
След като остави Кумико на’ пустинната планета , корабът на чуоките излетя отново в орбитата 
на Кеплер-18. 

 -Какво ще правим сега ? – попита Джира. 

 -Нищо , просто ще чакаме Маркс  да се покаже и ще го прихванем с телепортиращия 
лъч. – отговори Гамабунта. 

Когато чу това , Маркс бързо отиде до интеркома и изпрати няколко съобщения до Земята.След 
това се върна при Лиза и я попита : 

- На станцията има ли бойни кораби ? 
- Да, в хангарa  има един . Последвай ме! – отговори Лиза. 

Когато Маркс влезе в хангара, той беше изненадан , тъй като корабът, за който говореше сестра 
му, беше същият кораб , който той пилотираше по времето на войната с чуоките. 

-Но как е възможно, мислех, че е унищожен?.- попита с удивление Маркс. 

- Така беше , но аз го конструирах наново. Също така му направих и няколко 
подобрения. – отговори Лиза, усмихвайки се . 

-Добре тогава ,ще приготвя кораба, а ти отиди  до интеркома и виж  дали някой е 
отговорил на съобщенията. 

-Веднага. –каза Лиза. 

След като Маркс приготви кораба си за битка , той отиде при сестра си в  командния пост. 

 -Има ли отговори от Земята? –попита Маркс. 

 -Не! Минаха 2 часа и все още няма отговор.- отговори  Лиза с разтревожен глас. 

Той седна до прозореца на станцията и започна да съзерцава Кеплер18 , чудейки се дали 
Кумико е добре и дали тази мрачна и пуста планета ще може да се превърне в утопия, каквато 
беше родната му планета.Изведнъж интеркома на станцията звънна , Маркс бързо изтича да 
приемe обаждането. 

 -Маркс, ти ли си друже? 

 -Алфонс ,значи си получил съобщението ми ?. 

 -Разбира се , просто ни тряваше повече време за организация. Почти пристигнахме на 
посочените от теб координати. – каза Алфонс. 

 -Добре, тогава ще се приготвя. – отговори Маркс.  

Междувременно в кораба на чуоките... 

 -Защо този пилот не иска да спаси любимата си ? Нима не я обича ? – попита яростно 
Гамабунта. 



 -Може би знае какво сме намислили. – отговори Джирa. 

 -Да. може би си прав. 

Изведнъж корабът на чуоките се разтресе , всички лампи по контролното табло започнаха да 
мигат . 

 -Какво става? – попита Гамабунта. 

 -Нападат ни, сър, това са кораби на Междугалактическата конфедерация- отговори 
един от чуоките. 

 -Добре тогава ,пратете всички бойни кораби срещу тях. – каза ядосано Гамабунта. 

Когато видя ,че корабът на чуоките е нападнат, Маркс бързо влезе в бойния си кораб и се 
приготви за излитане. 

 -Какво става? – попита Лиза. 

 -Алфонс и другите дойдоха . Ще използвам момента, докато те се бият с чуоките да 
спася Кумико – каза Маркс. 

 -Добре, ще те чакам  тук. 

След това Маркс излетя и се отправи към Кеплер 18.Чуоките го обстрелваха със своите 
оръжия,а  той галантно избягваше всеки един изстрел. Най – накрая той кацна на пустинната 
планета, след това бързо изтича до сградата, в която беше Кумико. 

 -Маркс ,ти ли си? – попита радостно Кумико. 

 -Да, аз съм. 

 -Но как успя да дойдеш? 

 -Ще ти разкажа по- късно , сега ела с мен! 

Двамата влюбени се качиха  обратно на кораба и отлетяха. Не след  дълго те стигнаха станцията 
на Лиза. 

 -Кумико ,това е моята сестра. Остани  с нея и отлетете към Земята. – каза Маркс. 

 -А ти къде ще отидеш ? 

 -Ще изляза и ще помогна на Алфонс и другите. – отговори кеплерянинът. 

 -Но защо не останеш с нас ? –попита Лиза. 

 -Аз ги повиках тук , следователно трябва да им помогна.Довиждане –каза Маркс и 
излетя. 

 -Маркс ,друже , защо се забави? – попита Алфонс по интеркома. 

 -Имах неотложна работа , но сега съм тук , разкажи какво е положението.  



 -Засега победата е наша , сварихме ги неподготвени. – каза Алфонс. 

Междувременно в кораба на чуоките... 

 -Сър,тогава се налага промяна в плана.Право напред към Земята и кажи на другите да 
приготвят йонното оръдие. – каза  Гамабунта. 

След това те направиха дупка в пространството и отлетяха към Земята.Когато Маркс и другите 
видяха, че чуоките бягат, мигновено ги последваха .Не след дълго Гамабунта и 
последователите му стигнаха орбитата на Земята ,а малко по-късно конфедерацията също 
пристигна.  

 -Маркс, чуоките приготвят йонното оръдие , те ще стрелят по Земята. – каза 
разтревожено Алфонс. 

 -Ще се опитам да взривя оръдието отвътре. Вие просто ги разсейвайте !– отговори 
Маркс и се запъти право към кораба на чуоките. 

Кеплерянинът се приближаваше все по-близо и по-близо до огормния кораб. Той успя да влезе 
в него през една пукнатина и когато кацна, се намираше в помещението, захранващо 
оръдието. Маркс бързо заложи няколко бомби  в основите на помещението и внимателно 
тръгна към йонното оръдие. То се охраняваше строго и на Маркс нямаше да му бъде лесно да 
заложи последните бомби .Той се промъкна много внимателно и заложи първата бомба. 
Когато тръгна да залага и втората, един от пазачите го видя и веднага започна да стреля по 
него.Пазачът уцели Маркс в ръката и той изпусна бомбата .Нямаше време да я вземе, затова я 
остави там и се затича с всички сили към кораба.Когато стигна , корабът беше на парчета, той 
разбр,а че няма кораб, с който да се измъкне, затова  извади детонатора за бомбите. Преди да 
взриви кораба, т  ой видя една стара спасителна капсула и без да мисли, влезе в нея и се 
изтреля в Космоса. След като се отдалечи достатъчно  от кораба , Маркс взриви бомбите. 
Всички бомби гръмнаха освен тези при йонното оръжие. Корабът на чуоките се разтърси. 

 -Какво стана? – попита Гамабунта. 

 -Сър, генераторът  за йонното оръдие е взривен. 

 -Това няма значение , щом оръдието е в изправност. Успяхме да съберем достатъчно 
мощност ,за да унищожим планетата. Насочете  оръдието към Земята и стреляйте по команда. 
– каза Гамабунта с подла усмивка на лицето си. 

Когато Маркс видя, че чуоките насочват оръжието към Земята , той веднага разбра какво се 
случва. Всичко се повтаряше отново , а той отново беше все така безпомощен да спаси 
планетата, на която живееше. Изведнъж един от корабите се отправи с пълна скорост към 
йонното оръжие и се блъсна в него. От сблъсака бомбите се детонираха и взривиха йонното 
оръжие. Взривната вълна беше толкова силна , че разби совалката на Маркс в отломките от 
кораби.  

На следващия ден Кумико получи обаждане от представителя на конфедерацията в Япония. 

 -Кумико Нара  на телефона , кой се обажда?  



 -Добър ден ,обаждам се във връзка с вашия баща и Маркс. 

 -Какво за тях? – попита разтревожена Кумико. 

 -Нека да се срещнем във военната болница на конфедерацията .Още сега. 

Когато чуха това ,Ку мико и Лиза веднага тръгнаха към болницата.След близо час пътуване, те 
пристигнаха.На входа на болницата ги посрещна мъж в костюм. 

 -Добър ден, госпожице Нара , аз съм представителят на конфедерацията в Япония. 
Обадих ви се, защото вашият баща загина по време на битката срещу чуоките. 

Когато чу това, Кумико се разплака . 

 -Но как е възможно , той дори не беше там ?- попита Кумико, плачейки. 

 -Оказа се, че корабът ,който се е разбил в йонното оръдие е, бил негов. 

 -А къде е Маркс? –попита Лиза. 

 -Той е в болницата, стая номер 5 . 

Лиза влезе в болницата и се затича към стаята . Когато влезе в нея ,тя видя Маркс да лежи на 
леглото,без да помръдва,а до него стоеше лекар .След нея влезе и Кумико.  

 -Какво е станало , как е той? – попита Кумико. 

 -Добре е ,но е в кома. –отговори лекарят. 

 -Колко време ще е така? – попита Лиза. 

 -Не знаем, може да е няколко месеца, а може и да е години. 

 -Добре, след погребението на баща ми   ще дойда да го взема със себе си. Когато се 
събуди , мечтата му да съживи своята планета , ще бъде реалност. 

Минаха няколко месеца от нападението на чуоките,  а Маркс все още беше в кома.Той лежеше 
на едно легло до прозореца, все така неподвижен, а първите слънчеви лъчи озаряваха лицето 
на пилота. Раздразнен от силната светлина, Маркс отвори очи ,стана и отиде до терасата.Когато 
излезна отвън, той видя два огромни слънчеви диска,  огряващи малкото градче, в което се 
намираше.Маркс  разтърка очи и отново погледна към двете слънца. Вече му стана ясно,че 
това не е сън, а неговата планета .Той седна на един стол да  наблюдава изгрева.През това 
време влезна Кумико с поднос в ръка. Когато видя, че Маркс се е събудил , тя  захвърли 
подноса и се затича към него. Прегръщаше го и го целуваше . 

 -Най-накрая се събуди, знаех си ,че този ден ще дойде! – каза Кумико с радостен глас. 

 -За какво говориш, къде са чуоките? – попита объркано Маркс. 

 -Корабът им беше унищожен . Баща ми се блъсна със своя кораб в оръжието им. – каза 
Кумико със сведена глава. 



 -Съжалявам. 

 -Защо ? Той умря ,спасявайки цяла планета.– отговори Кумико с гордо вдигната глава. 

 -Аз и Лиза превърнахме пустинната Кеплер 18 в точно копие на вашата планета.В 
момента сестра ти е извън града, за да вземе проби от почвата. Но ще се върне след няколко 
дни. – каза радостно Кумико. 

След това двамата влюбени се прегърнаха и седнаха да съзерцават изгрева заедно. 

  


