
ALIENUS SPIRITUS 
 
Междузвездният кораб се движеше пространството абсолютно безшумно. А в 

централния му сектор, напротив, вреше и кипеше. След последното решение за 
преразпределение на енергийните и психоактивни суровини два призрака и един 
електроплазмен сфероид проникнаха в разпределителната система и отклониха три 
мегатона алфа-вълни повече към Шести сектор. По тази причина водачите на 
седемте раси, заедно с група от най-верните си последователи, се впуснаха в 
ужасни пререкания помежду си. Неизбежните проблеми при толкова 
продължително пътуване се бяха трупали до момента, в който всеки повод можеше 
да отприщи сериозен скандал. Още повече, че пътниците на кораба представляваха 
основната група, напуснала своя роден дом – загинала планета. Отговорността за 
спасяването на многобройното и разнолико население тегнеше с още по-голяма 
сила, след като се установи, че най-близката колония е в окаяно състояние. При 
това положение корабът изобщо не кацна, а продължи към галактическия център с 
риск всички да преживяват в крайни лишения за дълъг период от време. 

Беше взето решение за ограничаване на ресурсите, като най-ощетени се 
оказаха призраците и електроплазмените. И тогава администраторите на 
призрачния народ съвсем случайно установиха, че част от алфа-вълните се 
използват от народа на многоногите за увеселителни цели. Поради факта, че 
многоногите изпълняват функцията на председателстващи Общия съвет, а и заради 
пословичното им чувство на превъзходство над останалите раси, държанието им на 
моменти прехвърляше рамките на общоприетото поведение. Отдавна се носеха 
най-различни слухове за разхищения, но този път призраците бяха сигурни, че са 
открили неопровержими доказателства. Ситуацията обаче беше деликатна, защото 
с времето призрачният и другите народи бяха изпаднали в едно подчинено 
положение към многоногите. Единствено водните обитатели, сега пътуващи с друг 
кораб, се явяваха техен сериозен противник. Останалите като цяло се страхуваха да 
влязат в открит конфликт с многоногите. Някои от най-непримиримите обаче не се 
вслушаха в съветите на множеството и като ответна реакция организираха 
отклоняването на алфа-вълнова суровина, мигновено усвоена без никакъв остатък.  

Това не остана скрито задълго и Първият съветник събра всички спорещи 
страни на сериозно обсъждане. 

 
*** 

 
Корионис Стари от Събранието на многоногите тропаше с пет крайника върху 

масата: 
– Не можем да приемем посоченото доказателство за разхищения. Смятаме, 

че това е манипулация! От друга страна постъпката на вашите сънародници е нагла 
кражба… 

– За пореден път се вижда, че вместо да започнете разследване, вие сляпо 
защитавате своите подопечни – хвърляше малки светкавички Олтц, върховен 
съветник от Висшата електроплазмена консолидация. – Още не сме стигнали и 
средата на пътя, а вече показвате най-лошите си страни…. 



– …Драги съпланетяни, трябва да се успокоим и да усмирим народите си. 
Така по-лесно ще стигнем до истината… – опитваше да се включи Галамасон от  
кристално-структурните левитатори. 

– Ще се успокоим, когато уважаемият Корионис Стари приеме, че е 
настъпило крайно време да отчита правилно нуждите и на другите. Добре е 
известно, че ние не можем да употребяваме по-голямата част от вашите суровини 
по обясними причини, а алфа-вълните са ни жизнено необходими. След като 
намалихте дажбата, на нашите младежи явно им е дошло в повече и са направили 
малка демонстрация… 

– Малка демонстрация!?!... Съветник Олтц, уверявам ви, че тази постъпка 
няма да се размине без последствия. Особено когато ги няма водните, за да ви 
подкрепят в извършването на подобни своеволия… 

В този момент един необозначен призрак нахлу в залата и разби топка син 
пламък върху кабелната инсталация. Осветлението започна да пулсира и кълба бял 
дим обхванаха сектора. Писнаха сирени и през отворите навътре се втурнаха 
охранителни звена от многоноги и каменояди. Огромните защитни бариери се 
затвориха и изолираха секторите Пет и Шест заедно с цялото население вътре, а 
Олтц и неговите приближени бяха задържани и отведени. Групата призраци още в 
началото усети, че става нещо нередно и опита да се изпари през тавана, но отгоре 
се спуснаха хитро замаскирани гравитационни мрежи и не пропуснаха нито един от 
тях. Всичко приличаше на добре организиран заговор.  

 
*** 

 
– По никакъв начин не можахме да вразумим призраците и 

електроплазмените. За да не рискуваме успеха на цялата мисия по преселението и 
за благото на всички раси взехме най-доброто решение в тази ситуация – трябва да 
отстраним от кораба най-големите подбудители на вълнения срещу установения 
ред! Ред, който се е доказал във времето! Ще ги оставим на първата планета с 
подходящ радиационен фон, която ни е на път. Не е разумно в този момент да 
постъпваме още по-строго и да създаваме условия за допълнителен смут по пътя. 

– Дайте списъка и навигационните карти и да приключваме с това! 
– Няма нужда от списък. Всички са вече издирени, задържани и вкарани в 

капсулите. А що се отнася до планетата – има подходяща кандидатура в близкия 
обсег. 

 
*** 

 
Суетенето край шлюза приключи и от корпуса по посока на планетата се 

отправиха пет блестящи тела. По озвучителите в командния център се носеше все 
по-накъсана реч: 

– …Изоставяте ни в тази пустош, но бъдете сигурни, че ще направим всичко 
възможно да оцелеем!... Рано или късно ще ви последваме… Знаем накъде 
отивате!… 

Капсулите навлязоха в атмосферата и сигналът прекъсна. Корабът тръгна,  
отправяйки се напред по далечния си път. 



 
*** 

 
Двуногото чукаше съсредоточено с набраздена сопа по твърдата кора на 

плода. Изведнъж спря и се заслуша. Извърна рязко глава и погледна към 
безоблачното небе. Високо над дърветата няколко ярки светлини примигнаха за 
момент и изчезнаха. Двуногото изсумтя, разтърси глава и продължи със 
заниманието си. До него друго двуного, по-дребно и по-малко окосмено, беше 
приклекнало и чоплеше пръстта с плосък камък. По-едрото двуного вдигна глава, 
зениците му се разшириха и някаква сянка премина през тях. Съвсем спря да 
размахва сопата и се вгледа в дребния си съсед, който в същия момент кръстоса 
поглед с него. 

„Как го чувстваш?” 
„Добре…” 
„Трябва да се заемем с плана колкото е възможно по-скоро!” 
„С този малък мозък и непривично групирани неврони ще ни бъде трудно…” 
„Предполагам. Но все пак са добре защитени, а и алфа-вълните са с добър 

потенциал.” 
„Да, извадихме страхотен късмет!” 
„Усетих добри условия около зоната на най-бързо движение на планетата. Да 

се насочим натам!” 
Двуногите се надигнаха и се насочиха към близките възвишения. Последваха 

ги още трийсетина подобни на тях същества. Клатушкайки се, те се отправиха 
вкупом към неизвестното бъдеще.    
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