, растенията се 

подхранваха и плевяха от автомати. 

Пресметнати бяха и малкото останали 

домашни животни и Лу подозираше, че е 

известен даже и броят на тревичките. 

Дивите животни бяха такава рядкост, че 

срещата с някое от тях ставаше сензация. 

Даже насекомите намаляха, а едрите 

бозайници се бяха запазили само в 

националните паркове, броят на които 

непрекъснато намаляваше. Котките почти 

изчезнаха, защото се смяташе за по-

съвременно в къщи да се държи катеричка. 
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Налага се поправка! Намаляваше само 

животинският свят на Земята. Общият брой 

на живите организми не се беше изменил, 

но по-голямата част от него, почти три 

четвърти, се състоеше само от 

представители на вида хомо сапиенс. И 

въпреки всички усилия, полагани поне на 

думи от Всемирното бюро по екология, 

тази част от година на година бавно, но 

неизменно нарастваше. 

Краят в следващия брой 
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Движеща сила 

Научно-фантастичен разказ 

 

Айзък Азимов 

 

И сега, впрочем, както винаги, Лу 

мислеше за това с нарастващо чувство за 

загуба. Присъствието на човека не биеше 

на очи. Даже сега, когато корабът правеше 

последни обиколки около планетата, Лу не 

виждаше и следа от цивилизация. 

Гигантските, разрастващи се градове бяха 

изчезнали. От голяма височина сред 

гъстата растителност все още можеше да 

се различат лъчите на старите 

автомагистрали, но отблизо те ставаха 

невидими. Човечеството, милиардите хора 

с техните градове, машини, енергетични 

станции, транспортни тунели отиде под 

земята. Използването на слънчевата 

енергия позволи страхът от глада или от 

недостига на топлина да се забрави. 

Приближавайки планетата, Лу с 

вълнение мислеше какво го очаква на 

Земята. Днес, след дълги месеци на 

неуспехи, той можа да си уреди лична 

среща с Адрастус, който беше последната 

му надежда. 

Ино Адрастус възглавяваше Всемирното 

бюро по екология. Малцина знаеха нещо за 

функциите на тази организация, а и 

въобще за нейното съществуване, но в 

действителност Адрастус заемаше най-

важния пост на Земята, защото бюрото 

контролираше всичко. 

* * * 

Именно за това говореше и Ян Марли, 

настанен удобно в креслото пред бюрото 

на Адрастус. 

– Кълна се в книгите си, това е най-

важният пост на Земята. За това именно 

искам да напиша. 

Адрастус повдигна рамене. Неговата 

набита фигура, прошарените кестеняви 

коси и светлосините очи, обкръжени с 

паяжина от бръчки, вече не едно 

десетилетие бяха неделима част от 

административната машина. Той 

възглавяваше Бюрото по екология от 

началото на неговото съществуване. За 

тези, които го познаваха, думите Адрастус 

и екология бяха синоними. 
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– Ако трябва да говорим истината, аз 

едва ли решавам нещо – отбеляза той. – 

Директивите, които подписвам, в 

действителност не са мои. Подписвам ги 

само затова, защото подписът на 

компютъра би предизвикал трудности от 

психологически характер. Но вие 

разбирате, че само компютрите могат да 

извършат предварителната работа. 

Всекидневно бюрото преработва 

невероятно количество информация. 

Данните постъпват от всички краища на 

земното кълбо и се отнасят не само до 

раждането и смъртта на хората, за 

миграцията на населението, за 

производството и потреблението, но и за 

всякакви изменения в животинския и 

растителния свят, а да не говорим за 

състоянието на основните компоненти на 

окръжаващата среда – въздух, океан, 

почва. Цялата тази информация се 

съхранява в паметта, откъдето и 

получаваме отговорите на всички наши 

въпроси. 

– Чак на всички ли? – попита Марли, 

като погледна втренчено Адрастус. 

– Ние се научихме да не безпокоим 

компютрите с въпроси, които нямат отговор 

– усмихна се той. 

– И в резултат – екологическо 

равновесие? 

– Съвършено вярно, само че особено 

равновесие. Виждате ли, равновесие се е 

поддържало в продължение на цялата 

история на нашата планета, но се е 

запазвало само благодарение на 

катастрофите. Всеки път след период на 

временна неустойчивост екологическото 

равновесие е постигано чрез глад или 

епидемии, чрез рязко изменяне на 

климатичните условия. Сега всекидневният 

контрол и внасянето на съответни корекции 

ни позволяват да пресечем развитието на 

опасни тенденции, като по този начин 

поддържаме равновесие, избягвайки 

катастрофите. 

– Именно на вас, господин Адрастус, 

принадлежи фразата: „Движещата сила на 

човечеството е балансираната екология“. 

– Казват, че е така. 

– Но нали именно нея чета на стената 

зад гърба ви. 

– Мои са само първите три думи – сухо 

отвърна Адрастус. 

На светлинното табло над главата му 

ярко светеха думите: 

ДВИЖЕЩАТА СИЛА НА 

ЧОВЕЧЕСТВОТО… 
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– Не е задължително да се довършва 

фразата, тя и без това е известна на 

всички. 

– С какво още мога да ви бъда полезен? 

– Бих ви помолил да ми разрешите да 

погледам как работите. 

– Ще видите високопоставен чиновник. 

– Не ми се вярва. Мога ли да 

присъствувам на една от срещите, които 

сте определили за днес? 

– Днес имам само една среща. С младия 

учен Лу Тансония. Можете да останете. 

Той е сътрудник в една от нашите лунни 

лаборатории. Слава богу, че имаме Луна. 

Иначе всички експерименти би трябвало да 

провеждаме на Земята, а ние и без това си 

имаме достатъчно грижи. 

– Имате предвид експериментите с 

радиоактивни вещества? 

– Не само тях… 

* * * 

Едва сподавяно вълнение и 

предчувствие за беда бяха изписани на 

лицето на Лу. 

– Радвам се, че ми се предостави 

случай да се срещна с вас, господин 

секретар – започна той. 

– Много жалко, че това не стана по-рано 

– отвърна Адрастус. – Получих чудесни 

отзиви за вашата работа. Запознайте се, 

моля, това е писателят Ян Марли. Надявам 

се, че няма да ни пречи. 

Лу погледна бегло писателя, кимна и 

веднага се обърна към Адрастус. 

– Господин секретар… 

– Господин секретар, обръщам се лично 

към вас по повод на моя проект… 

– Зная за какво говорите. Компютрите 

ме запознаха с неговото съдържание. 

Проектът е отхвърлен. 

– Да! Затова помолих да ме приемете! 

Адрастус се усмихна и поклати глава. 

– Вие ме поставяте в неудобно 

положение. Нима разчитате, че ще намеря 

смелост да отменя тяхното решение? 

– Но вие сте длъжен да го направите! – 

възкликна с жар Лу. – Аз съм специалист в 

областта на генното инженерство… 

– Зная. 

– Макар сега – продължи Лу, без да 

слуша Адрастус – то да е само придатък на 

медицината, неговите възможности са 

много по-големи. 

– Думите ви ме учудват. Вие сте 

получили медицинско образование и 

вашите трудове в тази област са широко 

известни. Казваха ми, че след година-две 
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изследванията ви ще позволят да 

ликвидираме диабета. 

– И какво от това? Лекуването на 

диабета доведе само до намаляване на 

смъртността и до увеличаване броя на 

населението на Земята. 

– Известна ми е тази гледна точка. 

– Но нали и вие не мислите другояче, 

господин секретар? Вие писахте за това в 

своите трудове. На всеки мислещ човек, а 

още повече на вас, е известно какво става. 

Пренаселението означава влошаване на 

условията за съществуване, а 

приспособяването към новите условия ще 

става за сметка на ограничаване на 

личните интереси на всеки. 

– Дълго ли репетирахте тази реч, 

мистър Тансония? 

Лу се изчерви леко. 

– При това видовете и броят на 

животните и растенията с изключение на 

тези, които стават за храна, непрекъснато 

намаляват. С всяка измината година 

екологическата система става все по-проста. 

– Но остава в равновесие. 

– Да, губейки при това своето 

разнообразие и цветове. И ние даже не 

знаем доколко е добро това равновесие. 

Приемаме го само защото нищо не можем 

да предложим в замяна. 

– А вие какво бихте искали да предложите? 

– Попитайте компютъра, който отхвърли 

проекта ми. Искам да започна широка 

програма от изследвания по генно 

инженерство, като се използува генният 

фонд на животинския и растителния свят. 

На тази основа искам да получа нови видове, 

преди старите да изчезнат окончателно. 

– И с каква цел? 

– За да създам изкуствени екосистеми 

на базата на растителни и животински 

видове, които не се срещат в природата. 

– И какво ще получите в резултат от това? 

– Не зная. Ако бих могъл да предскажа 

резултата, не би си струвало да се започва 

тази работа. Но затова пък ще изясним 

какво движи екосистемата. Засега сме 

взели онова, което ни е дала природата, 

след това погубихме и разрушихме всичко 

и сега се приспособяваме към това, което е 

останало. Защо да не създадем нещо сами 

и да изучим своето творение? 

– Предлагате да строим екосистема 

слепешката, надявайки се на случая? 

– Нашите знания не позволяват да се 

върви по друг път. Според генното инженерство 

в основата на развитието се намира 
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случайната мутация. В медицината такава 

случайност трябва да се сведе до минимум, 

тъй като при всяко изследване се изисква 

определен резултат. А аз искам да 

използувам максимално елемента случайност. 

Адрастус за миг се намръщи. 

– И къде възнамерявате да създадете 

такава екосистема? Какво ще стане, ако тя 

влезе в съприкосновение със съществуващата 

вече на Земята и доведе до нарушаването 

й? Това не можем да допуснем. 

– Възнамерявам да провеждам 

експериментите на астероидите. До този 

извод дойдох, след като проектът вече беше 

предаден за заключение на компютрите. 

Може би това обстоятелство щеше да 

промени тяхното решение. Ще използваме 

няколко малки астероида. На всеки от тях 

ще създадем нормални условия за 

съществуване, ще ги снабдим с източници 

на енергия. И накрая ще заселим на всеки 

от тях група растения и животни, способни 

да образуват затворена екологична 

система. Ще видим какво ще се получи. Ако 

системата се окаже нежизнеспособна, ще 

се постараем да разберем причината, ще 

отстраним, или по-скоро ще добавим или 

ще изменим съотношението на различните 

видове. Ще създадем приложна екология – 

наука, която по сложност и значение ще 

превъзхожда генното инженерство. 

– Но каква ще бъде ползата от всичко това? 

– Наистина е трудно да се назове нещо 

конкретно. Но нима може да се твърди, че 

няма да има полза? Ще се увеличат 

познанията ни в онази област, в която са ни 

особено необходими – Лу показа светещите 

над Адрастус думи. – Това сте го казали 

вие: „Движещата сила на човечеството е 

балансираната екология“. Аз предлагам да 

се проведат експериментални изследвания 

на екологическата система като цяло, 

каквито по-рано не са правени. 

– Колко астероида ще са ви необходими? 

Лу се поколеба. 

– Десет – и с нарастваща възбуда добави 

– като начало. 

– Вземете пет – каза Адрастус, 

приближи към себе си проекта на Лу и като 

задраска заключението на компютъра, 

бързо написа своето решение. 

* * * 

– И сега ли, след като отменихте 

заключението на компютрите, ще твърдите, 

че сте само един високопоставен чиновник? 

– попита Марли след излизането на Лу. – 

Наистина ли смятате, че предложението на 

младия човек заслужава внимание? 
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– Не съм убеден. Едва ли ще се получи 

нещо. Проблемът е толкова сложен, че 

въпреки целия му ентусиазъм за 

получаването на значителен резултат ще 

са нужни много повече средства, отколкото 

имаме на разположение. 

– Сигурен ли сте в това? 

– Така смята компютърът. Затова и е 

отхвърлил проекта. 

– Тогава защо вие отменихте това решение? 

– Защото аз, а и целият ни обществен 

институт съществуваме, за да запазим нещо 

много по-голямо от екологическото равновесие. 

Марли се наведе напред. 

– Простете, нищо не разбирам. 

– Работата е в това, че вие невярно 

цитирате казаното от мен преди много 

години. Навремето аз изрекох две фрази, 

които след това се трансформираха в една 

и вече не ми се предостави възможност да 

ги разделя. Вероятно човечеството не 

желае да ги приеме в истинския им вид… 

– Значи думите „Движещата сила на 

човечеството е балансираната екология“ 

не са ваши? 

– Точно така. Аз казах: „Главната потребност 

на човечеството е балансираната екология“. 

– Но зад гърба ви е написано – 

„Движещата сила на човечеството…“ 

– Това е началото на второто изречение, 

което хората отказват да повтарят, но аз 

никога няма да забравя: „Движещата сила 

на човечеството е духът на творческата 

неудовлетвореност“. Отмених решението 

на компютъра не заради екологията. Тя ни 

е необходима само за да живеем. Отмених 

го, за да запазя жаждата за съзидание и 

творческия дух на този младеж. Ако 

престане да твори, човекът ще престане да 

бъде човек. Да се за пази творческият дух, 

е много по-важно, отколкото просто да се 

съществува. 

Марли се надигна. 

– Господин секретар, подозирам, че не 

случайно избрахте времето за интервю. 

Вие сте искали да публикувам думите ви, 

така ли е? 

– Да смятаме – усмихна се Адрастус, – че 

просто съм искал да се възстанови истината. 
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Лили 

Научно-фантастичен разказ 

 

Георги Бъчваров 

 

(Спечелил I награда на конкурса) 

 

Може би не можеше вече да носи, не 

можеше да издържа на проклетото пиене. 

Вървеше така, сякаш краката му носеха 

чуждо тяло. Имаше чувството, че разумът 

му е отделен от тялото, гледаше 

собствените си тътрещи се обувки и те му 

се струваха непознати. Зеленикавата 

мъждукаща подова светлина го дразнеше, 

не виждаше почти нищо около себе си, но 

не можеше да не гледа светещата пътека. 

Щом вдигнеше поглед, му се завиваше 

свят и се блъскаше в някоя от невидимите 

облегалки на безмълвните и въпреки това 

осезаеми с всичките си ръбове столове. 

Дразнеше го и тишината, изкуствената тишина, 

която звучеше като укор към тайната звукова 

вакханалия, бушуваща в ушите на десетките 

насядали около масите мъже и жени, 

вцепенени от алкохола и децибелите, 

седящи като омагьосани със слушалки в 

ушите и всеки стискащ чашата си в екстаз. 

Хески не слушаше музика. Хески само 

пиеше, докато се напие, всяка вечер в 

различно заведение, всичките 

еднообразни, всичките с „ползуване музика 

по желание на клиента“. Седеше и се 

наливаше, без да гледа съществата със 

запушени уши около себе си, а като се 

напиеше, започваше да ги ругае, като 

гласно се смееше на остроумията си. 

Безизразните лица, белезникави петна в 

полумрака, не реагираха. Един път Хески 

извади слушалките на някакъв старец до 

себе си и като го изчака да свикне с 

тишината, попита предизвикателно: 

– Обичате ли Бах? 

Старецът го погледна учудено: 

– Какви са пък тия? 

Хески се запъна за миг и после поясни: 

– Група. Немска група. Много са добри. 

– Не съм чувал. Трябва да са нови. Сега 

ще ги поискам. 
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Той набра „Бах“ на таблото си и сложи 

слушалките. Хески втренчено го 

наблюдаваше. Старецът послуша 

внимателно няколко минути, изключи, 

махна си слушалките и учтиво каза: 

– Не са лоши. Но не са мой тип. – Сложи 

си слушалките и набра отново. 

Хески се добра най-сетне до изхода и 

излезе на осветения като стадион безкраен 

площад. Почти нямаше хора, само колите, 

безшумни и независими, сновяха във 

всички посоки. От огромния паркинг, 

разположен високо над площада, всяка 

минута се спускаха десетки мокри и 

лъскави като тюлени чудовища, пръскаха 

се на всички страни, а други бързаха да 

заемат мястото им. „Вали дъжд – помисли 

си Хески, – там горе вали дъжд и колата ми 

ще е мокра.“ Кой знае защо, този факт му 

се стори досаден и това го накара да се 

учуди на себе си. „За какви дреболии 

мисли човек и в сетния си час!“ Това пък му 

прозвуча патетично и той се ухили с 

пиянски сарказъм. 

Извади „кондуктора“ и повика колата си. 

Докато я чакаше, застанал, полюлявайки 

се, на ръба на тротоара, той се мъчеше да 

се съсредоточи върху това, което смяташе 

да направи в следващите часове, но 

единственото, което успя да постигне, 

беше, че изпита жал към себе си. Колата 

спря пред него и прекъсна разсъжденията 

му. Той със замах отвори вратата, изруга, 

задето се беше намокрил, и се пъхна 

вътре. Намести се удобно на креслото, 

кръстоса ръце, отпусна глава и като че ли 

заспа. 

– Добър вечер, Хески. – Конструкторите 

бяха дали на МАУ – машината за 

автоматично управление – нисък, леко глух 

глас, способен на модулации, но може би 

малко чувствен за машина. 

Хески безизразно произнесе: 

– Здрасти, Лили. 

– Накъде да карам тази вечер? – учтиво 

се осведоми машината. Хески я беше 

кръстил Лили. 

Той дълго не се помръдна. Вдигна 

глава, погледна с мътни очи през стъклото, 

въздъхна и със забавени движения, но 

решително, извади кормилото от 

арматурното табло. 

– Ти ли ще караш тази вечер, Хески? 

– Да, Лили. 

– Струва ми се, че си употребил твърде 

много алкохол. – Лили внимателно 

съставяше изразите си. 
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– Искаш да кажеш, че съм злоупотребил, 

а, Лили? – присмя й се Хески. 

Лили направи малка пауза и сетне 

неочаквано тръсна: 

– Искам да кажа, че си се напил като 

скот и не можеш да шофираш. 3,2 промила 

алкохолно съдържание! При това 

положение не мога да ти разреша ръчно 

управление! 

Той сигурно трябваше да се изненада от 

този тон и да реагира остро, но 

чувствуваше, че няма сили за това. 

Постепенно го обземаше тотална умора, 

започваше да действува навикът да 

заспива, щом влезе в колата. Обзе го 

паника: „Боже мой, няма да мога нищо да 

направя! Утре пак ще ме е страх, трябва 

тази вечер да свърша всичко! Не трябва да 

заспивам, дявол да го вземе!“ Разтърси 

натежалата си глава и припряно 

изкомандува: 

– Лили, изведи ме някъде на открито, на 

дъжда. Горе вали дъжд, нали? Карай към 

Северния кей, но щом излезем на дъжда, 

спри някъде встрани. 

Лили не отговори нищо, но колата 

внимателно тръгна. Хески се отпусна 

удобно назад, затвори очи и в този момент 

се сети, че машината беше казала нещо 

непривично. 

– Хей! – извика той. – Ти откъде знаеш 

думата „скот“? Мисля, че я няма в твоя 

речник. 

Лили умело водеше колата към изхода 

на площада, маневрирайки сред десетките 

други коли и безбройните пътни знаци. 

– В твоята кола могат да се научат 

всякакви изрази, Хески. 

Той си спомни какви ги говореше и не 

каза нищо повече. 

Колата мина през изхода на площада, 

навлезе в еднопосочен тунел и набра 

скорост. След десетина минути излязоха 

на открито, широко, обилно осветено шосе, 

по което плющеше дъждът. Лили се провря 

през оживеното движение и спря в едно 

уширение. 

Почувствувал промяната, той отвори 

очи, постоя няколко мига с невиждащ 

поглед и внезапно се опомни. „Тази вечер, 

всичко трябва да свърши тази вечер!“ Той 

отвори вратата и с мъка заизлиза навън. 

Нещо го подпря в ребрата и той с учудване 

видя кормилото. 

– Ти как си карала, като съм извадил 

кормилото за ръчното? 
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– При такава концентрация на алкохол в 

кръвта изключвам ръчното управление и 

шофирам само аз – беше отговорът. 

Той въздъхна замислено и окончателно 

излезе навън. Дъждът веднага го измокри 

до кости, стана му студено. Опита се да си 

състави план. Там на кея част от парапета 

липсва, той трябва само да успее да 

докара колата дотам и да я насочи към 

отвора… Водата! Тъмната, всепоглъщаща, 

студена вода на морето!… 

Внезапно почна да трепери не само от 

студ, а и от страх. Разсъдъкът му се 

проясняваше и страхът събуждаше 

съпротивителните сили в него. Страх го 

беше от водата и същевременно го беше 

страх, че няма да има сили да се хвърли в 

нея. 

„Ще изтрезнея и тогава всичко е 

загубено“, помисли си той, сякаш можеше и 

да спечели нещо. Всъщност, да, искаше да 

спечели нещо! 

Отвори вратата и се гмурна в колата. 

Заопипва арматурното табло с треперещи 

ръце, намери стартера и го натисна. 

Моторът остана безмълвен. Това 

обстоятелство го върна в сегашния момент 

и го накара да осъзнае препятствията по 

пътя към крайната цел. 

– Къде искаш да отидеш, Хески? – 

строго попита Лили. 

– На спокойствие. Искам с малко 

шофиране да си спечеля много спокойствие. 

Искам да се махна от всички вас! 

– Какво си намислил, Хески? – Лили 

беше подозрителна. 

– Казах ти, да се отърва от вас! И престани 

с това „Хески, Хески“! Програмирана 

глупачка такава! Слава богу, няма да те 

чувам повече. Макар че, честно казано, аз 

бях доволен от тебе. – Той замълча, 

забелязвайки, че става твърде словоохотлив. 

– Защо казваш „бях“, Хес…? – Тя си 

спомни предупреждението му. – Това е 

минало време на глагола. Искаш да се 

самоубиеш ли? Там, на дъното на морето? 

Той се вцепени от изненада. Беше го 

мислил много пъти, но никога не го беше 

чувал от друг. Звучеше ужасно. 

– Ти… Ти откъде знаеш? – Устата му 

едва се отваряше. 

– Аз знам за тебе много, страшно много. 

Ти се прибираш – (точно така каза тя!), – ти 

се прибираш всяка нощ пиян и говориш, 

дълго говориш, после заспиваш и спиш цял 

ден, после отиваме някъде, където хапваш 

нещо и сипваш гориво, после обикаляме с 
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часове, докато откриеш нова кръчма, после 

се напиваш и се прибираш… 

– Стига, дявол да го вземе! – извика той, 

почервенял от гняв и срам. – Кой те научи 

да говориш такива глупости? 

– Ти, Хески. Кажи, искаш да се 

самоубиваш ли? 

Той внезапно омекна. Дори треперенето 

почти престана. 

– Да, щом толкова искаш да знаеш. 

– Това значи, че няма да те има вече и 

няма да се прибираш? 

– Точно така. 

– И че няма да говориш повече за 

войната и за жена ти, за къщата и за 

малката Лили, дъщеря ти? 

Той я слушаше смаян, стиснал 

кормилото здраво с две ръце. 

– Това всичко аз ли съм го разправял? – 

попита тихо той. 

– Кой друг, Хески? Толкова време съм с 

теб („Цяла година“, помисли си той), че 

знам всичко наизуст. Ти си добър, много 

добър. Защо искаш да направиш това? 

И тогава той неочаквано за себе си 

започна да говори. През всичките тези 

години, прекарани между хора със 

слушалки в ушите, не бе имал възможност 

да поговори със свой ближен, да се 

изприказва. Сега говореше на Лили, 

машината Лили, като на човешко 

същество. Разказваше за войната и за 

всичко останало… 

– …а аз бях най-добрият пилот на тежък 

ракетолет. Само аз можех да преодолея 

цялата тази отлична защита и да хвърля 

бомбата. И най-глупавото беше, че сам 

предложих да отида… Беше кошмарен 

полет, но аз успях и се върнах. Успях и с 

това можеше да се приключи всичко, ако 

след две седмици не ме бяха викнали при 

командира да ме наградят. Получих орден 

и седнах с генералите да гледам филма, 

заснет след експлозията. Не трябваше да 

правя това, Лили, този филм ме докара до 

това състояние. Представи си, че пътуваш 

из петдесетхилядно градче. Хората знаят, 

че е война, но знаят и че са защитени от 

най-съвършената противоракетна система 

в света. 

Краят следва 
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Лили 

Научно-фантастичен разказ 

 

Георги Бъчваров 

 

(Спечелил I награда на конкурса) 

 

И тогава идвам аз, надхитрям ги и им 

пускам бомбата… В този миг спира 

всякакъв живот… Операторите бяха 

заснели всичко много ефектно… Баба седи 

в градинката с клюмнала назад глава, 

ръката й на детската количка, а бебето в 

нея заспало навеки… До нея двама старци 

с изгорели цигари между пръстите и с 

отворени очи са се подпрели един на друг 

в смъртта… Обществени и частни 

превозни средства се наблъскали на 

купчини по улиците, след като водачите им 

умрели, пътниците нападали по пода… 

Една жена изтърсвала килим в този 

момент и останала увиснала на парапета 

на балкона… Хората във фабриките 

налягали мъртви край машините… А 

наоколо слънце и зеленина, знамена 

плющят на вятъра, фонтаните струят и 

свирят… В басейните на плажовете 

удавени деца, в пясъка на детските 

градини застинали деца с отворени 

учудени очи… Петдесет хиляди сърца, 

спрели в един миг в един прекрасен град 

по моя заповед!… Вече чувствувах как 

мозъкът ми започва да пари, а крайниците 

ми да изстиват, но продължавах да гледам. 

Дойдоха нашите булдозери и изринаха 

всички трупове на големия стадион в 

центъра. Хеликоптери ги поляха с 

бенопалм и ги запалиха. Нашите пожарни 

бяха заобиколили стадиона и гасяха всяко 

пламъче отвън… За десет дни цялата 

операция беше приключена. Целият град 

беше невредим, само част от стадиона се 

срути… Защо мълчиш, Лили? 

– Преработвам информацията – някак 

бързо и уплашено отвърна машината. 

Хески тъжно се усмихна. Изведнъж му се 

отщя да говори повече. Усети се, че се е 

загледал през прозореца, но не е 

забелязал кога е престанало да вали. – И 

после, какво стана после с тебе, Хески? 



1984 Вестник „Орбита”                         ☼                                                 Лили  

– После знаеш. Бях в психиатрия, 

лекуваха ме, пуснаха ме, пенсионираха ме. 

Пропих се. Ти си от една година при мен, 

но аз пия вече осем години, от края на 

войната. Не можех да общувам с близките 

си, виждах жена си мъртва, дъщеря си, 

малката Лили, мъртва. Жена ми ме остави 

и взе Лили. Парите от пенсията не ми 

стигаха за пиене и продадох къщата. Купих 

тебе и заживях в колата. Но тия неща ти ги 

знаеш по-добре от мен. Това е всичко. 

Лили заговори отново чак след няколко 

минути, модулаторът придаваше на гласа й 

някакви непознати досега нотки: 

– Но ти не можеш да живееш все така, 

Хески! 

– Точно това казвам и аз! – Той закима 

често с глава, сякаш беше радостен, че 

най-после са го разбрали. 

– Не, не бива да правиш това, Хески! 

След като преработих всичко, което ми 

каза, стигнах до извода, че ти не виждаш 

своята цел. Ние, машините, имаме цел. 

Например ги ми казваш: „Карай към 

Западния хълм!“ И аз подкарвам колата ту 

с едно, ту с друго темпо, изпреварвам, 

чакам на светофари, задействувам 

спирачките, завивам, докато накрая стигна 

целта. Ти трябва да правиш същото, Хески. 

Ти имаш дори две цели. Едната е дъщеря 

ти Лили. Другата е да спреш бомбата, 

която е избила петдесет хиляди души и 

заради която си се разболял. Ти трябва да 

бързаш към тази цел, да изпреварваш, да 

спираш, да преодоляваш препятствията по 

пътя, но да я достигнеш. Не е ли добра 

тази цел? 

Откакто беше престанал да говори, 

отново се чувствуваше много уморен. Но 

трябваше да отговори на Лили, не можеше 

да тръгне, без да й отговори. 

– Това, дето го казваш за пътя и за 

целта, е вярно, Лили. Но при нас то се 

нарича борба и е много трудна работа. Аз 

нямам сили за това, знам предварително, 

че ще загубя. Затова напускам 

полесражението, отбивам се от пътя и 

спирам завинаги. 

– Ама кой те е програмирал така, Хески! 

Ако спреш да пиеш, ще имаш и време, и 

сили за тази борба. Пиенето те прави слаб, 

нали виждам как едвам ходиш, като си 

пиян. Пък и аз няма да пусна колата при 

това положение, така съм програмирана. 

Без кола ти не можеш да отидеш до 

морето. 
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– Знаех, че ще стигнем до този въпрос 

още като заговори за промили алкохол. 

Затова реших да те изключа, Лили. 

– Не можеш да ме изключиш! 

– Мога. Просто ще скъсам проводника 

на захранването ти. 

Лили помълча и тихо каза: 

– Това можеш, Хески. Но не е честно. Не 

е честно към теб, към Лили, към жена ти, 

пък дори и към мен. Не е честно към ония 

петдесет хиляди мъртви. 

– Хайде, привършвай! – Той внезапно се 

ядоса и затърси по пода кабела на 

захранването. 

– Искам да повторя нещо, което чух от 

една жена тук в колата ти, Хески. Тя каза: 

„Да започнем отначало. Ти няма да пиеш и 

ние ще бъдем заедно и ще се борим. 

Всичко ще бъде наред. Заради Лили.“ 

– Това беше жена ми. Помня, макар че 

бях пиян. И какво отговорих аз? 

– Ти каза: „Много съм слаб, Силви!“ 

– Точно това казвам и на тебе: Много 

съм слаб, Лили! Сбогом, глупава машинке! 

Той дръпна с все сили кабела и го 

изтръгна от захранването. Натисна 

стартера и моторът заработи. Стори му се 

за момент, че някой зад него извика „Не, 

Хески, не!“, обърна се инстинктивно, но, 

разбира се, нямаше никого. Пак му се 

доспа. Разтърка очи и изкара колата на 

пътя, вля се в автомобилния поток и в 

полуунес се насочи на север. По някаква 

случайност налучка отклонението за кея и 

скоро го достигна. Северният кей беше 

дълъг и полутъмен. Знаеше точно къде 

беше отворът. Засили колата, видя го пред 

себе си вляво и остро завъртя кормилото. 

Но колата не зави, а продължи направо! 

Той ужасен изпусна кормилото, извика, 

усети силен удар и изгуби съзнание… 

Три дни по-късно Хески влезе в сервиза 

на своя приятел Нал, който тъкмо се беше 

загледал в колата му. 

– Здрасти, Нал. Като как я виждаш тая 

работа? 

– Здрасти, Хески. Какво да й гледам, тя 

е ясна. Намерили те заспал в колата на 

Северния кей. Бил си се ударил, та те 

откарали в болница. 

– Това знам – с досада махна ръка 

Хески. – Питам за колата. 

– С колата не всичко ми е ясно и на мен. 

Спирачките се зацепили така здраво, че не 

можем да ги отделим и ще режем щангите. 

Човек не може да натисне така спирачка, 

само електрониката може посредством 

хидравликата. Но видях, че си скъсал 
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проводника на твоята Лили. Кога го 

направи? 

Хески му разказа най-подробно всичко. 

Нал помисли и тежко рече: 

– Не знам, Хески. И за двама ни е ясно, 

че нещо не е така, както сме свикнали да 

бъде. Но ясно е, че тази машинка ти е 

спасила живота. 

– Без захранване? 

– Без захранване. Събирала е някъде в 

себе си енергия и я е употребила в даден 

момент, за да те спаси. Погледни я! 

Двамата се надвесиха над отворената 

МАУ. Бобини, релета, полупроводници – 

всичко беше обгоряло и почерняло. Цялата 

машина като че ли все още излъчваше 

огромно напрежение. Хески се замисли. 

– Слушай, Нал. Можеш ли да ми 

монтираш нова Лили? 

– За тебе винаги, Хески. Само ми я 

докарай. 

Хески, трезвен като кърмаче, изведе 

колата от сервиза на Нал и пое по един 

страничен път, който водеше извън града. 

Шофираше сам, не смееше още да включи 

новата Лили. В магазина искаха да му 

доставят нов, подобрен модел, но той 

беше настоял на същата стара МАУ. 

Трябваше да изчака два часа, докато го 

уверят, че са намерили такава в склада. 

Монтира му я Нал. 

Извън града той спря, изключи мотора и 

включи Лили. Вълнуваше се. Изчака да се 

поуспокои, преди да повика: 

– Лили! – Никакъв отговор. Хески се 

озърна тревожно. 

– Лили! – Нещо някъде изпука и след 

кратка пауза се чу познатият тембър: 

– Да, Хески? – Той затвори облекчено 

очи и радостно се усмихна. 

– Помниш ли всичко, Лили? Всичко? 

– Да, Хески. 

– Добре, слушай! Аз ще повторя, а ти ще 

ми кажеш така ли е било, или съм сънувал. 

„Да започнем отначало. Аз няма да пия и 

ние ще бъдем заедно и ще се борим. 

Всичко ще бъде наред. Заради Лили. Ние 

ще бъдем заедно.“ Така ли е? 

– Да, Хески. Много се радвам за вас 

тримата, Хески. 

– И аз се радвам, Лили. За нас 

четиримата. 
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Произшествие без особена важност 

Фантастична шега 

 

Илиян Иванов 

 

(Спечелил III награда на конкурса) 

 

1. 

Драга редакция, 

Натоварен съм от ръководството на 

нашия Институт за приложна история да 

отговоря на вашето писмо във връзка с 

публикуваното в брой 153 от 12.VIII.3102 

година, а именно изчезването на 

шестгодишния Марин Добрев и неговото 

откриване от сътрудниците на нашия 

институт в Архайската ера. 

2. 

Дотук добре. 

Но какво всъщност се беше случило 

и какво трябва да напиша? 

Историята започна така. Бяхме у 

кандидата на биологическите науки Борис 

Рачев и обсъждахме неговия последен 

експеримент, с който той се готвеше да 

премахне пред научната си степен 

думичката кандидат. Умувахме почти 

цялата вечер тримата приятели, 

завършили Софийския университет и 

имали дори удоволствието да учат в 

центъра на старата София. Борис беше 

успял да стигне назад във времето до 

Архая. Ние с Васил пътувахме във 

времето, за да събираме песни и грънци, а 

Борис специализираше в катедрата по 

биология на нашия институт и искаше да 

състави пълна хронология на възникването 

и развитието на живота. Още повече че 

човечеството беше прелетяло милиарди 

светлинни години, беше посетило милиони 

планети, но никъде не беше срещнало 

никаква, макар и микроскопична форма на 

органична материя. Близките планети 

беше заселило „по свой образ и подобие“, 

но за далечните това беше трудно. Не 

беше ли по-лесно там изкуствено да се 

създаде процес, подобен на земната 

еволюция? А за еволюцията не се знаеше 

нищо повече или малко повече от това, 

което бяха написали през далечния 

двадесети век. И ето – нашите 
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кибернетици и техници бяха изпратили 

Борис в далечния Архай да види как се е 

зародил животът и… там нямаше нищо 

друго освен кристално чиста затоплена 

водица и тук-таме някое скално парченце, 

стърчащо над нея. Облаци, слънце… 

Въобще всичко както трябваше да 

бъде, но нито една коацерватна капка. 

Разбира се, с това си наблюдение Борис 

Рачев не се задоволи. Реши да отскочи 

само сто – сто и петдесет години напред 

и… чудо! Земята гъмжеше от какви ли не 

зверове и животни. За този някакъв си век 

– век и половина беше се извършила 

такава еволюция, каквато ние сме учили, 

че трябва да стане за стотици хиляди (че и 

повече) години. Откъде се бе появил 

животът? Не органичната материя, а 

именно животът. Дори разумът. Това беше 

въпросът, който бистрихме цяла вечер. 

Точно тогава Васил пусна радиото и 

чухме нещо наистина странно и 

удивително за нашето време. От вчера 

следобед всички земни служби, 

междупланетни кораби, трансгалактически 

лайнери кръстосваха цялата позната на 

човечеството Вселена и търсеха 

шестгодишния Марин Добрев, изчезнал 

безследно. Вече десетки векове не 

изчезваха безследно дори междупланетни 

кораби, а изчезналите биваха откривани по 

разни планети и черни дупки. А камо ли да 

изчезне човек – и то на старата Земя. 

Заслушахме се внимателно в 

съобщението. Детето излязло сутринта да 

си поиграе със своя биоконструктор. (Една 

новост на Центъра за детски играчки, с 

която малчуганите си конструираха разни 

котки, кученца, зайци. Играеха си с тях по 

парковете, след това ги разпадаха отново 

на съставните им части: разните му 

аминокиселини, белтъци, мазнини, че и на 

по-съставни – не съм специалист в тази 

област, – поставяха ги във флакони, 

нареждаха ги в кутийка, която носеха под 

мишница.) Та тоя същият малчуган взел 

своята кутийка и отишъл да си играе в 

Ловния парк. За последен път бил видян от 

една комшийка да тича подир някаква котка 

покрай задната страна на нашия институт, 

който се намира в самия парк. Тримата 

оживено заспорихме и заобсъждахме какво 

ли може да се е случило и най-вече как ли 

се е случило, като се има предвид, че на 

Земята животът отдавна беше като под 

похлупак. 

– Ако това дете не е открило метода 

на анихилацията, то сигурно въобще не е в 
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нашето време – каза с шеговит тон Васил. 

Борис обаче го погледна удивен, учуден, та 

дори и уплашен. 

– Ти знаеш ли, че то всъщност е 

играло около нашия институт? 

– Е, и? Нали съобщиха, че дори е 

гонило котката си около сградата? 

– А ти знаеш ли какво животно е 

котката? 

– Като малка сестра ми имаше 

котка. Едно досадно животно, което се 

пъхаше навсякъде. 

– Точно така! Навсякъде! Ами ако се 

е шмугнала в института? – По челото му 

беше избила студена пот. 

– Е кажи най-после за какво мислиш! 

– Вчера, когато си тръгвахме, моята 

капсула, с която летях до Архая, липсваше 

в клетката. А циферблатът показваше, че 

тя е 4 милиарда години назад в миналото. 

Помислих, че някой от техниците е 

заминал да прави опити с апаратурата. Все 

пак това беше първото пътуване толкова 

назад и съответно върху метода все още 

се работи. 

И тримата млъкнахме. Мислехме 

едно и също. Техниците настройваха 

капсулите, зареждаха ги с храна, 

съоръжения и въобще с всичко 

необходимо, а ние, учените, само 

влизахме, натискахме един голям червен 

бутон и се озовавахме там, където 

трябваше. Аз станах и посегнах към 

телефона, но Васил ми хвана ръката. 

– И ние мислим същото. Всички 

мислим същото. Но как е възможно този 

малчуган да влезе в капсулата? 

– Подир котката! – възкликна Борис. 

– Това животно би могло да намери някоя 

дупка, да се вмъкне в сградата и оттам – в 

капсулата. А малчуганът – подир нея. А 

оттам колко е за едно дете да натисне 

голямото червено копче и да види какво ще 

стане. 

– Тогава непременно трябва да 

съобщим и да разкажем за случилото се. 

– Не. Ще се вдигне голям шум. Ако 

се обадим, това значи утре всички 

всекидневници да пишат за института на 

първа страница. Ще поставят около него 

стена от апарати, охранявайки го като 

някоя радиоактивна планета от туристи. 

Ще заприличаме на тези от двадесетия 

век, които непременно смятали за свой 

дълг да държат всяко откритие в строга 

секретност. 

– Да, но благодарение на това, че 

нашите врати са винаги широко отворени, 
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може този малчуган да се е намърдал в 

капсулата. 

– Слушайте. А не може ли сами да 

проверим какво е станало и дали този юнак 

наистина е в Архая – предложи Васил. – 

Всяка капсула има дубликат за случай на 

авария. Може сега да отскочим и до 

началото на работното време ще се 

върнем. Ако няма нищо – няма. А ако го 

намерим, ще му мислим. 

Тримата бързо отидохме до 

института. Напъхахме се във втората 

капсула (междувременно първата 

продължаваше да си е там – в Архая). 

Натиснахме бутона, усетихме 

лекото тупване, отворихме люка и – ето ни 

на едно островче сред първичния океан. 

На няколко метра от нас беше първата 

капсула. Значи, трябваше да има и хора. 

Но ето срещу нас идват най-различни 

твари – живи твари, които сме виждали в 

учебника по палеозоология. Наоколо има 

представители на палеоботаниката. Борис 

гледа всичко това с удивление. 

– Но миналата седмица тук нямаше 

нищо! 

Заобиколихме първата капсула и на 

земята видяхме оня същия малчуган с 

късите панталонки, когото показваха по 

телевизията, седнал и бърка нещо в своята 

играчка. Същата, с която беше изчезнал. 

Затичахме към него. Детето се обърна към 

нас, погледна ни и се усмихна. 

– Ще ме заведете ли вкъщи? Аз си 

играех, после Маца се напъха в това нещо 

– то посочи с пръстче капсулата – и 

изведнъж се оказах в тази гола градинка. А 

наоколо – само вода. Първо ми беше 

интересно и започнах да си играя, но после 

ми стана скучно сам. Пък не знам как да си 

отида вкъщи. Добре, че дойдохте вие. 

– Хайде, моето момче, влизай в 

това нещо и да вървим вкъщи – засмя се 

Васил. 

– Само да си взема играта. – И то 

започна да подрежда разни шишенца и 

стъкленички. 

– Остави я сега. Още днес ние с 

тези чичковци ще ти вземем нова от 

Центъра за играчки. 

– Добре тогава. Ама нека да си 

взема довиждане поне с Васка. 

– Кой е този Васка? Още някой ли 

има с тебе? 

– Не! Това е маймунката от моя 

конструктор. На задните крака й направих 

като моите ходила, за да можем да си 
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играем заедно. Иначе той все по дърветата 

се качваше. А! Ето го и него! 

Срещу нас вървеше нашият 

далечен прародител, нарисуван точно 

такъв още от Герасимов през двадесетия 

век. 

– Ти къде го срещна този Васка? 

– Никъде! Аз го направих. Както и 

тия всичките работи аз сам ги направих с 

моя конструктор… 

3. 

Писмото до редакцията написах и 

човечеството може да бъде спокойно за 

своята еволюция. Но нашият шеф никога 

няма да разбере защо Борис Рачев, най-

надеждният млад биолог във Вселената, се 

отказа категорично да изяснява произхода 

на живота. 

 

 


