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Мракът сякаш погълна станцията. Маркс следеше напрегнато уредите, 

преследвачите ги нямаше. Настъпи спокойствие, но то беше измамно- 

една червена лампичка премигаше отчетливо и отмерваше разстоянието 

между тях и другите. Нещо се беше променило, но какво точно. Лизи 

държеше здраво лоста и не изпускаше брат си от погледа. 

- Какво става, защо ги няма, толкова ли сме бързи- попита Маркс. 

- Не, просто сме невидими за тях. Почакай, сега ще ги посетим и не 

само това- ще ги чуваме, ще разберем плановете им. 

- Това възможно ли е? 

- Да, предимство е да работиш на „бунище”- много бързо те забравят. 

Аз не съществувам за тях. Бързо разбрах предимството на моето 

положение и се възползвах от него. Нямаш си представа какви неща 

изхвърлят и какво пък ние можем да направим от „боклуците” им. 

Ела!- Лизи го хвана за ръка и го поведе към съседното помещение. 

Очакваше го голяма изненада. Екранът заемаше всички стени, в 

центъра на помещението беше командният пост. 

- Оттук ще ги посетим- каза сестра му и включи апаратурата. 

Маркс имаше усещането, че е на кораба на чуоките- не смееше да диша, за 

да не го чуят. 

- Кълна се, че видях капсулата, с която изхвърлихте Маркс, да се 

разбива на Кеплер 18, но няма и следа нито от нея, нито от него. 

Некадърни глупаци! Той ми беше необходим, за да победим! Сега 

какво ще правим? Кумико не ми е необходима, няма Маркс- нямам 

надмощие, как да изнудвам баща й, като той няма знанията и 

уменията на Маркс. Как да открия заговорниците, планирали 

операция „ Възраждане”? 



- Но, Гамабунта, кралю, защо да държим Кумико, ако нямаме Маркс. 

Само главоболия ни носи.Задава и много въпроси, току- виж сме се 

издали и тя ни разкрие. 

- Прав си Джира, оставете я тук на Кеплер 18, без необходимата 

апаратура тя ще живее кратък миг, а ще се мъчи дълго и смъртта и 

ще бъде бавна и мъчителна. 

- Слушам! 

- Имаме ли сериозни повреди? 

- Телепортиращият лъч е повреден от обстрела. 

- Сега не ни е необходим, продължаваме в открития Космос, докато 

измислим нов план- заповяда Гамабунта. 

Двама от чуоките изведоха Кумико извън кораба, взеха маската и и я 

оставиха. После се върнаха на кораба и отлетяха. 

Кумико се огледа, видя пустата планета и разрухата по нея. Скоро 

слънцето щеше да изгрее с палещите си лъчи и тя се огледа, за да намери 

убежище. Видя разрушена сграда, на която имаше стълбищна площадка, 

водеща към мазе и се насочи към нея. Знаеше, че трябва да е много бърза, 

за да има шанс да живее по- дълго време. 

 

- Лизи, направи нещо, тя ще умре, обичам я… 

- Тихо, не прави нищо! Това е капан! Искат теб и ако се втурнеш сега, 

ще те прихванат с телепортиращия лъч. 

- Но той е повреден… 

- Не е вярно. Току- що го проверих и познай- работи чудесно. Ех, 

братко чуваш само това, което искаш. Винаги проверявай врага, ако 

искаш да го победиш! Достатъчно скъпи хора загубихме… 

- Но тя е в опасност. 

- Не тя е силна и бърза, ще стигне навреме и тогава ние сме на ход… 

 

 

 


