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Слънцето изплува наполовина от водите на океана и първите му лъчи 

откроиха дълги сенки по бреговете на гр. Кото. Маркс гледаше със захлас изгрева и 

си спомняше за изгревите на неговата планета Кеплер 16.Макар че изгревът на 

Земята беше забележителен, той не можеше да се сравни с двете слънца, огряващи 

Кеплер. От великата междугалактическа война през 2043г. бяха изминали 12 години 

. По време на войната Маркс беше пилот на космически кораб , той и неговите 

другари се сражаваха смело заедно с техните съюзници земляни, на страната на 

галактическата конфедерация.  Макар че те победиха чуоките , народът на Маркс 

плати твърде голяма цена за тази победа. При последната битка , преди да загубят 

войната напълно, чуоките използваха огромно йонно оръжие, за да унищожат 

Кеплер 16 и народът на Маркс трябваше да се засели на Земята.  

Маркс таеше в сърцето си огромна тъга, той беше влюбен в Кумико, 

дъщерята на богат японски търговец , за 

когото  работеше като пилот на 

транспортните му кораби. Макар че 

Маркс и другите жители на Кеплер 

изглеждаха като земляните, когато 

някой ги поглеждаше в изцяло белите 

им очи, разбираше, че те са извънземни 

. Като изключим белите очи , 

кеплерияните бяха досущ като хората, 

те изпитваха същите чувства като тях, 

нуждаеха се от същите условия за 

живот, дори ядяха същата храна. Но 

много хора ги мислеха за опасни и 

вярваха , че те са на Земята, за да я 

завладеят. От тези хора беше и бащата 

на Кумико. Когато Маркс отиде да 

поиска  ръката й , нейният баща видя в Маркс само потенциалния завоевател на 

Земята и им забрани да се виждат.Оттогава Маркс и Кумико се срещаха тайно на 

един мост в покрайнините на Кото. Една вечер те се срещнаха за пореден път на 



моста. Двамата влюбени гледаха луната , слушайки шумоленето на реката . 

Изведнъж Маркс каза: 

-Хайде да избягаме заедно! 

-Но как, дори и да избягаме, къде ще отидем ?– каза Кумико.   

-Утре в 12:30 ч .трябва да доставя провизии на лунната колония. Това е 

нашият шанс да избягаме, баща ти няма да разбере къде сме. 

-Но ако..... 

-Спокойно, нищо няма да се обърка , само ние двамата знаем. -  каза той, 

прекъсвайки я. 

След това се целунаха и продължиха да гледат луната под омайните звуци на 

течащата река. Изведнъж странна сянка започна да мърда зад дървото до моста. 

Сянката беше на Сай, икономът на г-н Ямато (бащата на Кумико). Двамата влюбени 

дори не забелязаха иконома, който чу всичко и бързаше да предаде информацията на 

своя шеф. 

След като Сай беше пристигнал в имението на Ямато, той светкавично се 

отправи към покоите на своя господар. Сай почука на вратата , където беше стаята 

на Ямато. 

-Кой е ?- попита Ямато с висок и плътен глас. 

-Аз съм ,г-н Ямато- каза Сай. 

- Влез , прятелю! – каза Ямато. 

- Изпълни ли заръката ми ? 

-Да! Проследих госпожица Кумико. Както подозирахте, тя се среща тайно с 

пилота, чух ги , че утре планират да избягат за лунната колония  с товарен кораб, 

превозващ провизии за Луната. – каза Сай. 

-Разбирам. Утре , след като корабът излети , се обади  в междугалактическата 

полиция и го обяви за откраднат. – каза Ямато с подла усмивка на лицето си. 

-Добре ,сър, ще го направя. – каза тихичко Сай и излезе от стаята. 

На другия ден Маркс беше приготвил всичко за бягството , оставаше само 

Кумико да дойде и щяха да потеглят.Часът беше 12:20 , а неговата любима още не се 

беше появила. В главата на Маркс започнаха да изникват въпроси от сорта: „Дали 

Кумико го обича до такава степен , че да рискува да го загуби?”. Мислейки си това, 

Маркс дори не забеляза, че девойката вече беше дошла. Той разбра това чак когато 

нейният аеромобил спря пред него. Тя слезе , целуна го и се качи в кораба. След 

няколко минути Маркс зае своето място като първи пилот на товарния кораб и след 



като получи разрешение, той излетя, нямайки си ни най-малка представа какво го 

очаква. 

Когато Сай видя, че корабът излита, веднага се обади на 

междугалактическата полиция и го обяви за откраднат. След като разбраха чия 

собственост е той, полицията мигновено сформира екип за връщането му обратно на 

Земята. 

Бяха минали няколко часа от излитането на търговския кораб. Машината 

беше вече в открития Космос и се беше запътила към Луната. След като излезе от 

орбитата на Земята,  Маркс пусна автопилота, седна до Кумико и заедно започнаха 

да съзерцават необятното пространство. Изведнъж интеркома на кораба звънна и 

Маркс побърза да приеме обаждането. 

- Тук небула 12, кой се обажда? – попита той . 

- Името ми не е от значение. Важното  обаче е, че корабът, който пилотираш, 

е обявен за откраднат и след теб е изпратен полицейски екип да го върне на Земята. 

Ако искаш да се измъкнеш, ела на координатите, които ще получиш след малко! – 

каза мъж с тайнствен глас. 

Маркс не му повярва, затова се обади на негов приятел в полицията да попита 

дали казаното от мистериозния мъж е вярно. 

-  Ало, Алфонс на телефона. 

Добър ден ,  Маркс се обажда. 

Маркс, друже, откога  не сме се чували. Кажи какво има ? - попита Алфонс. 

Приятелю, би ли могъл да провериш дали един кораб е обявен за откраднат ? 

– попита Маркс. 

Разбира се. Кажи ми серийния код! – каза Алфонс. 

51931203 – каза Маркс. 

- Добре, ще проверя……. Друже, корабът е собственост на Ямато Нара и е 

обявен за откраднат в 12:31 днес. 

 -Добре, благодаря за помощта, Алфонс.  

Маркс прекрати обаждането и се запъти към получените  координати. Според  

GPS системата, координатите  сочеха отдавна изоставена военна станция на Луната. 

Маркс не спираше да мисли за мистериозния мъж, който му се обади. Постоянно се 

питаше на ум кой е той и защо му помага. 



Корабът вече приближи крайната си цел. Маркс отново пое управлението и се 

приготви за кацане. Напрежението убиваше Маркс. Той искаше повече от всичко да 

разбере кой е мистериозният мъж. 

 


