
ПРЕМЕЖДИЯ В КОСМОСА

Лежах блажено отпуснат в пилотското кресло и се унасях в дрямка. По местната 
звездовизия предаваха „Мис Навигатор”, но безкрайната върволица от жени, накичени 
с кабели, микрофони и звездни карти, само ме приспиваше.

Вече  шести  ден  се  реех  свободно  в  този  район,  изчаквайки  преминаването  на 
опасен поток от астероиди и умирах от скука.  Във фазата на крайно отегчение дори 
поиграх на „Познай песента” с главния компютър, но той ми изтърсваше кой знае какво 
— някакви раздрънкани мелодии без съответствие с оригиналните. В крайна сметка се 
принудих  да  зарежа  компанията  на  електронната  кратуна  и  се  потопих  в  спокойно 
подремване.  Всъщност  не  чак  толкова  спокойно,  защото  сънувах  как  напълно 
разглобявам и сглобявам командното табло, но на петия път изгубих важна гайка под 
металната маса. Започнах да я търся и така си халосах главата, че звукът от удара ме 
събуди. 

Все още сънен учудено установих, че звукът продължава да кънти из космояхтата. 
Скоро той премина в серия от ритмични потропвания,  които постепенно снижаваха 
интервалите  помежду  си.  Целият  изтръпнах.  В  паметта  ми  изплуваха  десетки 
репортажи за хора, преживели аварии из Космоса. Повечето от тях твърдяха, че мигове 
преди  неприятностите  да  цъфнат на  вратата,  нищо  съществено  не  се  забелязвало. 
Всичко  започвало  по  най-елементарен  начин.  Някое  винтче  се  развивало,  някоя 
тръбичка  се  огъвала,  някое  кабелче  се  усуквало,  някое  механизъмче  протраквало  и 
докато човек се усети — целият кораб се разхвърчавал на съставните си чаркове из 
пространството и времето.

Колкото и да бях притеснен успях да се стегна. В следващия момент скочих и с 
невероятна  скорост  затраках  по  клавишите  пред  мен  с  надеждата  ако  някъде  е 
възникнал  проблем,  да  го  открия  и  разреша.  В  първите  минути  не  засякох  нищо 
тревожно,  освен  че пералнята е смесила бялото и цветното пране. Тогава се сетих да 
погледна  и  извън  космояхтата.  Включих  външните  камери  и  едва  не  паднах  от 
изненада.  В  перилата  пред  главния  люк  се  беше  вкопчило  някакво  същество  в 
хуманоиден скафандър и риташе с крак по обшивката.  Умът ми не побираше как се 
беше  озовало  тук,  но  приближавайки  фокуса  на  камерата  към  него,  установих,  че 
скафандърът  изглежда  така,  сякаш  е  преодолявал  сериозни  изпитания.  Изобщо  не 
приличаше на свръхмодерните съоръжения, с които напоследък някои екстравагантни 
личности си устройваха пикници из запустели територии.

Веднага отворих люка и настроих входната камера за приемане и обеззаразяване. 
Когато компютърът докладва, че всичко е готово, се насочих с бързи крачки натам.

Приемната процедура завърши и щом вторият люк се отвори, завлякох човечеца 
до медицинския пункт, където веднага беше прегледан от роботите. Оставих го да си 
вземе душ и да се нахрани, след което го посетих в каютата за гости. Спасеният беше 
възвърнал естествената руменина на лицето си и изглеждаше много ободрен. Научих, 
че  се  казва  Антоан  Брейк  и  е  главен  електротехник  на  бившия  пътническия  кораб 
„Роса-5”.  Преди шейсет  часа взрив разцепил корпуса на кораба  и на пътуващите се 
наложило да се спасяват  извън него. Реакцията им се оказала правилна, защото скоро 
след това серия от по-малки експлозии унищожили и останалите сектори от „Роса-5”. 
Никой не могъл да активира спасителните капсули, защото още първият взрив ги помел 
от борда. Така всеки  трябвало да се грижи сам за себе си, надявайки се Центъра за 
управление  на  полетите  бързо  да  открие  изчезването  и  на  помощ  да  се  притекат 
спасителни  екипи.  Както  е  известно  човек  може да  издържи  в  зареден  пътнически 
скафандър  до  една  седмица,  в  зависимост  най-вече  от  потреблението  на  кислород. 
Освен  това  с  вградените  двигатели  можеха  да  се  извършат  няколко  маневри  за 
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насочване в избрана посока. Основната цел на пострадалите при подобни ситуации се 
свежда до гравитирането около по-безопасни големи останки от кораба,  за да бъдат 
открити лесно при евентуални спасителни действия. Антоан Брейк обаче бил изхвърлен 
прекалено  надалеч от последвалите по-малки взривове, за да може да се върне около 
мястото на инцидента.  Затова продължил да се движи по инерция,  надявайки се на 
чудо.

И ето чудото станало. Забелязал космояхтата ми да се рее и с последната енергия 
от двигателите, която разумно бил съхранил, се добрал до корпуса.

Тук и двамата се съгласихме, че не ни беше известен подобен случай на спасение. 
Чукнахме се с пълни чаши ром, специално отворен от мен, и отправихме възхвали към 
благосклонната съдба.

На следващият ден се събудих в добро настроение и веднага посетих Антоан в 
каютата  му.  Той  също  беше  станал  и  правеше  физически  упражнения.  Тогава  ме 
помоли да му дам някакви прилични дрехи, защото облеклото му вече се разкъсвало по 
шевовете. Плеснах се по челото колко съм несъобразителен и веднага се насочих към 
багажното отделение. 

Като във всяко нормално багажно отделение и  тук цареше лек безпорядък. След 
кратко лутане измъкнах един сандък с дрехи и се разрових в тях. Избрах няколко и 
мимоходом забелязах, че разполагам с десет броя резервни ботуши за ляв крак и само 
един брой за десен. Трябваше здраво да смъмря фирмата, зареждаща космояхтата ми 
преди  всеки  полет,  освен  ако  не  ми  представеха  проучване,  заверено  от 
Междупланетния статистически институт,  че левите ботуши се късат десет пъти по-
често  от  десните.  Представих  си  какъв  смях  ще  падне  из  звездовизиите,  ако  им 
предоставя неоспорими факти за злоупотребата с ботуши.  Изпълнен с весели мисли 
стигнах до вратата към коридора, но не успях да я отворя. Завъртях до краен предел 
притварящият винт и сериозно се обезпокоих, защото не я открехнах и на милиметър. 
Изобщо нямах навика  да  затварям плътно  вратите  и предположих,  че  е  възникнала 
повреда в механизма. Оставих дрехите на пода и разчистих устройството за въвеждане 
на електронен отварящ код. Набрах личния си номер, но нищо не последва. Погледнах 
през прозорчето на вратата и за моя голяма радост видях по коридора да се приближана 
Антоан. Сигурно се беше притеснил от дългото ми забавяне и идваше да провери какво 
става. Така си спестявах блъскането по стените, докато бъда чут, защото вътрешната 
звукова връзка откъм багажното отделение отдавна не работеше. Сега чрез помощният 
ръчен механизъм от външната страна Антоан лесно щеше да отвори вратата.  Той се 
приближи до микрофона, но останах потресен, когато от високоговорителите проехтяха 
следните сурови думи:

— Не ми е много приятно това,  което ще извърша и затова ще ти предоставя 
някакъв шанс за оцеляване, но ме чуй внимателно, тъй като не се шегувам. Имаш една 
минута  преди  да  отворя  външния  люк  на  багажното  отделение  и  да  го  опразня  в 
пространството. Не съм бил на никакъв пострадал кораб, а се препитавам от кражбата 
на космояхти. Тук сме доста силна организация и не смей при евентуално спасение да 
разкриваш на властите какво ти се е случило, защото рано или късно ще се добера до 
личните  ти данни в бордовия компютър.  Предупреждавам те,  че отмъщението ще е 
сурово! Така че действай! Времето ти започва да тече.

Съвзех се от първоначалното вцепенение и сипейки проклятия, измъкнах метална 
тръба от близкия куп с резервни части и заблъсках с нея по стъклото. Намерението ми 
беше да го счупя,  за  да не може наглият престъпник да обезвъздуши помещението. 
След няколко силни удари обаче то дори не се напука,  а усилията ми предизвикаха 
усмивка върху лицето на изпечения космически пират.

— Имаш още двайсет секунди — проехтя гласът му.
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Разбрах, че всичко е напразно и трябваше да осигуря живота си. Хвърлих се към 
шкафа със скафандрите, измъкнах най-горния и бързо се наврях в него. После здраво се 
задържах  за  близка  ръкохватка,  надявайки  се  да  преодолея  силата  на  вакуума  и  да 
остана на борда. Люкът бавно започна да се отваря и едва сега с ужас видях, че единият 
закрепващ болт липсва, а другият е разхлабен и няма да издържи теглото ми. Вече беше 
късно да предприема каквото и да е и след миг изхвърчах ведно с всичкия багаж през 
зейналия люк. Вярната ми космояхта промени посоката си на движение и се отдалечи 
светкавично от мен. 

Така, изгубен незнайно къде, под въздействието на преживения стрес, изпаднах в 
несвяст.

*   *   *
Не мога да кажа колко време съм бил в безсъзнание, но когато отворих очи, се 

почувствах по-спокоен и способен да разсъждавам върху сполетелите ме събития.
И докато  умувах,  премятайки  се  из  пространството,   усетих  слабо привличане 

откъм едната си страна. Включих електронният бинокъл и открих недалеч от мен малък 
астероид.  Повърхността  му  беше  странно  назъбена  и  наподобяваше  таралеж.  Леко 
промених посоката  си на движение и скоро попаднах в постоянна орбита,  откъдето 
успях добре да го огледам. След няколко обиколки установих,  че целият е покрит с 
всевъзможни отпадъци. Най-силно впечатление правеше една древна ракета, за която 
всеки уважаващ себе си музей би платил добра сума.  Край нея видях да се навърта 
някакъв  хуманоид  в  скафандър.  На  следващата  обиколка  той  също  ме  забеляза  и 
започна да ми прави знаци къде е най-удобно за кацане. Доверих му се и се проснах 
върху крило от совалка, нивелирано доста изкусно. Докато проверявах количеството на 
останалия  ми  кислород,  хуманоидът  жизнерадостно  изприпка  към  мен  с  широко 
разтворени ръце. Научих, че се казва Диоген, но не живееше в бъчва като знаменития 
си  предшественик,  а  в  ракетата.  По-късно  на  чашка  сок  в  командното  помещение, 
превърнато в уютна всекидневна, опознах историята му.

Диоген бил пилот в преуспяваща фирма за междупланетни превози, но един ден 
претърпял авария край астероида и едва успял да кацне без да се разбие. Тук заварил 
многобройните боклуци, сред които все пак си набавил някои апарати и механизми за 
по-сносно съществуване.  Дълго време не можел да установи връзка по сателита, а и 
никакво превозно средство не преминавало в близост. Постепенно спокойният живот 
започнал  да  се  харесва  на  Диоген.  Изчел  всички  философски  книги,  с  които 
разполагала електронната му библиотека, след което под въздействието на новата си 
среда сам написал три обемисти труда. Така един ден, когато бил открит от отряд по 
сигурността,  той  не  пожелал  да  се  върне  в  по-цивилизованите  райони.  Отрядът 
стоварил  енергийни  и  хранителни  суровини,  уговорили  се  да  го  навестят  след  пет 
земни години, пожелали му всичко хубаво и отпътували към следващата си мисия.

— Мисля да предам всичките отпадъци за преработване, а с получените средства 
да основа философска школа на третия спътник на Синескалия.  — сподели Диоген, 
всмуквайки  сок  през  цветна  сламка.  — Ще проповядвам откъсване  от  напрегнатия 
живот на звездните центрове и насочване към спокойно и изпълнено с положителни 
помисли съществуване.

Аз също отпих  от  чашата  си и  се  замислих  за  бурния  си живот.  И когато  си 
представих как прекарвам двайсет години в изолация, далеч от всички несмъртоносни 
изкушения, които хората наричат дребни пороци, разтърсих глава и отпъдих тези сиви 
мисли. Това ме подсети, че няма смисъл да се мая повече, а трябва да потърся начин да 
се измъкна оттук и да раздам правосъдие на жалкия крадец,  който ме обезяхти.  До 
идването  на  спасителния  екип  оставаха  още две  години — твърде дълъг  период за 
плановете ми.
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Диоген,  който  изслуша  внимателно  моята  история,  се  вглъби  в  себе  си  с 
единствената  цел  да  открие  начин  за  отпътуването  ми.  Реално  погледнато  сред 
всичките отпадъци на астероида би могло да има някой работещ двигател и по-ново 
купе, но за да претърсим цялата повърхност и да открием подходящите неща,  щяха да 
са ни необходими години и много късмет. Да чакам преминаването на някое превозно 
средство поначало си беше вятър работа и изобщо не разчитах на този вариант. Имах 
нужда от гениален проблясък — в противен случай трябваше да се настроя за дълга 
отшелническа съдба.

Изведнъж  Диоген  скокна,  изхвърча  от  помещението  и  ме  остави  в  неведение 
относно причината за изненадващото си изчезване. Предположих, че са го сполетели 
внезапни стомашни проблеми, но се оказа, че е разработил план. Когато се върна след 
няколко минути, бях осветлен с подробностите.

Поначало  голям  проблем  представляваше  преодоляването  на  гравитационното 
поле на астероида, колкото и слабо да бе то. След това трябваше с голяма точност да се 
определи  бъдещият  ми курс  към най-близката  населена  точка,  за  да  не  се  изгубя  в 
пространството. Накрая имах нужда от някакъв вид енергия, за да получа първоначално 
ускорение, което да ми гарантира достигане до крайната цел в по-реални срокове. Това 
значеше  да  избегна  пристигането  в  орбита  на  обитаема  база  след,  да  речем,  сто  и 
петдесет години в екстравагантния вид на мумия. Като почти минимални определихме 
възможностите за  попадане в метеоритен поток,  сблъскване с  комета,  поглъщане от 
черна дупка или задръстване на отпадъчната система на скафандъра. Ако настъпеше 
някое от тези събития или друго, непредвидено от нас, щях да се оправям както мога.

Планът на Диоген беше прост и наглед ефективен, стига да проработеше. В един 
контейнер преди време открил тесни, но дълги стоманени листи, безполезни останки 
след изработката на бордовата обшивка на някой кораб. Ако десетина листа се съберяха 
на сноп, единият им край се забиеше в земята, а другият се огънеше максимално назад, 
щеше да се получи сравнително добър катапулт.  Имаше надежда гравитацията да се 
преодолее по този старинен способ. Трябваше да намерим и метално въже, както и 
механизъм,  с  който  да  огънем  към  повърхността  металния  сноп.  Наложи  ми  се  да 
обикалям  доста,  но  накрая  открих  и  дотътрих  една  неголяма  скоростна  кутия  от 
спортна  космолодка.  Приспособих  две  от  зъбчатите  предавателни  колела  да  се 
застопоряват в една посока и да не отпускат намотаното около оста им въже. Огънах 
като манивела и една тръба, с която щях да въртя целия механизъм.

Десетки  часове  се  трудихме  с  Диоген  над  катапулта  и  най-накрая,  доволен от 
постигнатото, с треперещи ръце привързах тенекиеното корито, в което щях да лежа в 
момента на изстрелването.

Същата „вечер” ( поради наличието на няколко слънца денонощието беше съвсем 
условно разделено от Диоген на ден и нощ съгласно електронния му часовник ),  та 
същата  „вечер” дълго разговаряхме за превратностите на съдбата с  моят сладкодумен 
събеседник, след което легнах да си почина.

На  „сутринта”  се  здрависахме  продължително  без  да  си  кажем дума,  натегнах 
катапулта, облякох скафандъра, легнах  в коритото и дадох знак на Диоген да откачи 
придържащото въже.

Усетих силен тласък, полетях с висока скорост и напуснах орбитата на астероида.
Въздъхнах с облекчение, знаейки колко малко неща се получават още от първия 

път.  След  това  се  ориентирах  по  звездната  си  карта,  включих  индивидуалните 
двигатели и след като подадох нужната енергия за насочване по курс към Сетанга, ги 
изключих.
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Летях  дълго  из  междузвездното  пространство,  но  явно  бях  направил  грешни 
изчисления, тъй като изчерпването на запасите в скафандъра изпреварваше изминатият 
път и се очертаваше критично положение, ако в най-скоро време не достигнех до някоя 
пътна станция.

И  изведнъж  —  о,  вълшебен  звук!  —  вградения  в  костюма  ми  датчик  за 
технологичен  радиошум  се  задейства  с  игрив  тон.  На  по-малко  от   десет  хиляди 
километра от мен преминаваше неголяма космолодка. Сърцето ми се разтуптя и едва 
успях  да  изпратя  сигнал  за  бедствие.  След  минути  получих  потвърждение,  че  съм 
забелязан и преди да е изтекъл час, вече летях през очукан входен коридор. Липсата на 
обеззаразителна  зала  ме  наведе  на  мисълта,  че  на  борда  няма  живи  същества. 
Предположението ми се потвърди, когато пред мен се дотътри тумбест робот. С доста 
разбираем  глас  той  ме  приветства,  обеща  че  ще  осигури  кислород  и  гравитация  в 
основните  помещения и ме насочи към медицинския пункт.  Там след като смъкнах 
скафандъра, незнайно защо ми се нахвърли някакъв доста енергичен робомонтьор. За 
радост преди да бъда безцеремонно излъскан и гресиран, успях да удостоверя, че съм 
живо  същество,  като  се  изплюх  върху  фазомера  му.  Тумбестият  пилот  отново  се 
довлече и след дълги извинения ми разказа за мисията си. Наелата го компания „Звезд-
компот” търгувала с плодове и се нуждаела от мощна консервираща машина. Такава 
машина се продавала в близък звезден куп,  била изгодно спазарена и оставало само 
транспортирането й. Сезонът на кайсиите в съзвездието Водолей наближавал и всеки 
ден бил от значение за фирмата.

След като  отпочинах,  опитах  да  уредя  отбиването  в  някоя пътническа  база  по 
пътя, но тантурестият домакин се възпротиви на предложението ми. „Кайсиите узряват 
доста бързо. Нямам време за губене. Ще Ви оставя, когато се завърна у дома”.

Това изобщо не ми хареса. Ако до седмица не се озовях в Сетанга, щях да получа 
заплатата  си  чак  след  година.  Затова  похитрувах.  „Направи  едно  отклонение  и  ще 
подпиша  договор  с  вашата  фирма  за  доставка  на  пет  контейнера  с  компоти”. 
( Естествено имах намерение веднага след кацането да офейкам ). Роботът примигна 
два-три пъти,  но остана непреклонен.  „Ще изтървем кайсиите и тогава няма да има 
какво да Ви продадем” — заключи той.

Оттеглих  се  на  почивка,  но  вероятно  от  недостатъчно  филтрирания  въздух  не 
можeх да заспя.  Затова открехнах леко вратата  и зачаках да дойде сънят.  По някое 
време  по  коридора  профуча  съобщителен  робот  и  колелцата  му  изтракаха  върху 
неравност  на  пода,  а  от  рециклиращият  му  отвор  изпадна  сива  лента.  Така  и  така 
нямаше  с  какво  да  си  запълвам  времето,  затова  се  надигнах  и  прибрах  лентата. 
Включих  настолната  лампа  и  се  взрях  в  парчето  хартия.  Установих  че  беше 
информационна  бланка,  остарял  модел,  чрез  която  се  предаваха  съобщения  по 
нерегистрирани канали. Някъде се използваха от контрабандисти и бяха забранени за 
употреба  в  много  сектори.  Любопитството  ми се  увеличи  и  тъй  като  навремето  се 
занимавах с кодираща техника, направих усилия да разчета нещо. Сравнително бързо 
разбрах,  че  използваният  код  беше  петично-двоичен,  известен  в  миналото,  но  сега 
слабо разпространен. Спомних си, че космолодката идваше от съзвездието Водолей и 
скоро  открих  характерни  за  водолейската  азбука  знаци.  Напрегнах  интелекта  си  до 
краен предел и ето какво приблизително прочетох : „Пътуваме безпроблемно към Т. Не 
успях да закупя работници, защото пазарът в Л. беше временно разтурен от омразните 
части по сигурността. Все пак по пътя случайно се сдобих с един индивид, който ми се 
струва  добре  сложен,  и  който  може  да  поработи  доста  години  на  консервиращите 
машини, преди да се изтощи физически. Засега го глезя и не подозира какво го чака, но 
стигна  ли  до  Р.,  ще  го  заключа,  за  да  го  подготвя  психически  за  очакващото  го. 
Изпратете инструкции. А — 7574, капитан”.
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„Ах, подлец!”. Свих устни и юмруци и едва се удържах да не изтичам навън и да 
се  нахвърля  върху  наглия  престъпник.  Но  това  определено  щеше  да  бъде  грешка. 
Трудно  можех  да  се  справя  с  шайката  роботи  и  сигурно  щях  да  изгубя  всякаква 
надежда за бягство. Трябваше да измисля план за спасение и то възможно най-скоро, 
докато  още не  ме  следяха  изкъсо.  Имаше вариант  да  се  напъхам  в  скафандъра,  да 
припълзя някак до главния люк и да се хвърля отново в Открития Космос. Надеждата 
ми беше да попадна  на превоз до Синескалия, но отхвърлих отчаяния си план като 
лишен от достатъчно разум. Почесах се там, където не ме сърби и тогава ми просветна. 
Трябваше да надхитря водача на похитителите и да го изритам извън борда. Но как да 
измамя металния хитрец?

Изведнъж проявих огромно любопитство относно устройството на космолодката и 
помолих  да  бъда  разведен  из  отделенията  и  залите.  Споделих  неудържимото  си 
желание  в  най-близко  време  да  се  сдобия  с  подобно  превозно  средство.  Накрая  се 
зачудих какво е предназначението на аварийните шлюзове,  щом на борда няма жив 
екипаж и изказах съмнение, че роботът може да се навре в някой от тях при възникнала 
неизправност, за да се изстреля навън.

За моя радост се оказа, че може — помахах през люка на явно дълбоко учудения 
бивш  мой  домакин,  ако  въобще  може  да  се  изненада  такъв  представител  на 
съвременната техника. Потрих доволно ръце и се насочих към залата за управление, за 
да променя курса. Компютърът имаше парола за достъп, която обаче не ме затрудни. 
На  роботите  им  липсва  особена  фантазия  в  това  отношение  и  кодовите  им  думи 
неизбежно бяха или „Чапек”, или „Азимов”, или „Арнолд”. Изключих целия помощен 
персонал, подадох още енергия към двигателите и се пльоснах в дълго неизползваното 
командно кресло.

Така неусетно прелетях няколко звездни дължини и както се бях унесъл сладко, 
дочух характерен шум от потропване. Не мога да ви опиша как настръхнах. Има си хас 
роботът  да  беше  употребил  скрити  двигатели  и  сега  да  висеше  пред  портите, 
настоявайки  за  възстановяване  на  собствеността  си  върху космолодката.  Скочих  от 
креслото и включих външните камери. Пред главния люк наистина имаше някой, но 
беше облечен в хуманоиден скафандър. Мрачното ми настроение обаче не се подобри, 
защото посетителят риташе с всичка сила по корпуса с явната цел да бъде чут и пуснат 
вътре. А-а-а, не, нямаше да се оставя в разстояние на няколко дни да бъда изхвърлен 
два пъти в Космоса. Явно секторът гъмжеше от крадливи свраки в човешки образ, но 
вече  бях  преживял  достатъчно  и  щях  да  се  боря  с  всеки,  дръзнал  да  полепне  по 
външната обшивка.

Изхвърчах  от  залата,  навлякох  скафандъра  си  и  забърсах  първия  попаднал  ми 
метален прът. След отварянето на външния люк въобще не се помайвах, ами веднага се 
заех да изчегъртам „пиявицата” от корпуса. Борбата беше яростна, но кратка. Субектът 
с разпилени из шлема руси коси започна бързо да изостава. 

*   *   *
Повече премеждия  по пътя  до Сетанга  нямах.  Пристигнах  навреме за  големия 

годишен купон и раздаването на заплатите.
На  другата  сутрин  докато  прехвърлях  каналите  на  Космовизията,  попаднах  на 

следната гореща новина: „Кораб, ударен от случайно прелитащ робот, бедствал 72 часа 
край А-17. Роботът, явно изпаднал от друг кораб, е напълно разфасован и не може да се 
установи собственика му. Целият екипаж и пътниците са спасени. Последна е открита 
главната стюардеса, тръгнала да дири помощ, но ударила на камък”. 

На  екрана  се  появи  разгневена  руса  красавица  с  невероятно  позната  ми 
физиономия. Тя висеше на раменете на ухилен спасител и разпалено обясняваше как е 
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била отлепена с прът от корпуса на открита от нея космолодка. „...А на задния борд 
беше  изписано  с  ярки  букви  —  „Изкупуваме  употребявани  капачки  от  буркани”. 
Призовавам това влечуго да бъде открито и разкъсано на малки...”.

Измъкнах  се  от  стаята  по  терлици,  сдобих  се  с  цветен  спрей  от  сервизното 
помещение на хотела и под прикритието на сутрешната мъгла се добрах до корабната 
стоянка.

И докато замазвах издайническият надпис върху корпуса, въздухът се изпълни с 
вой на полицейски сирени. Замръзнах с лице към борда, а после бавно поставих ръце на 
тила си под цветните отблясъци от сигналните лампи. Измина тягостна минута, през 
която отправях сериозни упреци срещу късмета си, но така и никой не се приближи.

Внимателно  погледнах  през  рамо  и  въздъхнах  с  облекчение.  Изобщо  не  бях 
притрябвал на властите в този момент, защото група охранителни катери съпътстваха 
една здраво увързана космояхта. От неудобната си позиция не успях да огледам всичко 
добре,  но  щом  цялата  процесия  кацна  на  пристана,  сърцето  ми  подскочи.  Група 
полицаи сваляха под конвой моят стар познайник — така наречения Антоан Брейк. В 
заловеното  транспортно  средство  разпознах  миличката  ми  космояхтичка,  опасана  с 
голям  надпис:  „Който  има  сведения  за  притежателите  да  се  обади  в  Районното 
охранително управление”. 

Развитието на събитията предизвика буйна радост в мен. Рипнах около метър-два 
на височина и веднага започнах да си пребърквам джобовете. Открих електронното си 
свидетелство за собственост, но не се затичах веднага към Управлението. Щях да се 
появя там в деня на моето отпътуване, за да избегна по този начин таксата за частен 
паркинг.

Потупах се доволно по портфейла със заплатата и се отправих към хотела да се 
приведа в подобаващ вид. Възнамерявах да изразходвам спестената с хитрост сума още 
тази вечер с момичетата.

Варна, 24.05.2005 г.
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