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ІІ част 

След дълго пътуване най-сетне пристигнаха на координатите. Там ги 

чакаше строен и  красив мъж на име Казухиро. След около 30 минути от кораба 

му излезе жена, която  плашещо приличаше на Кумико и на невероятния 

младеж. Двамата с Маркс стояха  като ударени от мълния. След дълго мълчание 

тайнствената жена и Казухиро решиха да се представят по – подробно. Оказа се, 

че красавецът е брат на Кумико, а  тайнствената жена – тяхна майка. Горката 

Кумико, информацията и дойде прекалено много. Тя изплашена отиде в кораба 

си и се замисли. Ала Маркс беше прекалено любопитен, за да я последва, и 

остана със семейството и. Не след дълго започна да разпитва. 

- Но как? Баща и казваше, че сте починали при раждането, а за това, че 

има брат, не е споменавал изобщо. 

- Това е много дълга история, която бих искала да разкажа първо на 

дъщеря си. – му отговори Харуна и се запъти към кораба на Маркс и Кумико. 

Момичето спа дълго и непробудно. Когато отвори очи, видя майка си, 

която с усмивка бдеше над нея. Кумико се свести и след като прие факта, че има 

майка и брат, поиска да знае какво се е случило. 

Обясни ми, защо ме спаси и каде беше през целия ми живот? 

- Бяхме млади. Аз бях влюбена в баща ти, но той явно не се вълнуваше от 

моите чувства. След като ти се роди, той ми каза да стоя далеч от теб и брат ти, 

но накрая го убедих да взема поне Казухиро. През всичките години той ми 

даваше огромни суми пари, за да ме държи далеч от теб, и ме заплашваше, че ако 

се намеся в живота ти, ще отнеме моя и на сина ми. Но аз не можах да остана 

безразлична към теб и постоянно се интересувах какво ти се случва. Веднага 

щом разбрах за подлия план на Ямато, да те държи далеч от любимия ти, реших 

незабавно да направя нещо по въпроса. Вие се обичате наистина и той няма 

право да ви раздели.  

- Но как да ти повярвам? – изрече плахо Кумико. 

Тогава Харуна я прегърна силно и двете се разплакаха и от радост, и от 

тъга. Какво по – хубаво от това да знаеш, че не си убил майка си, да намериш 

брат си и спасение за любовта си?! Тя продължи да разказва как е минал 

животът и без дъщеря. 

-Живеехме на Кеплер 16, докато не избухна войната. Тогава трябваше да 

се преселим на Земята и да се крием постоянно, за да може баща ти да мисли, че 

сме мъртви и да не се тревожи, че може да те срещнем. Е, разкажи ми за себе си. 

– възкликна Харуна. 

- Ами имам богат и охолен живот, но за сметка на това ограничен и 

студен. Баща ми винаги се е опитвал да ме предпази от онова, което той мисли за 

опасно. Почти никога не ме е изслушвал. Когато се влюбих и му казах в кого, 

той побесня. Каза ми, че ще наблюдава всяка моя крачка и ако разбере, че пак 

съм го виждала, ще бъде безмилостен и към двама ни.   

Съвсем неусетно мина седмицата за всички. Трябваше да намерят сигурен 

дом, където да живеят без страх или да се противопоставят на бащата на 

Кумико. Беше решено или ще умрат двамата, или ще са заедно независимо от 



това дали на баща и му харесва, или не. Тъкмо се бяха приготвили за път, когато 

чуха гласа на Ямато. 

-Стойте на място и двамата! Благодаря ти, Харуна! 

Двамата влюбени и Казухиро не знаеха какво се случва. Защо майка им би 

постъпила така? Та тя нали обича собствените си деца. В този момент Кумико се 

провикна: 

- Как можа да го направиш? След всичко, което ми причини!  

- Съжалявам.. – промълви Харуна 

Заключиха ги в две отделни килии в кораба на Ямато и последва едно 

дълго пътуване. Кумико и Маркс бяха дълбоко заспали, а през това време 

прислужниците ги бяха преоблекли. След като се събудиха и двамата започнаха 

да плачат, защото знаеха, че вече нищо добро не ги очаква. Слънцето за тях 

залезе завинаги в този момент.  

Дойде време да излязат от кораба. Нямаха никаква надежда за щастие. Но 

ето че, без да забележат, бяха облечени в тържествени дрехи, а когато слязоха, 

видяха хора, приготвени за сватба. Най – отпред бяха Харуна и Казухиро, 

усмихнати до уши. Тогава, зяпнала с изненада, Кумико едва можа да произнесе 

думите: 

- Но как? Татко, ти беше против всичко това!  

- Единсвеното, което искам, е щастието на семейството ми. – спокойно 

отговори Ямато.  

Маркс и Кумико, изпълнени с радост вървяха към храма, когато неочакван 

рев на междузвезден кораб профуча над тях и в следващия миг вместо в храма те 

се отзоваха в ………… 


