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Преди много години, в една далечна галактика...
Води се гражданска война. Разрушавайки наймогъщото оръжие на Империята – ЗВЕЗДАТА
НА СМЪРТТА, героичните борци за свобода от
БУНТОВНИЧЕСКИЯ Алианс са спечелили
най-важната си победа до момента.
Но БУНТОВНИЧЕСКИЯТ Алианс няма
време да се наслади на победата си. Злата
Галактическа империя е осъзнала заплахата, която
представляват бунтовниците, и сега претърсва
галактиката за всяка информация, която би довела
до окончателното унищожаване на борците за
свобода.
За екипажа на „Хилядолетния сокол“, спасил
живота на Люк Скайуокър по време на Битката
при Явин, съвместната им работа с бунтовниците
наближава своя край. Сега Хан Соло и Чубака
се надяват да получат своята награда и да уредят
някои стари дългове...

ПРОЛОГ

С

тарецът в бара имаше многогодишен
опит в това да държи главата си наведена
и ушите си отворени. Правеше го вече два

часа.
Барът се казваше „Знак на съдбата“ и разговорите наоколо бяха тихи, зачиташе се личното пространство на редовните посетители. Той успяваше да
долови отделни части от тях – странни думи, които
стигаха до него, изречени на някой от езиците в
галактиката. Някои от тях му бяха добре познати, а
други – напълно неизвестни.
Имаше един иторианец, който беше дошъл
скоро след него, и сега седеше на маса с един дъг, и
двамата разговаряха оживено. Гласът му беше ниско,
басово буботене, чиято вибрация старецът можеше
да почувства върху гърдите си. Имаше още един
бит, един неймойдианец и един адвозсец. Очевидно
всички те водеха делови разговори и не искаха да

бъдат подслушвани. Един мъжки туи’лек шепнеше
сладко празни приказки в ухото на една деваронианка.
Освен тях имаше и трима човеци – двама мъже и
една жена, които бяха пристигнали през последния
половин час и се държаха така, сякаш притежаваха
това място. Сега седяха на може би два метра зад
гърба на стареца. Бяха вече на третата чаша и започваха да стават шумни. От столчето си край бара той
ги виждаше ясно, отразени в огледалото зад полиците с редки и по-обикновени напитки.
– Скорост – каза единият от мъжете.
Беше едрият мъж, който бе в началото на четиридесетте години. Беше облечен по същия начин
като другите двама – в комбинация от непасващи си
части от имперски униформи, намерени отнякъде
парчета броня и тежка противобластерна жилетка.
И тримата носеха такива, с един и същи цвят, и
еднакви отличителни знаци.
Старецът си каза, че човеците са наемници, бандити, крадци или нещо подобно.
– До това се свежда всичко – продължи едрият
мъж. – Скорост и нищо повече.
– Глупости – възрази жената, която беше най-мла6
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дата от групата, но изглеждаше и най-свирепо.
И тримата бяха въоръжени, но върху нейния
гръб беше пристегната дръжката на вибрационна
брадва, в допълнение към тежкия бластер в кобура
от лявата страна на торса ѝ. Тя беше руса и може би
по тази причина напомняше на стареца на бара за
някоя, с която му се беше наложило да си има работа
преди години. Разбира се, жената не беше същата –
тази тук беше далеч по-млада, но въпреки това споменът го връхлетя, сякаш всичко се беше случило
вчера.
– Спомняш ли си Ригър? – попита жената. –
Спомняш ли си какво се случи с него? Спомняш ли
си „Късметлията“?
– Спомням си – отвърна другият мъж, чиято
възраст беше някъде между тази на едрия и жената.
Той също беше едър и широкоплещест, а скал
път му беше обръснат, за да разкрие татуировката
на просната по корем туи’лек женска. Тя изпращаше
въздушна целувка и лицето ѝ се падаше върху челото
му. За стареца, който наблюдаваше отражението
на тримата човеци в огледалото, изглеждаше така,
сякаш татуировката флиртуваше с него.
– Значи не е само до скоростта – каза жената.
пролог
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– „Късметлията“ беше бърз – отбеляза едрият
мъж.
– Разбира се, че беше бърз – обади се мъжът с
татуировката, докато довършваше напитката си. –
И както бързаше, се разби право в стената на онзи
каньон.
– От бързината няма полза, ако корабът не е
маневрен – рече жената. – Ако искаш хубав кораб,
ти трябва „Мъглявина“ или може би... онзи, как му
беше името? Сещаш ли се за кой ти говоря?
– „Черната кутия“? – предположи едрият.
– Не, не... – Жената се замисли, докато чоплеше
нокътя си, под който, дори от това разстояние, се
виждаше насъбралата се мръсотия. – „Четвъртият
проход“! Този беше! Казват, че можел да спре върху
един кредит разстояние и да ти върне ресто.
Татуираният мъж изсумтя и погледна празната
си чаша. Старецът на бара улови погледа на барманката и след това ѝ посочи с пръст да напълни отново
чашата му. Тя се ухили.
– Трябва ти и защита – отбеляза татуираният. –
Може да си бърз и маневрен, но рано или късно ще
те уцелят. Ако не можеш да поемеш удара, край – с
теб е свършено.
8
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– Ако не могат да те настигнат, няма как да те
ударят – възрази жената.
– Все някога ще те ударят – настояваше татуираният мъж. – Ако към теб са насочени достатъчно
оръдия, от кораба ти няма да остане нищо друго,
освен купчина боклук, носеща се във вакуума. Няма
значение колко си бърз и колко добре можеш да
завиваш и да се въртиш. Накрая няма как да не те
уцелят.
– Точно това ни трябва – съгласи се едрият
мъж. – Трябва ни кораб, който да може да прави
тези три неща. Трябва ни нещо, което да се справя
добре и с трите.
– Пожелавам ви късмет – засмя се жената. –
Такъв кораб не съществува.
– Разбира се, че съществува! – Едрият мъж се
наведе напред. – Знаеш, че е така. И аз го знам. Дори
и Стрейтър знае, че е така.
Татуираният – който вероятно се казваше
Стрейтър – раздруса празната си чаша, сякаш се
надяваше, че това по някакъв магически начин ще я
напълни отново, след което кимна:
– „Хилядолетния сокол“ – каза Стрейтър.
– „Хилядолетния сокол“ – съгласиха се останапролог
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лите.
Старецът въздъхна шумно – достатъчно шумно,
за да привлече вниманието и на тримата човеци. Той
чу как столовете им изскърцаха, когато те се обърнаха към него. Барманката сложи нова напитка пред
възрастния мъж и прибра почти празната му чаша.
– Имаш нещо, което да добавиш ли, старче? –
попита жената.
Възрастният мъж отпи от напитката си:
– Никога няма да го настигнете.
– Мисля, че шансовете ни са по-добри от твоите,
дядка. – Татуираният мъж, Стрейтър, се облегна
назад на стола си.
– А дори и да го настигнете, никога няма да
можете да го пилотирате – продължи старецът,
сякаш не го беше чул.
– Ако има двигатели, значи ще можем да го
пилотираме. – Жената изглеждаше раздразнена –
той виждаше отражението на лицето ѝ над рамото
на барманката.
Барманката му хвърли предупредителен поглед,
който ясно му намекна, че тя не иска разправии в
нейния бар.
– Корабът е нещо повече от двигатели, щитове, бро10
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ня, маневриращ летателен апарат, хипердвигател
или нещо друго. – Без да обръща внимание на барманката, възрастният мъж вдигна напитката си,
след това се обърна и се изправи. – Корабът е всички
тези неща, но не струва нищо, ако няма подходящия
екипаж.
– Казах ти, че можем да го пилотираме – жената
го изгледа подозрително.
Старецът отново се улови, че тя му напомня за
някоя друга отпреди много години – някоя, която
гледаше на всичко с подозрение.
Той дръпна празния стол и седна между Стрейтър и жената, с лице срещу едрия мъж. Ухили се,
потърка с едната си ръка белега върху брадичката
си, след което вдигна чашата, която държеше в другата, и я пресуши.
– Не – поклати глава старецът.
– Толкова сигурен ли си в това? – попита едрият.
– Аха, доста сигурен.
– И откъде си сигурен?
Възрастният мъж наклони стола върху задните
му крака и огледа бара. Никой друг не ги слушаше.
Никой не им обръщаше внимание. Портиерът на
вратата се беше извърнал на другата страна и наблюпролог
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даваше входа, докато се чешеше с лапа зад ухото.
Старецът завъртя празната чаша в ръката си, сякаш
се оплакваше от това, че е празна.
– Почерпете ме едно – каза възрастният мъж –
и аз ще ви разкажа една история за „Хилядолетния
сокол“.
Те изпълниха желанието му и заслушаха историята.
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