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...вместо в храма, те се озоваха в командния модул на отвлеклия ги кораб. Похитителите 

сякаш ги бяха телепортирали, такава технология беше далеч от познанията на земляните. Срещу 

двамата стоеше едно огромно, леко прегърбено, четириръко създание. Маркс бе участвал във 

Великата Междугалактическа война и много добре познаваше тези противни  същества, 

унищожили планетата му – чуоките. Онзи срещу тях проговори: 

 - Името ми е Гамабунта, аз съм кралят на чуоките.  

   - Но вие загубихте войната, мислех, че никой от вашия вид не е оцелял.-учудено отвърна 

Маркс. 

   - Малцина от нас оцеляха. Аз, синът на великия Джирая – бившият военачалник, и аз 

станах техният лидер. Решихме, че е по-добре да избягаме и да се покрием, докато не развием 

технологии, чрез които да осъществим своето отмъщение. 

  - Но какво общо имаме аз и Маркс? – с тревога попита Кумико. 

  - Маркс не ни бе нужен, но тъй като се държахте за ръце, телепортиращият лъч пренесе и 

двама ви. А ти Кумико ще бъдеш наша заложница! С твоя помощ ще имаме власт над баща ти. 

  Тя беше шокирана. В същия момент корабът се разтресе – беше обстрелван. Гамабунта пое 

управлението и машината отлетя в открития Космос. Маркс се опълчи, но охраната на кораба го 

хвана и той беше изхвърлен в необятния Космос с капсулата за боклука. Кумико беше съкрушена 

от загубата на любимия си. Тя първо не можеше да се изправи от мъка и отчаяние, но после се 

разгневи и заради това беше упоена и заключена в една килия.         

Междувременно на някъде из Космоса ... 

В една малка мрачна стая  на легло, осветено от силен прожектор, лежеше мъж с 

множество рани и изгаряния. Това беше Маркс. Той отвори очи, размърда се и се огледа наоколо. 

В стаята имаше много рафтове, върху които бяха подредени множество спринцовки и лекарства. 

Очевидно, това беше лазарет. С големи усилия мъжът се изправи на крака и няколко пъти обиколи 

стаята. След като не намери нищо интересно, пилотът излезе в един много дълъг и добре осветен 

коридор. Сякаш имаше витрини вместо стени, всички наредени с пълни епруветки и колби. Маркс 

се приближи до една от витрините с надпис „Сухоземни животни”. Вниманието му привлече една 

стъклена епруветка с надпис „Бандикут”. Той беше удивен – това беше едно уникално животно на 

неговата унищожена планета. Той погледна витрината встрани, на която пишеше „Тропически 

растения”. Пилотът забеляза една от колбите и с учудване видя, че това е „Титан Арум” – 

единственото дърво, което не се срещаше на Земята, а само на Кеплер 16. Маркс продължи да 

върви надолу по коридора и на всяка витрина виждаше познати имена от неговата планета.  



Стигна края на коридора и се озова пред една огромна желязна врата. Кеплерянинът плахо 

посегна да я отвори когато забеляза гравирания на вратата надпис „Истината”.  Той  се зачуди: 

- Дали зад тази врата ще намеря истината за моята планета? Ще разбера ли какви бяха тези 

епруветки и къде се намирам?  

Всичко това бяха въпроси, на които Маркс повече от всичко желаеше да намери отговори. 

Тези мисли минаха през ума му за секунди. Той беше твърдо решен да разбере какво има зад тази 

врата. Той събра смелост и я бутна. Стаята, в която влезе беше обширна, но като в тъмница – от 

никъде не влизаше светлина освен от дългия коридор. Тази светлина отразяваше две бели очи, 

втренчели се в Маркс. 

- Ти ли си този, който ме спаси? – трепетно попита кеплерянинът. 

- Да, аз съм! – се чу отговор с нежен женски глас. 

  В същия момент светлините светнаха и мъжът беше заслепен. Той изтърка очите си и 

когато ги отвори, пред него стоеше неговата по-малка сестра. 

  - Сестричке!!!... Лиза..., това наистина ли си ти!? – изплака той и я прегърна.  

  - Братко, аз съм! Ти ми липсваше ужасно много, толкова имам да ти разказвам. – също 

разплакана отговори сестра му след дългата и топла прегръдка, в която двамата бяха замрели 

около минута. 

  - Защо чак сега разбирам за теб?... Мислех...мислех, че си умряла, когато чуоките 

унищожиха нашата планета! 

  - Не братко. Когато това стана, аз бях тук, сама на тази станция. Не се свързах с теб досега, 

защото така залагах живота ти на опасност, а също успеха на операция „Възраждане”. 

  - Но аз как оживях? Помня само как капсулата се разби на Кеплер 18 и аз изпаднах в 

несвяст. След това се събудих тук. 

  - Аз те намерих полужив, полумъртъв. Ти беше в несвяст общо 6 дни. Въпреки лечението, 

което ти прилагах, все още имаш много следи от изгаряния. Кумико сигурно те мисли за мъртъв, 

както и чуоките! За сега така е най-добре. 

  - Напротив! Мисля, че ще е по-добре, ако Кумико не знае, че съм жив. За чуоките си права. 

Така няма да и навредя. А какви бяха тези епруветки по витрините в коридора? Те имат нещо 

общо с Кеплер 16 нали?- попита Маркс. 

  - Преди малко споменах за операция „Възраждане”. Това са ДНК-та на всички видове 

растения и животни, както и съставните вещества на всички почви и ресурси. Накратко това са 

късчета от нашата планета. С тяхна помощ и с помощта на тази станция ние можем да превърнем 

необитаемата и негостоприемната планета Кеплер 18 в точно копие на нашата родна Кеплер 16.   

Маркс беше удивен. Никога не си бе помислял, че ще може да гледа изгрева на двете 

слънца на Кеплер 16 отново. Той би дал всичко, за да ги види отново. Но дали всичко включва и 



Кумико? Беше ли той готов да се откаже от нея, за да върне планетата си? Той искаше да каже на 

любимата си, че е жив, но тя бе заложница на чуоките и не знаеше къде се намира... 

  Чу се взрив и цялата станция се разтресе. Това бяха чуоките. Лиза хвана брат си за ръката и 

го отведе в командната стая. Тя седна, затегна колана си като същото направи и Маркс. Сестра му 

вдигна всички лостове нагоре и натисна един голям зелен бутон. Изведнъж станцията се издигна 

над земята.Това беше кораб толкова голям, че зад себе си остави един огромен кратер. 

  - Дръж се здраво! – извика Лиза и вдигна най-големия лост. 

В следващия момент корабът направи скок в пространството и изчезна… 


