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Тази е за Отряд 312.
За всеки един от вас. 



НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ. НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ. 
КНИГА ПЪРВА: „ИЗГРЕВЪТ НА АВРОРА“КНИГА ПЪРВА: „ИЗГРЕВЪТ НА АВРОРА“

ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦАДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА

Аврора Дзие-Лин О’Мали – момичето, изгубено във времето.
Преди повече от двеста години Аврора потегля от Тера 

заедно с още десетина хиляди колонисти на път за Октавия III. 
Корабът им „Хадфийлд“ се изгубва в участък на междуизмер-
ното пространство, познат като Гънката, и е открит столетия 
по-късно от кадета на Аврорския легион Тайлър Джоунс. 

Аврора е единствената оцеляла. 
Скоро след това Ари е споходена от пророчески сънища 

и проявява телекинетични способности. Впоследствие, докато 
бяга от разни хора и организации заедно с издънките от Отряд 
312, тя стига до Октавия III. Там открива, че планетата, която е 
трябвало да се превърне в неин втори дом, всъщност е люпилня 
на Ра’хаам – древен гещалт, съставен от милиони асимилирани 
форми на живот, който дреме под мантията на планетата. 

Научава също, че силите ѝ са дар от Ешварен – загадъчна 
раса, победила Ра’хаам преди много, много време. Понеже 
знаели, че един ден древният им враг отново ще се опита да 
погълне галактиката, Ешварен скрили в Гънката оръжие, спо-
собно да унищожи Ра’хаам, и подготвили поредица от съби-
тия, които да създадат „Спусък“ за задействане на оръжието. 

Аврора научава, че именно тя е Спусъка. 
Ари е дребничка на ръст, но куражът ѝ е голям. Все още се 

опитва да свикне с мястото си в новото време и преобразе-
ната галактика, но е вярна до смърт на аврорските легионери, 
които я приютиха в отряда си. 

Косата ѝ е черна и къса, с бял кичур в бретона, а произхо-
дът ѝ е смесен – китайско-ирландски. Десният ѝ ирис побеля-
ва изцяло и свети, когато Ари използва силите си. 

u



Тайлър Джоунс – златното момче. Тайлър се записва в Ав-
рорския легион на тринайсет години, след смъртта на баща 
си Джерико. Разпределен е в Алфа потока на Академията и 
е решен да се включи активно в опазването на галактическия 
мир. След като обаче спасява Аврора в Гънката, Тай се оказва 
начело на групичка от издънки, аутсайдери и бунтари – От-
ряд 312 на Аврорския легион. 

Когато Глобалната разузнавателна агенция залавя отряда 
му на минната станция „Сейгън“, Тайлър и хората му се пре-
връщат в бегълци, преследвани от теранското правителство. 
Бягат към забранената планета Октавия III и там разкриват 
древна конспирация, която заплашва всички разумни раси в 
галактиката. А издънките от Отряд 312 май са единствените, 
които могат да я спрат. 

Тай е роден лидер и гениален тактик, но според сестра му 
„няма никакъв усет за забавното, не би го разпознал и под 
лупа“. Самочувствието му граничи с арогантност, ала в пове-
чето случаи е оправдано. 

Има сини очи, рошава руса коса и трапчинки, които взри-
вяват яйчници от разстояние трийсет метра. 

Калис Идрабан Гилрет – аутсайдерът. Калис е сред малци-
ната силдрати, включили се в Аврорския легион след края на 
войната между Земята и Силдра. Той е член на Воинската 
кабала, силдратската военна каста, и страховитите му бойни 
умения логично го насочват към Тараните – бойния поток на 
Академията. Въпреки способностите си Кал бързо се превръ-
ща в аутсайдер и така се озовава в Отряд 312. 

Още при първата си среща с Аврора Кал попада под вли-
янието на Притеглянето – неустоимия силдратски инстинкт 
за размножаване. Понеже не иска да поставя Аврора в си-



туация и връзка, които тя не може да разбере, Кал стига до 
трудното решение да напусне отряда. Но след като Ари му 
признава чувствата си, Кал все пак решава да остане и да 
защитава своята бе’шмай (любимата си) с цената на всичко.

Кал постоянно се сражава с воинската си същност – така на-
речения Враг отвътре, и това съперничество намеква за тъмни 
факти от миналото му, които той още не е споделил с нас. 

Кал е отличник по меланхолия. Честно, той може да бъде 
професионален меланхолик. 

Има замечтани виолетови очи, смугла кожа и дълга среб-
риста коса. А за скулите му да не ви разправям. 

Скарлет Джоунс – сърцеразбивачката. Близначката на Тай-
лър (по-голяма с три минути и 37,4 секунди) се записва в Ав-
рорския легион заедно с Тай не защото я влече галактичес-
кото мироопазване или нещо такова, а за да варди братчето 
си. Зачисляват я в дипломатическия поток и там тя полага 
възможно най-малко усилия (всъщност отношението ѝ към 
учебния материал удря абсолютното дъно в цялата история 
на Академията), но почти свръхестественото ѝ умение да 
разгадава чуждите мисли, я превръща в отлично Лице. 

Скар има черен колан по сарказъм. Вярно, разсеяна е, но е 
много умна и бързо се ориентира във всяка ситуация/култура/
обстоятелства, което ѝ позволява да се впише без проблем 
в повечето сценарии. Въпросното умение неизменно я пре-
връща в кралицата на всяко социално събитие. 

Скар прилича на статуетка от светъл мрамор и огненочерве-
ната ѝ коса е подстригана асиметрично. Всичките ѝ връзки тра-
ят максимум седем седмици, а дирята от разбити сърца, която 
е оставила след себе си, е много дълга, поне колкото ръката ми. 

Така де, ако имах ръце, каквито нямам. 



Финиан де Каран де Сийл – умникът. Финиан е бетраскан 
и технологичен гений, чиито кофти социални умения и заяд-
лив характер го нареждат на опашката при ежегодния под-
бор – ето как се озова в Отряд 312 като Гайката на екипажа. 

Като дете Финиан се заразява с лисергийска чума и макар 
че по чудо оцелява, болестта ограничава в най-висша сте-
пен подвижността му. Отпращат го от Траск, за да живее 
при третите си баба и дядо на космическа станция с нулева 
гравитация. Там Фин впряга техническите си умения и си 
конструира екзокостюм, който носи постоянно. Костюмът 
му позволява да се движи без чужда помощ и съдържа в себе 
си куп полезни инструменти и устройства. 

Финиан крие проблемите си зад стена от цинизъм. Като 
всички бетраскани той е с бели кожа и коса и носи черни 
контактни лещи, които защитават очите му от ултравиоле-
товото лъчение. 

Категорично не е влюбен в Скарлет Джоунс, благодаря, 
че попитахте. А евентуалните слухове, че би се задоволил 
и с брат ѝ като утешителна награда, също не ви влизат в 
работата. 

Зила Мадран – страховито интелигентната. Или само стра-
ховитата. Зила е научният офицер на Отряд 312. Рядко гово-
ри, но разбира всичко безупречно, а към живота подхожда с 
ледена рационалност. 

Социалните ѝ умения клонят към нулата. Тя е груба, дис-
танцирана и емпатията не ѝ се удава. Няколко пъти е намек-
вала за травма от миналото, която обяснява поведението 
ѝ, но още не ни е разкрила естеството на тази травма. Зила 
е нисичка, с тъмнокафява кожа и дълга къдрава коса, която 
има свое собствено мнение (впрочем това обяснява много). 



Притежава богата колекция от златни обици, които, незнай-
но как, съответстват на действията ѝ във всеки един момент. 
Говори тихо, умна е до безобразие и адски обича да стреля 
по разни неща с бластера си. 

Катрин Бранок – готината. Кат Бранок, „Нулата“, беше гени-
ален пилот и членка на Аврорския легион. Близка приятелка 
на Тай и Скар Джоунс още от дете, именно тя е отговорна за 
белега, разцепващ дясната вежда на Тайлър (строшава стол в 
главата му през първия ден в детската градина). 

Кат и Тай преспали заедно, след като отпразнували края 
на предпоследната си година в Академията. Тайлър я убедил, 
че една сериозна връзка е лоша идея в онзи момент, но Кат 
продължила да храни топли чувства към него. Това е причи-
ната да се включи доброволно в отряда му от издънки. 

Тя беше цинична и инатлива, често влизаше в конфликти с 
Аврора и направи всичко по силите си, за да задържи отряда 
в правия път. За жалост, когато отрядът отиде на Октавия III, 
Кат се зарази с „вируса“ на ра’хаамския кошерен ум. Макар 
че се бори храбро срещу гещалта и така осигури на колегите 
си време да избягат от планетата, накрая бе погълната от 
колективния ум. 

Да, знам. И на мен ми стана тъжно.  

Ешварен – в зависимост кого попитате, Ешварен или са 
древна раса от загадъчни създания, измрели преди един ми-
лион години, или измама, поддържана от дребни амбулантни 
търговци и дилъри на фалшиви артефакти. 

В действителност Ешварен не само са съществували, но и 
са водили война срещу Ра’хаам за съдбата на цялата галакти-
ка. И са победили. 



Понеже знаели, че е твърде вероятно древният им враг 
да се завърне в далечното бъдеще, след като самите те от-
давна са загинали, Ешварен скрили в Гънката устройства, 
които да породят така наречения Спусък – създание с висши 
психични способности. Предполага се още, че някъде там са 
скрили и оръжие, което може да надвие Ра’хаам. 

Ако знаете къде е въпросното оръжие, много бихте ни 
помогнали, честно…

Ра’хаам – кошерен ум, побрал в себе си милиони съзнания. 
Водени от амбицията да привлекат в „съюза“ си цялата га-
лактика, някога в далечното минало Ра’хаам се опитали да 
погълнат всички разумни създания – от първото до послед-
ното. 

Ешварен ги надвили и Ра’хаам изпаднали в хибернация на 
двайсет и две скрити планети люпилни, пръснати из целия 
Млечен път. Сгушени под повърхността на тези планети – 
всичките разположени в близост до естествено възникнали 
портали в Гънката, – Ра’хаам си ближат раните вече милиони 
години. 

Уви, един от въпросните светове е Октавия III – планета, 
избрана за теранска колонизация. Колонистите, сред които 
и бащата на Аврора, Джан Дзи, открили дремещия под по-
върхността Ра’хаам и съответно били погълнати и приобще-
ни към неговата съвкупност. 

Не е съвсем ясно какво се е случило след това, но по 
всичко личи, че Ра’хаам са изпратили тези покварени ко-
лонисти на Земята, където те са се внедрили в Глобалната 
разузнавателна агенция, за да работят по осъществяването 
на плана му. Сега Ра’хаам чака под повърхността на своите 
двайсет и две планети и събира сили да се излюпи отново, да 



разпрати спорите си из Гънката и да зарази цялата галактика. 

Магелан – Това съм аз! Здрасти! Липсваха ми пухкавите ви 
човешки лица!

Така, наваксахме ли вече? Е, стегнете здраво коланите, 
хора. Вече не сме в Канзас… 



БЕЗИЗХОДИЦА  БЕЗИЗХОДИЦА  
В ИЗУМРУДЕНИЯ ГРАДВ ИЗУМРУДЕНИЯ ГРАД

 



17

1
ТАЙЛЪР

Бластерният изстрел попада право в гърдите на бетрасканката. 
Тя писва, срива се на разлигавена купчина, а джаджите в ръце-

те ѝ се разлетяват. Прескачам я в движение и приклякам миг преди 
друг изстрел да изсъска покрай ухото ми. Околният базар е пълен 
с народ, тълпата се разтваря панически пред мен, а зад нас гърмят 
изстрели. Скарлет тича по петите ми и огнената ѝ коса е полепнала 
по потното ѝ лице. Прескача припадналата бетрасканка наред с раз-
пилените ѝ покупки и се провиква гузно:

– Съжалявааам!
Проехтява още един изстрел. Гангстерите, които ни преследват, 

крещят на навалицата да се отдръпне. Премятаме се над сергията на 
сащисан продавач и изхвърчаме през задния вход, който ни извеж-
да на друга претъпкана и влажна улица. Летящи машини и роторни 
ботове. Бледозелени стени около нас, червено небе над главите ни, 
жълт пластбетон под краката ни, а пред нас – истинска дъга от дрехи 
и лица. 

– Наляво! – крещи Финиан по връзката. – Завийте наляво!
Свиваме наляво и хлътваме в мърлява пресечка встрани от глав-

ната улица. Амбулантни търговци и вехтошари се кокорят след нас, а 
ние тичаме ли, тичаме, ботушите ни тропат и хвърчат боклуци. Ми-
ниатюрните гангстери стигат до входа на уличката и въздухът про-
пищява от изстрелите им. Характерният звук на заредени частици 
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забърсва ухото ми. Набиваме спирачки зад един контейнер със ста-
ро желязо, току-виж ни осигури някакво прикритие. 

– Казах ти, че идеята е лоша! – изплюва задъхано Скарлет. 
– Аз пък ти казах, че не ми хрумват лоши идеи! – отвръщам и 

отварям с ритник някаква врата. 
– Сериозно? – подхвърля тя и изстрелва един залп по преслед-

вачите ни. 
– Сериозно! – завличам я след себе си. – Просто някои от идеите 

ми не са чак толкова удивителни като повечето!

· · ·

Да, нека се върнем малко назад. 
Да речем, преди четиресет минути, когато още не се обстрелвах-

ме на воля. Знам, че и преди съм го правил, но така е далеч по-вълну-
ващо. Повярвайте ми. Трапчинки, нали помните?

И така, четиресет минути по-рано си седя в претъпканото сепаре 
на един претъпкан бар и музика гърми в ушите ми. Облечен съм с 
прилепнала черна туника и още по-прилепнали панталони, които 
сигурно са последен писък на модата, понеже ми ги избра Скарлет. 
Сестричката ми седи плътно до мен в сепарето и също е облечена в 
цивилни дрехи: кървавочервени, впити и с дълбоко деколте – точно 
както ѝ харесва. 

А срещу нас седят дузина гремпове. 
Барът е същинска дупка с пулсиращи светлини, задимен и пре-

тъпкан до таванските греди. В средата на помещението има дълбока 
яма, вероятно арена за някакъв кървав спорт, но за щастие, в момен-
та никой никого не убива. Навред текат покупко-продажби на дрога 
и кожи – дребните мошеници на станцията си изкарват прехраната. 
А през миризмата на скалодим и думтенето на колоните в моята гла-
ва жужи един-единствен въпрос: 

Как, в името на Съзидателя, се озовах тук?
Гремповете седят насреща ни – дузина дребни пухкави създания, 

сбутани от другата страна на масата. Дръпнатите им очи са вперени 
в унистъклото, което Скарлет е оставила на масата. Устройството 
представлява плосък панел от прозрачен силикон с размерите на 
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човешка длан. На десетина сантиметра над него се върти ярка про-
екция на нашия Лък. Корабът напомня на върха на стрела и целият е 
изграден от лъскав титан и карбид. Емблемата на Аврорския легион 
и позивната на нашия отряд – 312 – красят фланговете му. 

Корабчето ни е последен писък на технологиите. Красавец. Мно-
го преживяхме заедно. 

А сега ще трябва да се разделим.
Гремповете си приказват на своя съскащ и мъркащ език, а мус-

тачките им потрепват. Водачката им е висока малко над метър, кое-
то си е много за тяхната раса. Кафеникавата ѝ козина е фризирана 
съвършено, а перленобелият ѝ костюм направо крещи „гангстерски 
шик“. Бледозелените ѝ очи са обрамчени с черна пудра и притежават 
характерния блясък на създание, което за кеф храни домашните си 
любимци с човешко. 

– Рисковано, земно момиче.  – Гласът на гремпката е като тихо 
мъркане. – Рррисковано. 

– Чухме, че Скеф Танигут е жена, която не се страхува да поема 
рискове – усмихва се Скарлет. – Носи ви се славата по тия места. 

Гореспоменатата госпожа Танигут потропва с нокти по масата, 
вдига поглед от холограмата на нашия Лък и се вторачва в сестра ми. 

– Има оправдан риск, земно момиче, а съществува и рискът да 
прекараш двайсет години в Лунната наказателна колония. Трафи-
кът с краден хардуер на Аврорския легион не е шега работа. 

– Същото важи и за въпросния хардуер – изтъквам аз. 
Дванайсет чифта дръпнати очи се извръщат към мен. Дванайсет 

зъбати усти провисват. Скеф Танигут зяпва невярващо сестра ми, а 
ушите ѝ помръдват на върха на главата ѝ. 

– Позволяваш на мъжкия си да говори на обществено място?
– Той е… непослушен – усмихва се Скарлет и ме стрелва с кос по-

глед, който ми крещи да си затворя плювалника. 
– Искаш ли да ти продам болкова яка?  – предлага услугите си 

гангстерката. – За да го пречупиш?
Повдигам вежда. 
– Благодаря, но… охх!
Търкам ощипания си пищял под масата и се блещя ядосано, но 

Скарлет не ми обръща грам внимание. Вместо това се навежда на-
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пред и поглежда гангстерката право в очите. 
– Виждам, че си в щедро настроение, така че да караме без преди-

словия, става ли? – Махва към холоизображението на нашия Лък. – 
Сто хиляди и е твой. Заедно с оръжейните кодове. 

Танигут провежда кратка дискусия с колегите си. Понеже не ис-
кам пак да ме щипят, си държа устата затворена и плъзвам поглед по 
навалицата в заведението. 

Зад бара са наредени шишета във всички цветове на дъгата, а сте-
ните са окичени с холографски екрани – текат мачове по джетбол, 
последните икономически доклади от Централата и новинарски ре-
портажи за кораби на Непрекършените, които навлизат в неутрални 
територии. Тази станция се намира далеч от Ядрото, но пак се изне-
надвам от многобройните разумни видове, които се разхождат по 
коридорите ѝ. Откакто се скачихме преди два часа, преброих поне 
двайсетина – бледи бетраскани, космати гремпове, едри сини челе-
риани. Това място е като мръсна социална извадка на целия Млечен 
път, пусната в още по-мръсна орбитална тенджера под налягане. 

Планетата, над която се носим, е газов гигант, с една идея по-ма-
лък от нашия Юпитер. Станцията виси в стратосферата над буря, 
която е на възраст четиристотин години и е широка двайсет хиляди 
километра. Въздухът постоянно се филтрира и целият висящ град е 
запечатан в прозрачен купол от йонизирани частици, които припук-
ват едва доловимо в небесата над главите ни. Въпреки това усещам 
по небцето си гадния вкус на хлора, който придава цвета на бурята, 
откъдето пък идва името на станцията. 

Отпивам от водата си. Плъзвам поглед по подложката. 
„ДОБРЕ ДОШЛИ В ИЗУМРУДЕНИЯ ГРАД!  – гласи надпи-

сът. – НЕ ПОГЛЕЖДАЙТЕ НАДОЛУ!“
Гремповете са приключили с дискусията си и лъскавите очи на 

Танигут отново са вперени в Скар. Гангстерката приглажда мустач-
ките си с лапа и казва:

– Ще ти дам трийсет хиляди. Първа и окончателна оферта. 
Скар извива съвършено оформената си вежда. 
– Откога гремповете изнасят комедийни скечове?
– А откога легионерите на „Аврора“ си продават корабите? – пита 

гремпката. 
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– Може да сме откраднали кораба. Защо реши, че сме легионери?
Танигут сочи към мен.
– Заради неговата подстрижка. 
– Какво ми е на… оххх!
– С цялото ми уважение, но не е ваша работа защо и как  – от-

връща преспокойно Скарлет. – Технологиите, които излизат от ла-
бораториите на „Аврора“, нямат равни в галактиката. Сто хиляди е 
много изгодна цена и ти го знаеш. – Сестра ми отмята яркочервения 
бретон от очите си и изобщо не изглежда отчаяна. Което си е истин-
ско постижение, като се има предвид, че ние определено сме отчая-
ни. – Ето защо ти пожелавам приятен ден, мадам. 

Скар тъкмо се надига от мястото си, а Танигут тъкмо се пресяга 
да я спре, когато откъм бара се разнася врява. Поглеждам натам, за 
да видя какво става – мачовете по джетбол и репортажите за цени-
те на акциите върху големите екрани са прекъснати от извънредно 
съобщение. 

Свеждам поглед към текста, който тече в долния край на екрани-
те, и стомахът ми се обръща. 

АВРОРСКИЯТ ЛЕГИОН ЗАМЕСЕН В ТЕРОРИСТИЧНА 
АТАКА

Едър теранец моли бармана да увеличи звука. Още по-едър челе-
риан му крещи да върне мача. Докато двамата се млатят с юмруци, 
барманът намалява звука на музиката и пуска новинарската емисия 
през колоните. 

– … повече от седем хиляди силдратски бежанци са загинали при 
нападението, а правителствата на Тера и Траск изразиха възмуще-
нието си от клането…

Сърцето ми се качва в гърлото при вида на съпътстващия видео-
материал – стоманеносивите мехури на минна инсталация отстрани 
на масивен астероид, който се носи сред море от звезди. 

Инсталацията ми е позната, разбира се. Това е станция „Сей-
гън“  – рудодобивната фабрика, където пратиха нашия отряд на 
първата ни мисия извън Академията. Там ни сгащи един терански 
разрушител, а ГРА ни взе в плен. После гръмнаха „Сейгън“, за да за-
творят устата на всички, които знаеха, че ГРА са качили Ари на бор-
да си. Сега от станцията са останали само отломки. 
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Не е за вярване, че оттогава минаха само няколко дни…
На екраните се вижда как някакъв кораб заема позиция, изстрел-

ва торпеда и разпарчетосва станцията. Когато обаче записът спира 
на пауза, си давам сметка, че атакуващият кораб не е с тромавия тъ-
понос силует на терански разрушител. Не, атакуващият кораб е с 
формата на стрела, целият от лъскав титан и карбид, а емблемата на 
Аврорския легион и позивната на отряда са изписани на фланга му. 

312. 
– Велики Съзидателю…
Поглеждам към Скарлет. Гласът откъм екраните надвиква юм-

ручния бой на бара. 
– Виновниците за Сейгънското клане се издирват и във връзка с 

нарушаването на галактическа възбрана, докато са ги преследвали 
терански сили. Преди броени минути командирът на Аврорския леги-
он, адмирал Сеф Адамс, излезе със следното изявление…

На екраните се появява познатата фигура на адмирал Адамс, ко-
мандира на нашия легион, в парадна униформа. По широките му 
гърди лъщят десетки медали. Кибернетичните му ръце са скръсте-
ни, а изражението му е сурово. Докато говори, почуква с изкустве-
ния си пръст по ръката си и се чува тих металически звън. 

– Осъждаме най-строго действията, извършени от Отряд 312 от 
Аврорския легион на станция „Сейгън“. Мотивите му се необясними 
за нас, очевидно отрядът е действал на своя глава. Легионерите не оп-
равдаха доверието ни. Те нарушиха всички правила. Командването на 
Аврорския легион съдейства всячески на теранското правителство в 
преследването на тези убийци, а молитвите и мислите ни са със се-
мействата на погубените бежанци.

А после на екраните цъфват снимки. Лицата и имената на моя 
екипаж. 

Финиан де Каран де Сийл. 
Зила Мадран. 
Катрин Бранок. 
Калис Идрабан Гилрет.
Скарлет Джоунс.
Тайлър Джоунс. 
Под всяко от имената тече и друго съобщение:
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„ИЗДИРВА СЕ. НАГРАДА 100 000 КРЕДИТА.“
В този момент стомахът ми се опитва да пропълзи през устата. 
Поглеждам безмълвно сестра си. Нямаме време за губене. Скар 

вече посяга към унистъклото си, за да го грабне от масата, ала нокти-
те на Танигут се впиват в китката ѝ. 

– От друга страна – показва ни острите си зъбки гремпката, – сто 
хиляди кредита наистина звучи като добра цена. 

Скарлет ме поглежда. Винаги съм твърдял, че е странно да си 
близнак. Понякога имам чувството, че знам какво ще каже сестра 
ми още преди да си е отворила устата. Друг път мога да се закълна, че 
Скар разбира какво си мисля само с поглед. А в момента си мисля, че 
трябва да се ометем по най-бързия начин от този вонлив бар и тази 
вонлива станция. 

По най-най-бързия начин, по възможност – мълниеносно. 
Скарлет забива основата на дланта си в носа на Танигут. Чуват 

се удовлетворително хрущене и болезнен писък, последвани от две 
тъмнопурпурни струйки. Грабвам окървавената ръка на сестра си и 
я извличам от сепарето, докато останалите гремпове вият и посягат 
да ни спрат. 

Битката за дистанционното в другия край на бара вече е във вихъ-
ра си и решавам, че още малко допълнителен хаос няма да навреди. 
Ето защо гръмвам един гремп в лицето с бластера си, избивам зъби-
те на друг с ритник и бутам Скар към вратата. 

– Тръгвай! Бързо!
Някой крещи. Над главата ми прелита един гуляйджия и се на-

триса в стената. Трима гремпове ми скачат, дращят и хапят както им 
дойде. Разкарвам ги с ритници и изстрели, претъркулвам се на пода 
и скачам на крака, а после изхвърчам през вратата след сестра си и 
двамата хлътваме в лабиринта от улички на Изумрудения град.

Станцията има осемдесет нива и е широка стотици километри. 
Ниските нива са заети от обърната гора от вятърни турбини, кои-
то впримчват исполинските атмосферни течения на буреносната 
планета отдолу и ги превръщат в енергия. Вътрешният транспорт 
на града се осъществява чрез широка мрежа от прозрачни тунели, 
задвижвани от гореспоменатите въздушни потоци. Мятаме се през-
глава точно в една от тези тръби. 
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– Големият базар! – врещи Скарлет. 
– РАЗБРАНО  – бибипка компютърът и преди да съм мигнал, 

двамата поемаме скорострелно по тръбата върху възглавница от йо-
низиран кислород. 

– Фин? Чуваш ли ме? – крещя аз, за да надвикам воя на въздуш-
ния поток. 

– Аха – отговаря той по връзката. – Видяхте ли новините, Злат-
ко? Как са могли да ми изберат такава снимка, ужасна е. 

– Да, видяхме ги. Вероятно са ги видели и половината хора в този 
град. Включително гангстерите, на които се опитвахме да продадем 
Лъка. 

– Значи, сделката е пропаднала?
Хвърлям поглед през рамо и зървам глутница гремпове, които се 

носят по въздушния поток след нас с бластери в ръце и само чакат да 
излезем от транзитната тръба. 

– Може и така да се каже – признавам. – Пътуваме към базара и 
ще трябва да ни насочваш, щом напуснем тръбата. Предай на Кал и 
Зила да подготвят кораба за излитане. Всеки ловец на глави, поли-
цай и съвестен гражданин в тая дупка ще ни подгони. 

– Казах ти, че идеята е лоша. 
– Аз пък ти казах, че нямам лоши идеи. 
– Само не толкова удивителни като останалите?
Изумруденият град се носи на бърз ход покрай тръбата – десет-

ки нива, хиляди тайни, милиони души. Красивите облаци се вихрят 
наоколо като акварелни бои върху влажно платно. Стените, сводо-
вете и грейналите кули под йонизирания купол зеленеят от хлорна-
та буря по повърхността на газовия гигант, а небосводът над нас е с 
цвета на засъхнала кръв. 

Знаех, че си насилваме късмета, като идваме тук, нищо че тази 
станция е толкова отдалечена в покрайнините на галактиката. Беше 
въпрос на време да ни обявят публично за ренегати, и нямаше съм-
нение, че Глобалната разузнавателна агенция ще хукне по петите ни 
след случилото се на Октавия III. Но трябваше да се досетя, че Аген-
цията ще подходи подмолно. И много хитро – като обвини нас за 
собственото си престъпление. И аз щях да постъпя така, ако бях в 
състояние да изхвърля съвестта си в рециклатора. Сега сме убийци 
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на невинни бежанци и нарушители на галактическа възбрана, а този 
факт ни откъсва както от академия „Аврора“, така и от всеки, който 
иначе би склонил да ни помогне. 

Не виня Адамс, че се отрече от нас. Той обаче взе мен и Скар-
лет под крилото си, след като татко загина, и трябва да призная, че 
ме заболя, когато ни нарече убийци. Въпреки че е логично да ни за-
клейми, при положение че официално ни обявиха за галактически 
терористи, част от мен негодува, задето е повярвал на обвинението. 

– Горе главата, малкия – вика Скарлет. 
– Следваща спирка – Големият базар – обявява компютъ-

рът.
– Готова ли си? – питам аз. 
Сестра ми ме поглежда през рамо и намига. 
– Все пак съм Джоунс, братле. 
Въздушен поток в обратната посока убива инерцията ни и спира-

ме точно пред изхода. Изхвърчаме от тръбата и си плюем на петите 
сред морето от сергии и суматохата на Големия базар. Ако имах ми-
нутка, бих поспрял, за да се възхитя на гледката. 

По всичко обаче личи, че разполагаме с броени секунди, преди да 
ни светят маслото. 

· · ·

Връхлитаме през вратата и набиваме спирачки в кухнята на бе-
трасканска закусвалня – въздухът мирише сладко на масло от ядки 
от лука и пържено джави. Готвачът отваря уста, за да ни се разкрещи, 
но после вижда бластерите в ръцете ни. В този миг той и помощни-
ците му благоразумно решават да излязат в почивка. 

Гремповете влитат след нас и със Скарлет стреляме на воля. Аз 
свалям четирима (изкарах деветдесет и осем процента на изпита по 
стрелба по мишена) и останалите се оттеглят бързешком в задната 
уличка. Не чакаме да се прегрупират, а отново хукваме, прекосяваме 
на бегом пълната с клиенти закусвалня и изхвърчаме през предния 
вход на поредната улица. 

Някакъв пубер от човешката раса тъкмо спира с летопеда си пред 
закусвалнята и се смъква от седалката. Краката му едва са докоснали 
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тротоара, когато аз го подкосявам, грабвам изпуснатата ключ-кар-
та и се мятам на возилото му. Скар се плъзва зад мен на седалката, 
летопедът се отлепя от настилката, а сестра ми крещи през рамо на 
собственика му:

– Съжалявааам!
Излизаме на главната улица, а дронове и всякакви летящи пре-

возни средства подскачат и се въртят около и над нас. Тукашният 
трафик е пълен хаос, скоростите са високи, натоварен е денонощно и 
се вихри на три нива, затова се надявам, че ще се отървем от опашка-
та си в суматохата. Бластерен изстрел в гръб обаче рязко подкопава 
надеждите ми. 

– Още са след нас! – вика Скар. 
– Ами гръмни ги! 
– Знаеш, че не ме бива в стрелбата! – Вдига ръка, за да отметне ко-

сата от очите си. – През последната година на стрелбището основно 
флиртувах с един състудент!

Клатя глава. 
– Я ми напомни пак защо си в моя отряд?
– Защото едва се навих, умнико!
Гласът на Финиан ни прекъсва по връзката:
– Завий на следващото кръстовище, Златко. Оттам се стига 

право до доковете. 
– Здрастииии, Финиан. 
– Ъъъ… здрасти, Скарлет. 
– Как я караш?
– Хммм… – прочиства гърло Гайката ми. – Ами такова…
– Престани, Скар!  – крещя аз и влизам в завоя под съпровода 

на нов бластерен залп. – Фин, охраната на станцията знае ли, че сме 
тук?

– Засега в бюлетините им няма нищо за нас. 
– Двигателите в готовност ли са?
– Готови сме да излетим веднага щом се довлечете – изкашля се 

отново Фин. – Макар че без теб… реално нямаме пилот, така че…
И след тези думи, просто ей така, светът, който лети покрай мен 

със сто и двайсет километра в час, изведнъж се забавя до пълзене. 
Дъхът ми секва. Опитвам се да не мисля за нея. Опитвам се да за-



27

бравя името ѝ. Опитвам се да пренебрегна болката в гърдите и да 
продължа напред, защото толкова сме затънали, че нямаме време за 
скръб. И все пак…

Кат.
– Идваме след шейсет секунди – отвръщам. – Вратите да са отво-

рени, ще влезем на скорост. 
– Разбрано – отсича Фин. 
Връхлитаме изходната рампа толкова бързо, че едва не отскача-

ме, трафикът жужи покрай нас и всичко е като в мъгла. Мятам бърз 
поглед през рамо и виждам тежък летоджип да си пробива път през 
навалицата от возила. Повече от дузина гремпове висят отстрани. 
Не знам как Танигут е успяла толкова бързо, но явно е повикала под-
крепления и определено не се шегува. 

Рампата е претъпкана с товарачи и тежки скифове. Скарлет стре-
ля напосоки, изстрелите опразват батерията на бластера ѝ и тук-та-
ме уцелват случайни мишени. Последният обаче улучва един гремп 
в рамото, той се търкулва на шосето, а Скар пищи победоносно:

– Свалих един!
Стисва ме силно през кръста и ме разтриса френетично. 
– Видя ли! Видя ли! Сва…
Нагласявам бластера си на максимална мощност и стрелям в тър-

буха на тромав боклукчийски дрон, който се движи бавно в лентата 
над главите ни. Изстрелът стопява стабилизаторите му и туловище-
то му пропада сред облак пушек. Завивам рязко миг преди дронът 
да се стовари на нашето платно, да се търкулне и да изсипе няколко 
тона отпадъци за рециклиране по рампата зад нас. Писват клаксони, 
пламтят въздушни спирачки, а летоджипът на гремповете се натриса 
право в сваления дрон и обитателите му политат като градушка от 
димяща козина и грозни псувни. 

Цялата хайка е свалена с един-единствен изстрел. 
Духвам доволно цевта на бластера си. Усмихвам се през рамо и 

прибирам оръжието в кобура. 
– Да знаеш, че никой не обича фукльовци, малкия  – цупи се 

Скарлет. 
– Мразя да ми викаш така – хиля се аз. 
Стигаме доковете, като лъкатушим между пешеходци, автопаке-
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тиращи машини и товарни каросерии. Космодрумът на Изумруде-
ния град се разстила пред нас, изтъкан от ярки светлини, бръмчащо 
небе и лъскави кораби по стоянките. Лъкът ни е точно пред нас – 
разположен е между масивен бетраскански транспортьор и чисто 
нова ригелианска яхта от корабостроителниците на Талмар. 

Фин стои в края на товарната рампа и оглежда доковете с при-
теснено изражение. Бялата му кожа грее под светлините на Лъка, а 
бялата му коса стърчи на къси иглички. Прилепналите му цивилни 
дрехи тъмнеят на фона на бляскавия сребрист екзокостюм, който об-
гръща гърба и крайниците му. 

Вижда ни и почва да маха трескаво. 
– Виждам те, Златко. Настъпи тая пърдяща възглавничка, че 

трябва да…
– Тревога, тревога  – ревват високоговорителите.  – Всички 

кораби, закотвени на дока, ще останат по местата си до 
второ нареждане. Повтарям: обявена е тревога…

– Дали е заради нас? – крещи в ухото ми Скар. 
Поглеждам към небосвода и насред върволиците от товарачи и 

повдигачи различавам дрон на Службата за сигурност. 
– О, да – въздишам. – Заради нас е. 
Подът потрепва осезаемо и от стоянките на космодрума бавно 

се издигат масивни прихващащи скоби. Стягат корабите в прегръд-
ката си и предизвикват буря от цинизми – докерите и членовете на 
различни екипажи псуват в хор около нас. Настъпвам газта в отчаян 
опит да изпреваря скобите, но набивам спирачки пред Фин точно 
когато приклещват корабчето ни в стоянката. 

Скар скача от седалката. Съобщението за тревога не млъква, а аз 
отмятам потните руси кичури от очите си, слагам ръце на кръста и 
плъзвам поглед по скобите. Подсилен титан, лъщящ от машинно 
масло, електромагнитно заключване. Освен това са гигантски. 

– Нямаме достатъчно тяга, за да се измъкнем – заявявам накрая. 
Фин клати глава. 
– Ще разкъсат корпуса на парченца. 
– Можеш ли да хакнеш системата? – питам го аз. – Да отключиш 

скобите? 
Моята Гайка вече е извадил унистъклото си и на устройството 
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грейват десетина мънички холографски дисплеи. Пръстите на Фин 
започват да танцуват. 

– Дай ми пет минути. 
– Не искам да ви тревожа – казва Скар, – обаче нямаме пет ми-

нути. 
Поглеждам натам, накъдето сочи сестра ми, и стомахът ми се сви-

ва. Два бронирани летомобила се носят на скорост през космодрума. 
Примигващите им светлини и звуковите сигнали разпръсват нава-
лицата и им разчистват път право към нас. 

На плоските каросерии зад контролните кабинки зървам две 
дузини охранителни ботове, тежковъоръжени с бластерни оръдия. 
Отстрани на бронираните летомобили и по нагръдниците на бото-
вете пише: ОХРАНА НА ИЗУМРУДЕНИЯ ГРАД. 

– Е? – поглежда ме Скарлет. – Други удивителни идеи? 
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