
ИСТОРИЯ

Пълният  с  живот  летен  ден  утихна.  Необичайната  тишина  продължи  съвсем 
кратко,  защото  гласовете  на  Реката-Майка  и  Великият  Океан  бързо  се  възвърнаха, 
напомняйки за мощта, скрита в дълбините им. Вълните прииждаха все по-големи и по-
страховити,  небето  потъмня,  изви  се  леден  вятър.  Сякаш  дълго  сдържана  ярост  се 
стовари  върху  земята.  Невъобразим  вой  изпълваше  раздираният  от  гръмотевици 
въздух,  реката  излезе  от  коритото  си,  а  морските  вълни  с  грохот  преодоляваха 
стръмния бряг и разрушаваха поселищата. Хора и животни бягаха през разкаляните от 
дъжда  склонове към възвишенията.  Водната  стихия  упорито  настъпваше, заливайки 
нови и нови земи.

Неочаквано облаците се разкъсаха и през дъждовната пелена грейнаха слънчеви 
лъчи. Това вля надежда в свитите души на хората,  но само за миг. Мнозина от тях, 
скупчени  по  близките  хълмове,  видяха  как  огромна  сянка  изпълва  хоризонта.  Тя 
обгърна  животворното  светило  и  се  оттегли,  оставяйки  небосвода  на  бездушните 
далечни звезди.

И  мрак,  по-тъмен  и  от  най-тъмната  мисъл,  сви  около  планетата  ледените  си 
пръсти...

*   *   *

Капитанът се сепна и се събуди. Беше сънувал някакъв кошмар, но тук, под меката 
светлина в космическия кораб, бързо се успокои. Изглежда, че големите натоварвания 
на полета вече даваха своето отражение. Погледна часовника и установи, че има малко 
време  до  рапорта  на  помощниците  си.  Затова  се  облече  бързо  и  се  отправи  към 
командната зала.

*   *   *

Този кораб изпълняваше задача  по прибирането на совалка за  далечни полети, 
разхерметизирала се  вследствие  на авария.  Товарът й  се състоеше от  изключително 
обогатена почва, подходяща за пустинните земи на Новите планети. За да не пречи на 
движението по редовните космически пътища, совалката трябваше да бъде изтеглена 
оттук.

Люкът бавно се отстрани и когато капитанът влезе, офицерският състав на кораба 
го очакваше край масата.

— Слушам ви. — Даде знак той и всички заеха местата си.
Вторият помощник започна с доклада за последните дейности.
— Совалката  е  прибрана  и  закрепена  в  товарен  отсек  “Едно”.  Здравите 

контейнери се намират в отсек “Две”, а повредените контейнери и разпръснатата почва 
са  събрани  в  отделението  за  разпад.  Сканирането  показа,  че  в  района  вече  не  са 
останали частици с опасна за движението големина.

Третият помощник допълни :
— Прибран е и последният сигнален глобус, напуснал товарното отделение след 

аварията.  Въпреки че е от остарял модел, продължаваше да излъчва вълни дори във 
видимия сектор. Комисията по спасителните операции навярно ще се заинтересува от 
информацията. Поставихме го отделно за допълнителни анализи.

— Отлично, господа!  — изправи се капитанът  — Нашата работа тук приключи. 
Заповядвам отпътуване!

*   *   *

Огромният кораб се подготви за пространствен преход. Двигателите му бавно го 
насочиха към стартовата точка и скоро всичко наоколо опустя.

Само там, където до преди малко светеше глобусът, се рееше почти незабележима 
самотна прашинка.

Космическият студ я сграбчи още по-силно.
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