
   Част от „ Перлата на Елѝрия” – фантастичен роман. 

 

                                                                                 * 

     В трюма на космическия кораб, за разлика от борда, не беше никак уютно. Ограниченото 

пространство между кашоните и сандъците  не позволяваше свободно придвижване или удобно 

настаняване. Естествено нямаше и отопление. Напротив! Тук се поддържаха ниски температури, за 

да не се развалят продуктите. Кислородът беше ограничен, а на всичкото отгоре гравитационната 

система тук не работеше. Ларис не за първи път пътуваше из Космоса, изпълнявайки трудни 

задачи, които му възлагаше неговият господар. За да избегне всички неудобства и трудности при 

пътуването си в откритото космическо пространство, нелегално в трюма, той се бе запасил със 

специален костюм. Най-важното беше да избегне адаптационния период, атрофията на мускулите 

и прилива на кръв в горните части на тялото. Не на последно място бяха храненето и 

поддържането на личната хигиена при необичайното състояние на безтегловност. Когато 

пристигнеше, задължително трябваше да бъде в добра физическа форма, за да е в състояние да 

продължи мисията си. 

     Ларис свободно плуваше през процепите между кашоните и сандъците. Тук имаше не само 

провизии, предназначени за членовете на екипажа, но и стоки, които се извозваха с комерсиална 

цел. Робът се досети, че тези хора съчетаваха необходимото с полезното. Освен с разпространение 

на бунтовническите си идеи, собствениците на кораба заработваха и някой лев с търговия. В 

зависимост от дестинацията, към която се отправяха, натоварваха това, което  беше най-

дефицитно там. Сега кашоните и сандъците бяха пълни със сонорийски портокали и други плодове 

и зеленчуци от Сонориòн, вероятно най-търсената стока на планетата, за която пътуваха (Ларис все 

още не знаеше коя бе тя). Така че имаше добър избор за „трапезата”. Той не се интересуваше от 

плановете на земляните. Главната му цел сега бе да оцелее през дългия път в Космоса. 

     За да може да спи, потърси въже, с което се завърза за един сандък. Свободното плуване из 

пространството можеше да доведе до удар на тялото му с някое препятствие и да наруши съня му. 

Към самия костюм бяха монтирани специални заглушители, които не пропускаха до ушите му 

досадните жужащи звуци, които се отделяха от двигателя, филтрите и другите устройства на 

космическия кораб. 

     Ларис не знаеше колко време бе минало, откакто бяха излетели от Сонориòн. Беше се 

въоръжил с търпение. Силен и жилав, той умееше да се справя успешно  при всякакви трудни 

условия. Все още не обмисляше никакви планове. Щеше да действа според обстоятелствата. 

Когато пристигнеше на неизвестната все още за него планета, събитията сами щяха да му 

подскажат какво да прави. 

     Промяната в маневрите на космическия кораб, изменението на звука на двигателя, както и 

постепенното появяване на гравитация, бяха симптоми, които му подсказваха, че се бяха 

приземили. 



     Въпреки специалния костюм, дългото време на безтегловност и бездействието на мускулите 

повлияха отрицателно на целия му организъм. При новопоявилата се гравитация той се усещаше 

като грохнал старец, тежащ сто килограма. Но Ларис бе от тези, които бързо се адаптираха към 

новите условия. Освен това и няколко медикамента, с които се бе запасил предварително, му 

помогнаха да преодолее новите неприятни усещания. 

     Логично беше, че след като се бяха приземили, ще последва разтоварване на стоките. Трябваше 

да побърза да се скрие, за да не го видят. Отвори един от сандъците със сонорийски портокали, 

легна отгоре им и захлопна капака. Затаи дъх в очакване. Беше спокоен. Изпълнението на задачата 

му вървеше по план. Оттук нататък нищо нямаше да го спре. 

     Скоро чу глухото скърцане на отварящата се врата и след това и разговора на двамата земляни. 

Те даваха указания и ръководеха разтоварването на кашоните и сандъците. За това се използваха 

специални машини и свършиха работата много бързо. 

     След разнообразието от звуци – боботенето на машините, смесващи се с разговора и глъчта на 

хората, внезапно настъпи тишина. Ларис предположи, че сандъкът, в който се намираше, бе 

оставен в едно от складовите помещения. Липсата на каквито и да е шумове, бе достатъчен 

критерий, че бе сам. Трябваше да действа бързо, за да не бъде забелязан от някого. Тъкмо 

смяташе да отвори капака на сандъка и да хукне навън, когато внезапно говорът се възобнови. 

Бяха гласовете на двамата земляни. Влезли в складовото помещение, те оглеждаха стоката си, 

брояха кашоните и сандъците. 

     Ларис отново се притаи, стараейки се  да не шавне дори на милиметър. Всякакъв съмнителен 

звук от вътрешността на сандъка щеше да привлече вниманието на двамата бойци и те щяха да го 

открият. Освен туптенето на собственото си сърце, до слуха му достигнаха и приближаващите се 

стъпки на земляните. Той стисна юмруци и сърцето му загалопира в гърдите му от напрежение.  

     Гласовете на мъжете станаха по-отчетливи и Ларис чуваше думите добре. 

     – Нещо не е наред! – каза единият от земляните. – Някои от сандъците са отворени. 

     – Толкова нехайно ли работят тук? 

     – Не! Разтоварването мина добре. Тук винаги са се справяли перфектно. 

     – Тогава какво? 

     – Не знам. Сега ще проверя. 

     Ларис чуваше хлопването на капаците на сандъците. Землянинът повдигаше тези, които бяха 

отворени, за да провери състоянието на продуктите. 

     – Ето, и тук има един! – гласът на другия боец прозвуча непосредствено до сандъка, в който 

беше робът. Нямаше съмнение, че показваше него. 



     Ларис стегна всичките си мускули. Мобилизира тялото си. Целият му организъм обяви пълна 

бойна готовност. 

     Отначало светлината, нахлуваща в сандъка при отварянето на капака, заслепи очите му. Замижа 

за секунда, но зениците му бързо се адаптираха и различи силуета на надвесилия се над него 

землянин. Крайното изумление, изписано на лицето му при вида на неканения гост, се примеси с 

негодувание, което изкриви мимическите му мускули в грозна гримаса. 

     – Ти какво правиш тук, нищожество! Направил си на нищо стоката! – изсъска той и посегна с 

ръка да улови лежащия върху смачканите портокали натрапник.  

     Ларис реагира по-бързо. Скочи, замахна с юмрук и го стовари върху носа на боеца… той залитна 

назад, но докато успее да дойде на себе си, втори юмрук, още по-силен от първия, го удари в 

теменната област и го нокаутира. Бунтовникът падна на пода в безсъзнание. 

     Другият землянин го атакува отстрани. Ларис не случайно беше роб на Дан-Хин, един от най-

добрите специалисти по бойни изкуства във Вселената. За него нямаше никаква трудност да се 

справи и с тоя като с хилаво пиле. Бързо улови насочения към него юмрук, и изви ръката зад гърба 

на нападателя. Онзи започна безпомощно да се мята, като се опитваше да се освободи, но Ларис 

го притискаше към един от сандъците. Трябваше да използва случая, за да научи нещо повече. До 

болка изви ръката му и неудачният боец започна да вика и ридае. 

     – Казва бързо! Къде отиде Бил и госпожица Джулиана! – изсъска робът в ухото на землянина. – 

Иначе убия! 

     – Чакай, бе, човек! Остави ме! Моля те, боли! – плачеше землянинът. 

     – Отговаря на въпрос и пусна! 

     – При президента! – отвърна боецът. – Каква Джулиана! Това беше Терилѝн, дъщерята на 

президента. 

     – Адрес! Казвай адрес на президент, тъпак! 

     – Добре, добре! – землянинът издекламира адреса. 

     – Това коя планета, маймуно! 

     – Елѝрия! 

     На Ларис не му трябваше нищо повече. С един удар зашемети жертвата си и хукна навън. 

Освободи се от вече неудобния костюм, бягайки през лабиринта от коридори. Митницата беше 

останала далеч. Бе я преминал, незабелязан в сандъка. По знаците успя да се ориентира за 

посоката. Първо трябваше да иде до чакалнята на космодрума. Предварително се беше запасил с 

много сонорийски лири, които бе необходимо да обмени  за местни пари. Когато тази задача бе 

изпълнена, той хвана едно такси и се отправи към града. Каза на шофьора адреса и около час бе 



близо до дома на президента. Намери хотел, в който да се настани. След като се приведе в по-

приличен вид – изкъпа се и се облече в нови дрехи, излезе да потърси къде може да намери 

интерпланетнет. Задължително трябваше да се свърже със Земята. Докладва на господаря си и 

получи следващите заповеди. От него разбра, че най-вероятно дъщерята на принц Юмали се 

намираше на Елѝрия и беше отгледана от президента на цивилизованите. Бъдещият император 

вече бе уведомен за това и към Елѝрия са се отправили цял флот от бойни космически кораби. 

     – Веднага щом откриете Инфантата на Фемòна, тя трябва да бъде ликвидирана мълниеносно! 

Всяко колебание и забавяне би могло да коства  много и да доведе до провал на акцията! – 

заповяда Дан-Хин. 

 

                                                                     

 


