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НАЧАЛНИ ЧАСОВЕ

Получено съобщение
Ниво на кодиране: Нулево
От: Орбиталния екип за информационно
сътрудничество на Гора (пътека: 8486-747-00)
До: Ооли Охт Улуу (пътека: 5787-598-66)
Относно: Възможно прекъсване на комуникациите днес
Това е обновена информация от Орбиталния екип
за сътрудничество на Гора относно покритието на
сателитната мрежа между часовете от 06:00 и 18:00
днес, 236/307.
Ще извършваме рутинна поддръжка и поправки
на част от флотилията за слънчева енергия. Макар
че се надяваме да избегнем всякакви нарушения в
захранването, съществува възможност обитателите
и собствениците на магазини в квартали 6, 7 и 8 (юг)
да преживеят временно намаление или прекъсване на
електрозахранването по време на горепосочените
часове. Нашият екип по поддръжката ще направи
всичко възможно да предотврати нещо подобно, но,
моля, подгответе се. Препоръчваме да активирате
и изпробвате предварително системите за резервно
електрозахранване.
Ако имате въпроси, моля, не се колебайте да се
свържете с нашия информационен екип чрез тази пътека
за скриб.
Благодарим ви, че подкрепяте своя местен екип за
планетарно сътрудничество!
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УЛ У У
Във Връзката системата беше посочена като Трен. Научният раздел в същите тези файлове се отличаваше единствено с
краткостта си, тъй като и най-ентусиазираният астроном
трудно би се развълнувал от този самотен отрязък от картата. Едноименната звезда на Трен беше застаряваща и обикновена, а като се оставят настрана различният прах и отломки,
каквито можеха да се намерят във всяка звездна система, единственото, което обикаляше в орбита около нея, беше суха като
кост средно голяма планета, която нямаше нито луна, нито
пръстени, нищо, което да се събира, нищо, което да си струва
да се добива, нищо, по което да въздишаш, докато си на почивка.
Беше просто скала, с едва доловима атмосфера, задържаща се
само на повърхността. Планетата се казваше Гора – думата на
ханто за „безполезен“.
Единственото, което си струваше да се отбележи за горките Трен и Гора, беше, че на навигационна схема можеха случайно
да се паднат на благоприятно разстояние между пет други системи, които привличаха голямо движение. Междукосмическите тунели, които се разклоняваха от тези по-оживени спирки,
бяха стари, построени с технология, на която Ӝ липсваше размахът на съвременните връзки между пространствата. Всичко се свеждаше до това, че навремето тунелите не можеха да
се простират толкова надалече, а по старите маршрути от
хармагианската колониална ера обичайно бяха отбелязани с
места, където корабите можеха да излязат в обикновения космос, преди да се отправят по следващата отсечка. Най-после,
от скучната малка скала, която се въртеше около окаяното
малко слънце, бе извлечена някаква полза: като котва между
местата, които хората всъщност искаха да посетят.
Движението в тунелен хъб като Гора беше сложно, понеже
влизането и излизането през връзките между пространствата трябваше да бъде следено педантично. Профучаването от
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единия тунел в следващия без каквото и да е регулиране беше
съвършената рецепта за злополуки, особено ако влизаш в тунел,
от който някой друг трябва да излезе. Както беше обичайно на
всички подобни места, Трен беше под наблюдението на Транзитната служба на Народната Галактика. Всеки излизащ или влизащ
кораб трябваше първо да представи летателен план, посочващ
времето на пристигане, произхода и крайната цел на пътуването. След това Транзитната служба даваше достъп до въпросния
тунел в посока на крайната цел и определяше време за потегляне. Пресичането на обикновения космос от един тунел до следващия отнемаше само няколко часа, но чакането в системата
Трен рядко беше толкова кратко. Престой от поне половин ден
беше обичаен, освен ако трафикът не беше необичайно лек. И
така, с течение на десетилетията самотната планета се беше
сдобила с много повече компания. Гора беше претъпкана с издути
като мехури хабитационни куполи, всеки – съдържащ най-разнообразни развлечения и услуги. Имаше хотели, места за размяна на
техника, ресторанти, сервизи, продавачи на хранителни продукти, търговци на симове, продавачи на кик, продавачи на смаш,
градини, къщи за тет и плувни басейни, всички – примамващи
уморени космоплаватели, които имаха нужда от малко истинска гравитация и кратка смяна на обстановката.
Един от тези куполи, в хоризонтална равнина в южното
полукълбо, приютяваше заведение със скромни размери. Името
му – както бе изписано с боя в облак от многобройни езици на
паркинга за совалки отвън – беше „Пет пъти подскокни, веднъж спри“.
Самоналожената мисия в живота на Улуу беше да ви накара
да искате да кацнете там.
Събуди се, както винаги, преди разсъмване. Очите Ӝ се отвориха с лекота в оредяващия мрак: тялото Ӝ отдавна беше
привикнало да излиза от съня точно в този час, точно на тази
светлина. Протегна се върху гнездото от възглавници, натрупани в нишата Ӝ за спане, измъкна глава, отпусната под един
заден крак, и изтръска заблудени кичури козина от очите си.
Протегна лапа и изключи алармата, която не се бе оказала необходима (дори не помнеше как звучи).
Улуу преметна дългия си врат в стаята и видя, че нишата
за спане срещу нейната е празна.
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– Тупо? – извика. Не беше обичайно за детето Ӝ да е будно
толкова рано. Според последните Ӝ спомени, всяка сутрин започваше с война с детето в предпубертетна възраст, всяка –
по-тягостна от предишната. Улуу почувства в нея да се надига
слаб проблясък на надежда, невъзможна фантазия, в която Тупо
бяха станали сами, бяха се заели със задълженията си, може би
дори бяха сготвили.
Улуу едва не се засмя на себе си. Нямаше такава вероятност.
Прекоси безшумно стаята, влезе в кабинета си за разкрасяване, затвори се в просторното помещение, облегна крака на
всяко от четирите означени места и потупа с нос един бутон.
Въздъхна, когато цял полк умни машини се заловиха за работа:
решеха и къдреха, миеха и плакнеха, масажираха възглавничките на лапите Ӝ и почистваха изящните Ӝ малки уши. Обичаше
тази част от сутринта, въпреки че някак Ӝ липсваха дните
преди Гора, когато сутрешната Ӝ рутина включваше ароматизирани сапуни и билкови прахове. Като домакиня на мултивидова среда обаче, знаеше твърде добре, че това, което миришеше
възхитително за нея, можеше да отключи всичко, от алергична реакция до лична обида, у някой друг и ценеше дългосрочното удовлетворение на клиентите си значително по-високо от
мимолетната наслада от обилно намазване с крем с ухание на
пролетна трева. Улуу беше жена, която приемаше детайлите
сериозно, и според нея нямаше детайл, твърде дребен да бъде
забелязан, не и що се отнасяше до клиентите Ӝ.
– Тупо? – повика го отново тя. Добре фризирана, тя излезе
от помещението и се отправи надолу по коридора, който свързваше стаята за спане с всичко останало. Домът им не беше
голям или изискан, но беше съвсем подходящ за двама и не им
трябваше нищо повече от това. За ларуанците не беше типично да живеят в толкова малка група – ако двама души изобщо се
брояха за група, но Улуу не смяташе себе си за типична, в което
и да било отношение. Гордееше се с този факт.
Коридорът бе обточен с капандури, а гледката през тях
бе оживена както винаги. Този ден Трен едва бе започнала да
блести, но въпреки това небето светеше, проблясвайки от сателити, совалки, които обикаляха в орбита, и постоянното
шествие от кораби, които излитаха, кацаха и преминаваха
плавно. Докато минаваше край един прозорец, Улуу забеляза, че
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на боята на пристана за совалки няма да Ӝ се отрази зле малко
освежаване. Мислено я добави към списъка на Тупо.
Сцената, която завари в края на коридора, накара прясно направените Ӝ къдрици да настръхнат гневно.
– Тупо! – скара се Улуу. Клепачите Ӝ се смъкнаха и затвориха
и тя въздъхна. Спомни си един отдавнашен ден, когато бе надникнала в торбата на корема си и бе видяла онова розово като
перла късче най-накрая да я гледа. Два десетника след като се
роди, очите на Тупо едва бяха започнали да се отварят и Улуу
се бе взряла в отговор в тях с цялата любов и почуда във вселената, останала без дъх от този миг на чиста връзка между нея
и удивителното Ӝ, съвършено бебе, докато гукаше, за да успокои и да вдъхне чувство за сигурност на това малко съкровище,
като се питаше в кого ли може да се превърне.
Отговорът, потискащо, бе пълният провал, който хъркаше
насред пода, с крайници, разперени като на прегазено на пътя
животно. По проектора наблизо вървеше някакво видео, което
никой не гледаше, докато едночленната му публика спеше с лицето надолу в купа водораслови пухкавчета.
Улуу нямаше време за това. Измарширува до детето си, уви
врата си около двете страни на торса им и ги разтърси здраво:
– Тупо!
Тупо се събудиха стреснато и изсумтяха.
– Не съм – избъбриха.
Улуу отиде с гневни крачки до проектора и го изключи.
– Каза, че ще си легнеш до полунощ.
Тупо повдигнаха с усилие врат и примигнаха объркано, с
трохи от водораслово пухкавче по лицето.
– Кое време е?
– Сутрин е. Скоро пристигат гости и… и погледни се.
Тупо продължаваха да мигат. Направиха гримаса.
– Устата много ме боли – изхленчиха.
– Дай да видя – каза Улуу. Приближи се и сведе лице близо до
това на Тупо, без да обръща внимание на факта, че Тупо бяха
олигавили цялото съдържание на купата със закуска. – Отвори. – Тупо отвориха широко уста, по навик. Улуу надникна вътре. – Олеле – каза тя, през раздразнението се процеди съчувствие. – Обзалагам се, че този ще пробие до края на десетника.
Ще му сложим малко гел, хмм? – Постоянните резци на Тупо се
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показваха за пръв път и като всичко друго по тялото на детето се проявяваха доста неелегантно по време на този процес.
Порастването не бе забавно изживяване за никой вид, но ларуанците бяха по-дълголетни от повечето и имаха доста повече
време да проточват цялото неприятно нещо. Улуу не знаеше
как ще понесе поне още осем години от това. Тупо още бяха
толкова меки, толкова подобни на бебе като темперамент, но
най-накрая бяха пресекли границата от малък и сладък до едър
и тъп. Нищо не им ставаше и всичко постоянно се променяше.
Не бяха само зъбите, а и крайниците, челюстта, космената
покривка на възрастен индивид, която никнеше като зле подрязан жив плет, и миризмата – звезди, ама хлапето наистина
смърдеше. – Трябва да идеш да се измиеш – каза Улуу.
– Снощи се мих – възрази Тупо.
– И пак трябва – каза Улуу. – Очакваме аелуонци, а щом аз
мога да те помириша, те определено ще те помиришат.
Тупо зарови разсяно с предна лапа из купата със снакс, като
търсеше пухкавчета, които да не са мокри.
– Кой идва днес?
Улуу донесе скриба си от страничната масичка, на която
го беше оставила предната вечер – същото място, на което
винаги го оставяше. Посочи към екрана и отвори списъка с пристигащите днес кораби.
– По разписание има три, които ще дойдат на дока – каза. Не
най-добрият възможен ден, но достатъчно добър. Това щеше да
Ӝ даде време да направи някои поправки, а Тупо можеше да се заеме с боядисването на пристана за совалки. Улуу отново насочи
пръст и проектира подробностите, за да ги види Тупо.
Списъкът гласеше:
Пристигания по разписание за днес
Саелен (Очаквано време на пристигане: 11:26)
Мелъди (Очаквано време на пристигане: 12:15)
Коригох Хрът (Очаквано време на пристигане: 13:06)

– Кой е аелуонският кораб? – попита Тупо през пълна хрупаща уста.
– КоӜ, ти как мислиш?
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– Откъде да знам.
– О, хайде. Да. Знаеш.
Тупо въздъхна. Обикновено обожаваше игри на отгатване
като тази – и можеше истински да се перчи с уменията си в
тях, но сутрините не бяха най-доброто им време дори когато
не бяха прекарали нощта в купа със снакс.
– Саелен.
– Защо?
– Защото това очевидно е аелуонско име.
– Как можеш да определиш?
– Заради окончанието. И двугласното „ае“.
– Много добре. – Улуу посочи името на третия кораб в списъка. – А какъв е този език?
Тупо присви очи:
– Това енск ли е?
– Нищо подобно. Погледни съгласните.
Тупо присви очи по-силно:
– Телерейн! – възкликна, сякаш бяха знаели през цялото време. Сънливите им очи веднага се оживиха: – Куелинци ли са?
– Куелин, единствено число дори когато е група, и, да, правилно.
Тупо бяха видимо развълнувани:
– Отдавна не са идвали куелин.
– Ами, няма много, които пътуват в общия космос. Нали
помниш, че не трябва да любопитстваш защо са тук?
– Да. Краката им са толкова чудновати, мамо.
Улуу се намръщи:
– Какво сме си говорили?
Тупо изпухтя и козината под носа им потрепна.
– Не чудновати, просто различни.
– Точно така.
Тупо завъртя очи, после отново насочи вниманието си към
списъка:
– Кой е вторият?
– Може да е кой ли не – каза Улуу, както беше вярно за кораб с
име, изписано на клипп. – Вероятно смесен екипаж.
– Можеш да поглеееееднеш – опита се да я придума Тупо.
Улуу посочи към списъка и отвори подробностите, изпратени до Транспортната служба.
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Мелъди
Категория на кораба: Семейна совалка
Свързан орбитален кораб (ако е налице) Хармъни
Продължителност на престой на планетата: Два часа
Пилот: Спийкър

– Що за име е „Спийкър“*? – каза Тупо. – Това не е име.
– Явно е името им – каза Улуу, но сега и тя бе любопитна.
Модър, най-вероятно. Модърите винаги имаха подобни странни имена. Отвори разрешителното за пилотиране, изпратено
заедно с молбата за спиране на док. Файлът се появи на екрана,
допълнен със снимка на въпросния пилот.
Улуу ахна.
Тупо вече бяха напълно будни.
– Какво е това? – извикаха те и приближиха лице. – Мамо, какво е това?
Улуу се взираше. Това… това не можеше да е правилно.

*

Спийкър (англ. Speaker) – Говорител – Б. пр.
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Н АСТ РОЙК И Н А К У РСА

СПИЙК ЪР
Когато Спийкър се събуди, Тракър* не се виждаше никъде.
Това трябваше да се очаква. Тракър винаги първа ставаше и започваше да снове наоколо. Когато предстояло да се излюпят,
Тракър вече почти се била освободила от черупката си, когато
Спийкър започвала да пробива своята – факт, който никоя от
двете близначки не помнеше, но роднините им отново и отново разказваха. Спийкър никога не бе познавала живот, в който
Тракър да не присъства, нито една сутрин, в която да се събуди
и сестра Ӝ да е още в леглото им. Въпреки това нещото, което
разбуди Спийкър тази сутрин, не беше шумът на суетящата
се нейна сестра, а силният звън, оповестяващ пристигане на
съобщение.
– Можеш ли да го приемеш? – провикна се Спийкър: не Ӝ се
искаше да пусне възглавничката, около която се бе свила.
Уведомлението за съобщение продължаваше да звъни и това
даде на Спийкър отговора, който търсеше.
Неохотно пропълзя до ръба на висящото легло. Протегна
горната част на едната си ръка, а с голямата кератинова кука
в края на много по-малката си китка се закрепи за най-близкия опорен прът. После преметна тялото си, за да се захване
за следващия прът със срещуположната кука, и така нататък,
и така нататък. Както във всеки акаракски кораб, всяко помещение в Хармъни беше пълно с високи от пода до тавана решетки от пилони, всяка – конструирано трасе, предназначено да
имитира преките пътища през дърветата, които предците
Ӝ бяха използвали. Спийкър никога не се беше придвижвала по
истинско дърво, нито, предполагаше, се движеше така ловко,
както предшествениците Ӝ. Подобно на мнозина Спийкър беше
родена с това, което нейният народ наричаше „синдром на
Ирирек“ – породено от околната среда генетично състояние,
което ограничаваше използването на краката Ӝ. Двата къси
*

Тракър (англ. Tracker) – Проследяващ, следотърсач – Б. пр.
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крайника, които висяха под нея докато се премяташе из помещението, можеха да се захващат за разни неща и да Ӝ осигуряват пасивна опора, но нищо повече. Носеха я ръцете Ӝ, а те бяха
силни и неуморни, дори в сутрин, когато беше събудена грубо.
Спийкър стигна до вградения в стената комуникационен
панел и се настани в един от тъканите хамаци за сядане, които висяха пред него. Посочи към панела и погледна данните за
входящото обаждане. Местна връзка, не обаждане по ансибъл.
Спийкър си пое дъх и се застави да запази спокойствие. Кой знае?
Може би този път щеше да мине добре.
На екрана се появи ларуанка – наземната домакиня на дестинацията Ӝ, предположи Спийкър, защото изобилстващото
от гласни звуци име, което бе забелязала преди, когато помоли
за място за кацане на „Пет пъти подскокни“, не можеше да е
друго освен ларуанско. Повечето акараци намираха този вид за
трудно разгадаем, понеже гъстата им козина прикриваше толкова голяма част от лицевата им мускулатура, но Спийкър можеше да тълкува както изражението, така и езика на тялото
на ларуанците, точно както и тези на повечето видове в НГ.
Беше се упражнявала усърдно в това и знаеше, че уменията Ӝ в
това отношение са добри.
Във всеки случаӜ, точно тази ларуанка беше нервна – факт,
който накара Спийкър да се почувства едновременно изтощена
и напълно неизненадана.
Ларуанката я заговори на тромав ханто:
– Аз съм Улуу, наземният домакин. Моля, съобщете по каква работа сте тук. Отсъствието на вежливо посрещане или поздрав
за „добре дошла“ не можеше да Ӝ убегне, особено на цветистия
колониален език. Това би могло да се припише на очевидното затруднение на Улуу с говоренето на езика, но опитът беше научил тази, която го чуваше, че не е така.
Спийкър зае поза, за която знаеше, че въздейства добре на
ларуанците: приведени рамене, глава, протегната много по-напред, отколкото беше естествено за нея. За един ларуанец
това щеше приблизително да наподобява социално приетите
знаци, които показваха, че някой се чувства спокойно.
– ЗдравеӜ, Улуу – отговори тя на отработен клипп. – За мен
е удоволствие да се запознаем. Казвам се Спийкър. Би трябвало
да имаш отбелязана резервацията на совалката ни – Мелъди.
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Червената като глина козина на Улуу бухна от изненада и на
Спийкър не Ӝ беше нужно да предполага защо. Акараците не се
славеха със способността си да разговарят спокойно на клипп.
– О, аз, ъм… – Ларуанката се смути, докато въвеждаше команди с рунтавите си лапи. – От…?
– Мелъди – повтори Спийкър. Съмняваше се, че досега Улуу не
е видяла резервацията.
Големите очи на ларуанката се стрелкаха нагоре-надолу, докато четеше файл върху невидим екран.
– Да, виждам – каза Улуу. Тонът Ӝ си оставаше неловък, отнесен. – Съжалявам, не осъзнах, че сте, ъм… – Направи пауза. – Бихте ли могли… бихте ли могли да изпратите разрешителното
за пътуване на кораба си?
Спийкър устоя на порива да щракне раздразнено с клюн и задържа главата си успокояващо протегната напред.
– Разрешителното ми за пилотиране би трябвало да е там с
резервацията ни – каза тя. – Не е ли достатъчно?
– Да, ъм, достатъчно е. Това е просто за допълнително потвърждение. Стандартна политика по сигурността.
Спийкър се зачуди дали тази политика бе съществувала преди този разговор.
– Един момент – каза. Отвори файла и го изпрати.
Откъм края на Улуу се чу пиукане, когато файлът беше получен. Очите на ларуанката се придвижиха нагоре-надолу, нагоре-надолу, няколко пъти повече, отколкото се предполага, че е
необходимо, за да се прочете толкова кратък файл.
– Много благодаря – каза Улуу. – Всичко изглежда наред. –
Сега се опитваше да звучи дружелюбно, но в тона Ӝ още имаше остра нотка. – Добре дошла на Гора. С нетърпение очакваме
да те посрещнем в „Пет пъти подскокни“. При пристигането
ти ще бъда в офиса да преценя от какво имаш нужда и да ти
покажа какви удобства предлагаме. – Отново направи пауза. –
Съжалявам, но преди не са ни гостували акараци. Старая се да
предлагам по нещо за всеки вид, но нямам… не знам… – Засмя се
смутено. – Искам да кажа… предполагам, че е недоглеждане от
моя страна…
– Не се притеснявайте – каза Спийкър. – Спирането ни тук
ще е кратко, а и така или иначе ще се чувстваме най-удобно в
совалката. Имам нужда само от малко припаси.
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– Ясно – каза ларуанката. – Е, надявам се въпреки това престоят ви да е приятен. Ъм… видяхте в наръчника за резервации
на док, че имаме стриктна политика против оръжията, нали?
Спийкър пренебрегна леката обида, както толкова много
други.
– Не носим оръжия – каза тя.
– О – каза Улуу, отново изненадана. Разведри се и се опита да
спаси разговора. – В такъв случай няма да ни създавате такова
безпокойство като аелуонците. – Пристигна совалка от някакъв конфликт на границата и тя определено трябваше да прибере под ключ някои неща. – Ще я виждате наоколо, сигурна съм.
– Сигурна съм – каза Спийкър. – Ще се видим, когато спрем
на дока.
Екранът стана черен. Спийкър издиша шумно, дълбоко. Хвърли поглед към часовника – един час, докато стигнат до Гора.
Достатъчно време за малко телесни наслади.
Метна се от прът на прът, излезе от спалнята и влезе в
помещението за миене, където пи малко вода, облекчи се и задейства пакет дентоботове с ухание на ливадно топилче. Ливадното топилче беше нейният предпочитан вкус, не на Тракър,
но именно Тракър го беше включила в поръчката за покупки при
последното спиране за пазаруване. Защото знаеше, че това кара
Спийкър да се усмихва, докато изплюва от устата си последните остатъци почистваща пяна. Сестра Ӝ умееше да проявява
добрина без думи.
Чувствайки се повече като себе си, Спийкър тръгна по коридора, като надничаше във всяка стая, покрай която минаваше.
Хармъни щеше да е прекалено тясна за типично акаракско семейство от десет или повече членове, но този кораб беше дом само
на Спийкър и Тракър. Необитаваните помещения обаче далеч не
бяха празни. Всяко бе натъпкано до пръсване с техника, лекарства, трайна храна, спално бельо, въздушни резервоари – каквито останки бяха спасили или подаръци, които бяха приели.
Спийкър и Тракър не пренасяха този товар за себе си, а за онези,
с които се срещаха в работата си. Нямаше как да знаят кой от
какво ще се нуждае и затова беше най-добре да пренасят всичко.
Тракър, както можеше да се предположи, беше в една от единствените две стаи на Хармъни, които сестрите бяха отделили
за нещо различно от практични цели. Една от стаите принад22
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лежеше на Спийкър, която се бе посветила на бавния процес на
оборудването Ӝ като акустичен рай за слушане на музика. Стаята на Тракър – тази, в която Спйкър влезе сега – беше градина,
в известен смисъл. Тракър имаше афинитет към отглеждането
на кристали и беше оборудвала стаята единствено за тази цел.
По-ниската част от стаята беше претъпкана с лавици, по които имаше стъкленици, горелки, буркани с прахчета и соли. Стените бяха окичени с цветни лампички, прикрепени тук и там под
асиметрични ъгли. Неорганичните творения на Тракър изпълваха останалата част от пространството, висящи от закрепени
с канап купи и чаши в откритото пространство между опорните пръти. Някои от кристалите бяха мъхести, други – обемисти и гладки. Някои приличаха на воден лед или нагар по двигател, или пък на разтопено стъкло. Цветовете им бяха възможно
най-разнообразни и при всяко движение на Спийкър, независимо
колко дребно, помещението се превръщаше в нова подредба на
калейдоскопичен блясък, породен от играта между природата на
минералите и дължината на светлинната вълна.
Тракър увисна на краката си от мрежата на тавана, ръцете
Ӝ подредиха съдържанието на също така висяща купа.
– Тази партида се очертава прекрасна – каза тя на родния
им ихрийт.
Спийкър се закатери към въпросната купа, но на половината
път нагоре лабиринтът от пръти и стъкленици, който Тракър
бе създала според собствените си движения, вече не вършеше
работа за някого с различни крака. Тракър забеляза, че Спийкър
се затруднява, и без нито дума от някоя от двете сестри се
спусна надолу да помогне. Тракър се обърна хоризонтално, вертикално, задните крайници обръщаха тялото Ӝ по начини, по
които тези на Спийкър не можеха. Тя подхвана Спийкър с куките на китките си. Крепеше, подтикваше, насочваше. Спийкър
се наклони, последва я, довери се. Това бе танц, който и двете
познаваха добре.
Притисната плътно към торса на Тракър, Спийкър чу как
хриптят дробовете на сестра Ӝ.
– Лош ден? – попита.
– Не най-добрият – каза Тракър. Синдромът на Ирирек я
беше подминал, но беше изправена пред собствени предизвикателства. Именно Спийкър бе забелязала първите признаци на
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крехки дробове у Тракър, цели три години след като неправилно филтрирният въздух, който бяха вдишвали като току-що
излюпени, бе отключил бавен мутационен обрат. Спийкър не
знаеше какво не е наред, само, че нощем, щом опреше ухо близо
до ноздрите на сестра си или до сърцето Ӝ, понякога чуваше как
дъхът Ӝ пресеква и се затруднява насън. Ако не беше завлякла
Тракър на лекар, Спийкър щеше да се превърне в осиротяла сестра – най-непоносимото нещо за един акарак.
– Взе ли си лекарството? – попита Спийкър.
– Ще го взема – каза Тракър. За последен път подръпна леко
Спийкър, нагоре към седящия хамак до купата, по която работеше.
– Вземи си проклетото лекарство – каза спокойно Спийкър,
докато сядаше. Наклони се напред и надникна в купата. Спиралите от минерали вътре бяха в бездънно синьо, загадъчни и успокояващи, разклоняващи се навън в очарователни геометрични форми. Вдигна една и Ӝ се възхити, като я обръщаше насам-натам в
цветната светлина. – Затова ли не прие обаждането?
– Не – каза Тракър, като се излегна в един хамак отдолу. –
Просто не исках да се занимавам.
Спийкър стрелна с поглед сестра си:
– Благодаря – каза.
Тракър разпери ръце в знак на меко възражение:
– Кажи ми, че не бяха някакви глупости.
– О, абсолютно бяха глупости – отговори Спийкър.
– Ммм-хмм – каза Тракър. – А нищо не прави глупостите
по-лоши от някой с акцент като моя.
– Акцентът ти си е наред – каза Спийкър. – Не е като да си
единствената в галактиката с тежък акцент.
– Ами, добре, не знам и наполовина толкова думи колкото
ти. Дори не и наполовина. Горе-долу… една осма. Една шестнайсета.
– Пак е достатъчно за обаждане за резервация на док.
Тракър сключи куките на китките си зад главата и се отпусна по начин, който казваше, че няма да отстъпи по този
въпрос.
– Ти си Спийкър, не аз.
Спийкър сложи кристала обратно в купата.
– Искаш ли да дойдеш с мен този път?
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– Не – каза Тракър. Това не беше изненадващо. Тя рядко напускаше кораба, освен ако нямаше основателна причина. Това беше
обща черта за вида им, но Тракър я бе усвоила с апломб. Беше истински майстор в неизлизането. И все пак след първоначалния
Ӝ отговор Ӝ хрумна нещо: – Колко глупаво беше онова обаждане?
Спийкър разбра скрития въпрос: безопасно ли е да отидеш сама?
– Не от опасните – каза тя. – Стори ми се нервна, не свирепа. Освен това не допуска оръжия.
– Добре. Сигурна ли си? – попита Тракър.
– Сигурна съм. – Спийкър внимателно тръгна да слиза. Тракър посегна да Ӝ помогне, но Спийкър я отпрати с махване на
ръка. – Добре съм. – Метна се към хамака на Тракър и сестра Ӝ
направи място. Обвиха се една около друга в позната хореография, като възприеха конфигурация, която им се удаваше така
естествено, както формите, които кристалите образуваха.
Тракър се закашля и Спийкър хвана ръцете на сестра си, докато
краткият пристъп достигна връхната си точка и отмина. –
ХеӜ, докато ме няма? – каза тя.
Тракър си пое няколко бавни, внимателни дъха, за да се увери, че всичко в гърдите Ӝ работи както трябва.
– Да? – каза накрая.
Спийкър я погледна право в очите:
– Вземай си лекарството.
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