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който се опита да ми покаже как да бъда кратък (урок, който
така и не научих), но беше невероятен приятел и пример.
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Включих на свръхскорост и насочих кораба към центъра на хаоса от деструктори и експлозии. Над мен се бе ширнал необятният
космос. В сравнение с тази безкрайна чернота и планети, и кораби
изглеждаха миниатюрни. Безсмислени.
Изключение, разбира се, правеше фактът, че тези незначителни кораби полагаха огромни усилия да ме унищожат.
Аз лавирах, завъртах кораба и спирах бустерите по средата на завой.
Веднага след завъртането включвах отново бустерите и отпрашвах в
другата посока в опит да се откача от трите кораба, които ме преследваха.
Битката в космоса е съвсем различна от тази в атмосферата.
Първо, крилата ти са безполезни. Липсата на въздух означава, че
няма въздушна струя, нищо не те повдига, нищо не те повлича. В
космоса всъщност не летиш. Там просто не падаш.
Направих ново завъртане и подадох мощност, отправих се отново към битката. За съжаление маневри, които са били впечатляващи долу в атмосферата, бяха нещо съвсем обикновено тук горе.
Битките във вакуум през изминалите шест месеца означаваха
овладяването на съвсем нови умения.
– Спенса – прозвуча ведър мъжки глас от конзолата, – помниш
ли, че ми каза да те предупредя, когато започнеш да ставаш напълно неразумна?
– Не – изръмжах и направих рязък десен завой. Изстрелите от
деструктори отзад се плъзнаха по купола на кабината ми. – Не вярвам да съм направила подобно нещо.
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– Ти каза: „Може ли да поговорим по-късно по този въпрос?“
Лавирах отново. Направих приплъзване. Да не би тези дронове
да ставаха по-добри в преследването, или аз губех уменията си?
– Технически, беше „по-късно“, след като разговаряхме – продължи бъбривият глас – изкуственият интелект на кораба ми, Ембот. – Само че човешките същества не използват тази дума, за да изразят „което и да е време хронологично след този момент“. Те искат
да кажат „някое време след настоящия момент, което ми е удобно“.
Дроновете на креляните се скупчиха зад нас, опитаха се да
пресекат пътя ми за бягство към основната битка.
– И ти реши, че точно сега е по-удобно време, така ли? – попитах.
– Защо не.
– Защото участваме в битка!
– Аз бих казал, че когато опираме до положение на живот и
смърт, е тъкмо времето, когато би трябвало да знаеш, че постъпваш
неразумно.
Спомнях си с известно умиление дните, когато моите кораби
не ми отговаряха и не ме засичаха. Това бе времето, преди да помогна Ем-бот да бъде поправен. Личността му представляваше остатък от древна технология, която все още не разбирахме. Често
се питах дали всички представители на изкуствения интелект са
били толкова нахални, или моят бе специален случай.
– Спенса – повика ме Ем-бот. – Би трябвало да поведеш тези
дронове към останалите, нали не си забравила?
Бяха минали шест месеца, откакто отбихме опита на креляните
да ни избомбят и заличат. Покрай победата научихме важни факти.
Враговете, които наричахме „креляни“, бяха група извънземни, чиято задача бе да държи хората ми ограничени на нашата планета, Метален рой, която бе нещо като съчетание между затвор и природен
резерват за човешката цивилизация. Креляните докладваха на поголямо галактическо правителство, наречено Върховните.
Те използваха дронове с дистанционно управление, за да се
бият с нас, пилотирани от извънземни, които живееха далече, контролираха дроновете си с помощта на комуникации, по-бързи от
скоростта на светлината. Дроновете никога не бяха управлявани
от изкуствен интелект, тъй като противоречеше на галактическите
закони да позволят един кораб да се управлява сам. Дори Ем-бот
бе стриктно ограничен по отношение на онова, което можеше да
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били толкова нахални, или моят бе специален случай.
– Спенса – повика ме Ем-бот. – Би трябвало да поведеш тези
дронове към останалите, нали не си забравила?
Бяха минали шест месеца, откакто отбихме опита на креляните
да ни избомбят и заличат. Покрай победата научихме важни факти.
Враговете, които наричахме „креляни“, бяха група извънземни, чиято задача бе да държи хората ми ограничени на нашата планета, Метален рой, която бе нещо като съчетание между затвор и природен
резерват за човешката цивилизация. Креляните докладваха на поголямо галактическо правителство, наречено Върховните.
Те използваха дронове с дистанционно управление, за да се
бият с нас, пилотирани от извънземни, които живееха далече, контролираха дроновете си с помощта на комуникации, по-бързи от
скоростта на светлината. Дроновете никога не бяха управлявани
от изкуствен интелект, тъй като противоречеше на галактическите
закони да позволят един кораб да се управлява сам. Дори Ем-бот
бе стриктно ограничен по отношение на онова, което можеше да
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– Ти каза: „Може ли да поговорим по-късно по този въпрос?“
Лавирах отново. Направих приплъзване. Да не би тези дронове
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– Технически, беше „по-късно“, след като разговаряхме – продължи бъбривият глас – изкуственият интелект на кораба ми, Ембот. – Само че човешките същества не използват тази дума, за да изразят „което и да е време хронологично след този момент“. Те искат
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свърши сам. Освен това имаше нещо, от което Върховните се страхуваха безкрайно много: хора, които притежаваха способността
да виждат в космоса, където използваха комуникациите, по-бързи
от скоростта на светлината. Тези хора бяха наречени сайтоници.
Хора като мен.
Те знаеха какво представлявам и ме мразеха. Дроновете имаха за цел да преследват най-вече мен – и можехме да използваме
това. Трябваше да използваме този факт. В днешния брифинг преди
битката убедих останалите пилоти, макар да не им се искаше, да се
съгласят с този дързък план. Аз трябваше да се отдалеча малко от
формацията, да привлека вражеските дронове да ме погнат, след
това да ги поведа през останалите от екипа. Приятелите ми тогава
можеха да елиминират дроновете, докато те бяха насочили вниманието си към мен.
Планът беше як. А аз щях да се справя добре… накрая.
Сега обаче исках да пробвам нещо.
Включих на свръхскорост, ускорих и се отдалечих от вражеските кораби. Ем-бот беше по-бърз и по-маневрен от тях, въпреки
че част от това значително предимство беше в способността му да
маневрира във въздуха при висока скорост, без да се разпадне. Тук,
във вакуума, който не беше фактор, вражеските дронове успяваха
да ме следват по-добре.
Те поеха на рояк след мен, докато аз се отправях към Метален
рой. Родният ми свят бе защитен от пластове древни метални платформи – нещо като черупки – със стрелкови установки във всяка.
След победата ни преди шест месеца ние изтласкахме креляните
далече от планетата, отвъд отломките. Сегашната ни дългосрочна стратегия беше да въвличаме враговете в бой в космоса и да им
пречим да се приближават до планетата.
Като ги държахме настрани, давахме възможност на инженерите – включително приятеля ми Родж – да започнат да овладяват
платформите и техните оръжия. След време оръдейните установки щяха да защитават планетата ни от нападения. Засега обаче повечето от тези платформи за защита бяха автономни – и можеха да
бъдат не по-малко опасни за нас от враговете.
Крелянските кораби се скупчиха зад мен, нетърпеливи да ме
отделят от бойното поле, където приятелите ми бяха въвлекли
останалите в значителна битка. Тази тактика да ме изолират
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разчиташе на едно фатално заблуждение: че ако съм сама, няма
да бъда толкова опасна.
– Нали няма да се обърнем и да следваме плана? – попита Ембот. – Ще се биеш с тях сама.
Не отговорих.
– Джорген мнооого ще се ядоса – предупреди Ем-бот. – Между другото, тези дронове се опитват да те насочат към определено
място, което съм отбелязал на монитора ти. Анализът ми показва,
че са планирали засада.
– Благодаря – отговорих.
– Постарай се да не позволиш да ме гръмнат – помоли Ем-бот. –
Между другото, ако заради теб ни убият, да те предупредя отсега,
че ще те преследвам като призрак.
– Като призрак ли? – попитах. – Ти си робот. Освен това аз
също ще загина.
– Роботският ми призрак ще преследва тленния ти.
– И как точно ще стане?
– Спенса, призраците не са истински – заяви той с досада. –
Защо се тревожиш за такива неща, вместо да летиш? Честно, хората се разсейвате толкова лесно.
Забелязах засадата: малка група крелянски дронове се бях
прикрили край огромен отломък, който се носеше малко извън
обсега на стрелковите установки. Когато приближих, дроновете
в засада се показаха и се устремиха към мен. Аз обаче бях готова.
Отпуснах ръце и оставих подсъзнанието ми да поеме контрол.
Вглъбих се в себе си и влязох в нещо като транс, докато слушах.
Не само с ушите.
Дроновете с дистанционно управление бяха полезни за креляните в повечето ситуации. Те бяха начин да потискат хората на
Метален рой, без значение дали ще оцелеят, или не. Само че огромните разстояния при битка в космоса принуждаваха креляните да
разчитат на мигновени комуникации, по-бързи от скоростта на
светлината, за да контролират дроновете. Подозирах, че пилотите им са някъде далече – но дори да бяха на крелянската станция,
която се намираше в космоса, близо до Метален рой, забавянето в
радиокомуникациите от онова място щеше да направи дроновете
твърде бавни, за да реагират в битка. Затова светкавичните комуникации бяха крайно необходими.
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която се намираше в космоса, близо до Метален рой, забавянето в
радиокомуникациите от онова място щеше да направи дроновете
твърде бавни, за да реагират в битка. Затова светкавичните комуникации бяха крайно необходими.
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Това бе причината за един главен недостатък. Аз чувах нарежданията им.
Поради някаква причина, която не разбирах, можех да подслушвам мястото, откъдето тръгваха комуникациите. Наричах мястото
Никъде, друго измерение, където нашите закони на физиката не
важаха. Чувах какво става там, понякога дори виждах съществата,
които живееха там, усещах как ме наблюдават.
Един-единствен път, в онази върховна битка преди шест месеца, аз успях да вляза на онова място и да телепортирам кораба си на
огромно разстояние само с едно мигване на окото. Все още не знам
много за силите си. Така и не успях да се телепортирам отново, но
научих, че каквото и да съществува вътре в мен, мога да го овладея
и да го използвам за битка.
Оставих инстинктите ми да поемат и направих сложна серия
от защитни маневри. Рефлексите ми, тренирани в битки, се смесиха с вродената ми способност да чувам заповедите за дроновете,
да маневрирам с кораба без специфични съзнателни инструкции.
Сайтоничната ми способност идваше от семейството. Прародителите ми я бяха използвали, за да превозват древния звезден флот
из галактиката. Татко бе притежавал тази способност и врагът я
беше използвал, за да го убие. Сега аз я използвах, за да остана жива.
Реагирах преди креляните, някак успявах да откликна на заповедите, осмислях ги дори по-бързо от дроновете. Когато те атакуваха, аз вече лавирах между изстрелите с деструктори. Стрелках се
между тях, след това включих ОМП и свалих щитовете на всички
наоколо.
Както бях в състояние на пълна концентрация, пет пари не давах, че ОМП свали и моя щит. Нямаше значение.
Изстрелях светлинното копие и енергийното въже наниза
един от вражеските кораби, свърза го с моя. След това използвах
разликата в инерцията ни, за да завъртя и двамата, което ме изстреля зад групата беззащитни кораби.
Заря от светлина и искри се пръсна в празнотата, когато унищожих два от дроновете. Останалите креляни се пръснаха като
селяни пред вълк в една от приказките на бабчето. Сред корабите
от засадата се възцари хаос, когато набелязах два кораба и се прицелих в тях с деструктори – унищожих единия, докато част от ума
ми следеше заповедите, които се подаваха на останалите.
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– Не спирам да се чудя, когато го правиш – прошепна Ем-бот. –
Ти интерпретираш данните по-бързо от моите предвиждания.
Струваш ми се почти… с нечовешки качества.
Стиснах зъби, стегнах се и завих с кораба, подадох мощност
след дрон, който се отделяше.
– Между другото, исках да го кажа като комплимент – заяви
Ем-бот. – Не че има нещо нередно с хората. Намирам крехките
им, емоционално нестабилни, нерационални натури много симпатични.
Унищожих дрона и по корпуса ми пламнаха отблясъци от огнената смърт. След това се проврях точно между изстрелите на двама
други. Въпреки че крелянските дронове нямаха пилоти на борда,
на част от мен ѝ беше мъчно за тях, че ме обстрелват – сила, която
не можеше да бъде спряна, непозната, която не играеше по същите
правила, които познавахме ние.
– Най-вероятно – продължи Ем-бот, – защото гледам на хората, както съм програмиран. Слушай, това не е по-различно от инстинкта, който кара майката птица да обича кривите изродчета без
пера, които е снесла, нали?
Нечовешки.
Стрелках се настрани, избягвах унищожителната огнена сила,
стрелях и рушах. Не бях съвършена; понякога не се прицелвах точно и пропусках. Но имах предимство.
Върховните – и техните слуги креляните – очевидно знаеха,
че трябва да наблюдават хора като мен и баща ми. Техните кораби
бяха вечно на лов за представители на човешката раса, които летяха твърде добре или реагираха прекалено бързо. Бяха опитали да
контролират ума ми, като се възползваха от слабост в таланта ми –
същото, което бяха сторили с татко. За щастие, аз си имах Ем-бот.
Неговите по-съвършени щитове филтрираха техните ментални
атаки и същевременно ми даваха възможност да чувам вражеските
нареждания.
Всичко това бе причината за един непонятен въпрос.
Какво представлявах аз?
– Щях да се чувствам много по-добре – рече Ем-бот, – ако имаше шанс да върнеш щита.
– Няма време – отвърнах. Щяха да ни бъдат нужни цели трийсет секунди без контрол над полета, за да го направя.
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Предостави ми се нов шанс да обърна към главната битка, да изпълня плана, който сама бях предложила. Вместо това завих, след
това включих на свръхскорост и се насочих обратно към вражеските кораби. Гравитационните капацитатори поеха значителен
процент от джи форса и не позволиха да бъда размазана на седалката, въпреки това усетих как се лепнах за облегалката, кожата ми
сякаш се разтегна и тялото ми натежа. Под крайното въздействие
на джи форса имах чувството, че съм остаряла поне със сто години
за нищо и никаква секунда.
Полетях напред и стрелях по останалите крелянски дронове.
Напрегнах странните си умения до крайност. Изстрел на крелянски разрушител одраска купола на кабината и беше толкова ярък,
че остави призрачна следа пред очите ми.
– Спенса – повика ме Ем-бот. – И Джорген, и Коб се обадиха, за
да се оплачат. Знам, че ти каза да ги разсейваме, но…
– Разсейвай ги.
– Въздишка на примирение.
Направих лупинг след вражески кораб.
– Ти да не би току-що да каза „въздишка на примирение“?
– За мен човешките нелингвистични начини на комуникация
лесно могат да бъдат разбрани погрешно – отвърна той. – Затова експериментирах с начини да ги направя по-достъпни и разбираеми.
– Това не противоречи ли на целта?
– Очевидно не. Извъртане на очите от досада.
Около мен се сипеше унищожителна огнева мощ, но аз успях да
сваля още два дрона. В този момент видях как нещо се появява, отрази се в купола на кабината ми. Шепа пронизващи бели светлини,
също като очи, които ме наблюдаваха. Когато прекалявах с използването на способностите си, нещо надничаше към мен и ме виждаше.
Не знаех какви са тези неща. Наричах ги очи. Усещах обаче
пламтящата им омраза към мен. Беше гняв. Незнайно как и защо
всичко това беше свързано. Способността ми да виждам и чувам в
нищото, очите, които ме наблюдаваха от онова място, и умението
да телепортирам, което бях приложила един-единствен път.
Все още ясно помнех как се почувствах, когато го използвах.
Бях на ръба на смъртта, бях обгърната от неовладяна експлозия. В
онзи момент, незнайно как и защо, бях успяла да активирам нещото, наречено сайтоничен хипердрайв.
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Напрегнах странните си умения до крайност. Изстрел на крелянски разрушител одраска купола на кабината и беше толкова ярък,
че остави призрачна следа пред очите ми.
– Спенса – повика ме Ем-бот. – И Джорген, и Коб се обадиха, за
да се оплачат. Знам, че ти каза да ги разсейваме, но…
– Разсейвай ги.
– Въздишка на примирение.
Направих лупинг след вражески кораб.
– Ти да не би току-що да каза „въздишка на примирение“?
– За мен човешките нелингвистични начини на комуникация
лесно могат да бъдат разбрани погрешно – отвърна той. – Затова експериментирах с начини да ги направя по-достъпни и разбираеми.
– Това не противоречи ли на целта?
– Очевидно не. Извъртане на очите от досада.
Около мен се сипеше унищожителна огнева мощ, но аз успях да
сваля още два дрона. В този момент видях как нещо се появява, отрази се в купола на кабината ми. Шепа пронизващи бели светлини,
също като очи, които ме наблюдаваха. Когато прекалявах с използването на способностите си, нещо надничаше към мен и ме виждаше.
Не знаех какви са тези неща. Наричах ги очи. Усещах обаче
пламтящата им омраза към мен. Беше гняв. Незнайно как и защо
всичко това беше свързано. Способността ми да виждам и чувам в
нищото, очите, които ме наблюдаваха от онова място, и умението
да телепортирам, което бях приложила един-единствен път.
Все още ясно помнех как се почувствах, когато го използвах.
Бях на ръба на смъртта, бях обгърната от неовладяна експлозия. В
онзи момент, незнайно как и защо, бях успяла да активирам нещото, наречено сайтоничен хипердрайв.
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Де да можех да овладея способността да телепортирам, можех
да помогна за освобождаването на хората ми от Метален рой. С
такива сили можехме да избягаме от креляните завинаги. Затова
се напрегнах.
Миналия път, когато направих скока, се борех за живота си. Де
да можех да пресъздам същите емоции…
Гмурнах се, дясната ми ръка върху контролната сфера, с лявата натиснах дросела. Три от дроновете се плъзнаха зад мен, но аз
забелязах изстрелите им и обърнах кораба си под ъгъл, така че те
пропуснаха. Натиснах дросела и умът ми докосна нищото.
Очите продължиха да ме наблюдават, отразяваха се по купола,
сякаш разкриваха нещо, което наблюдаваше иззад седалката ми.
Бели светлини, също като звезди, но някак по-… по-осъзнати. Десетки злобни, блестящи точици. Когато влизах в тяхното царство,
дори само да надникнех, ставах видима за тях.
Тези очи ме стряскаха. Как бе възможно да съм едновременно
очарована от силите им и ужасена? Сякаш чувах зова на бездната,
която чуваш, когато застанеш на ръба на огромна скала в пещерите и знаеш, че можеш да се хвърлиш в чернотата. Още една крачка
напред…
– Спенса! – повика ме Ем-бот. – Пристига нов кораб!
Изтръгнах се от транса и очите изчезнаха. Ем-бот използва
дисплея на конзолата, за да отбележи онова, което беше забелязал.
Нов космически кораб, почти невидим в черното небе, се появи на
мястото, където се криеха другите. Беше източен, във формата на
диск, боядисан в черно, като космоса. Беше по-малък от обикновените крелянски кораби, но имаше по-голям купол.
Тези нови черни кораби започнаха да се появяват през последните осем месеца, в дните, които доведоха до опита да бомбардират базата ни. Тогава не бяхме наясно какво означават, но сега вече
знаехме.
Не чух командите, които този кораб получи – просто не му бяха
изпратени. Черните кораби като този не ги контролираха дистанционно. Управляваха ги истински извънземни пилоти. Обикновено на тях бяха асовете на врага – най-добрите им пилоти.
Битката изведнъж стана много по-интересна.
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Сърцето ми подскочи от възторг.
Ас на врага. Боят с дронове беше вълнуващ, така е, но също
така му липсваше много. Нямаше никакъв личен елемент. Дуел с
ас щеше да е съвсем като приказките на бабчето. Храбри пилоти се
включвали в тежки битки на старата земя по време на световните
войни. Човек срещу човек.
– Ще пея за теб – прошепнах, – докато корабът ти гори и душата
ти отлита. Ще пия. За битката, която сме провели.
Драматично, да. Приятелите ми се смееха, когато говорех такива
неща, също като в старите приказки. Почти бях спряла. Но все още си
бях аз и не казвах тези думи заради приятелите. Казвах ги заради себе си.
По-точно заради врага, когото щях да убия.
Асът се насочи към мен, избълва унищожителна огнена сила,
опита се да ме уцели, докато се фокусирах над дроновете. Ухилих
се, гмурнах се настрани и пронизах отломък космически боклук със
светлинното копие. Това ми даде възможност да направя остър завой, да изместя къса така, че да блокира изстрелите. Грав капс поеха
по-голямата част от джи форса, въпреки това усетих как силите ме
теглят надолу, докато описвах дъгата, а огън от деструктори се заби в
отломъка, като един изстрел проблесна съвсем близо до мен. Звездни ангели. Все още не бях намерила време да включа отново щита си.
– Това, струва ми се, е подходящ момент да се насочиш обратно
и да поведеш вражеските кораби към останалите – заговори Ембот. – Както беше по план…
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по-голямата част от джи форса, въпреки това усетих как силите ме
теглят надолу, докато описвах дъгата, а огън от деструктори се заби в
отломъка, като един изстрел проблесна съвсем близо до мен. Звездни ангели. Все още не бях намерила време да включа отново щита си.
– Това, струва ми се, е подходящ момент да се насочиш обратно
и да поведеш вражеските кораби към останалите – заговори Ембот. – Както беше по план…
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Вместо това забелязах, че вражеският ас не спира стрелбата по
мен, затова направих обратен завой и минах зад него.
– Драматично заглъхване на гласа – добави Ем-бот, – заредено
с намеци за безотговорността ти.
Стрелях по асовете, но те се завъртяха по оста си, изключиха
бустерите. Инерцията ги понесе напред, въпреки че се обърнаха
обратно и сега бяха точно срещу мен. Не можеха да управляват
достатъчно умело, когато летяха назад, така че маневрата обикновено беше рискована, но когато си с щит, а врагът няма…
Бях принудена да прекратя преследването, подадох мощност
наляво и се изстрелях странично, за да избегна огъня от противниковите деструктори. Не можех да рискувам челна конфронтация. Вместо това за момент се съсредоточих над дроновете, гръмнах един от тях и той се разлетя в небето, след това се насочих през
останките му, които издраскаха крилото на Ем-бот и по-едър къс
попадна в купола с огнен трясък.
Така. Нямах щит. А в космоса отломките не падат надолу след
кораба ти. Това бе типична грешка за новак – напомняне, че независимо от цялото ми обучение, аз бях нова в битките при нулева
гравитация.
Асовете се устремиха след мен в експертна проследяваща маневра. Бяха добри, което – от една страна – беше вълнуващо. От
друга страна…
Опитах се да се насоча след битката, но дроновете се скупчиха
пред мен, отрязаха пътя ми. Май се бях поувлякла.
– Обади се на Джорген – наредих, – и му кажи, че май се оставих да ме приклещят. Не мога да поведа врага към нашата засада;
виж дали той и останалите могат да ми се притекат на помощ.
– Най-сетне – отвърна Ем-бот.
Опитах отново да направя защитна маневра, проследих вражеските асове на монитора. Звездни ангели. Искаше ми се да мога
да чувам разговорите им, както ставаше при дроновете.
Не, така е добре, помислих си аз. Трябва да внимавам и да не позволя дарбата ми да се превърне в пречка.
Стиснах зъби и взех мигновено решение. Не можех да се върна
при главната битка, затова се гмурнах към Метален рой. Защитните късове около планетата не бяха солидни; те бяха направени от
огромни платформи, в които бе имало жилищни помещения, кора-
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бостроителници и оръжейни установки. Макар да бяхме започнали да се възползваме от онези, които бяха най-близо до планетата,
външните слоеве все още откриваха автоматичен огън по всичко,
което се доближаваше.
Включих на свръхскорост, ускорих толкова, че в атмосферата
повечето кораби щяха да се разтресат, дори да се разпаднат. Тук
горе усещах единствено ускорението, не самата скорост.
Бързо се добрах до най-близката космическа платформа. Дълга
и тясна, тя бе леко извита, като къс счупена черупка от яйце. Останалите дронове и един-единствен ас ме следваха плътно. При тази
скорост близкият бой бе особено опасен. Времето ми за реакция
преди да се сблъскам с нещо бе значително по-кратко, а дори найнезначителният допир до контролната ми сфера можеше да ме измести от курса по-бързо, отколкото щях да успея да се справя.
– Спенса? – повика ме Ем-бот.
– Знам какво правя – измърморих в отговор и се съсредоточих.
– Сигурен съм – отвърна корабът. – Само че… за всеки случай… нали помниш, че все още не контролираме тези външни
платформи?
Насочих цялото си внимание към прелитане ниско над повърхността на металната платформа, без да се блъсна в нищо. Оръдейните установки ме засякоха и започнаха да стрелят, но те стреляха
и по врага.
Съсредоточих се да избягвам всички проблеми. По-точно казано, стрелках се безумно във всички посоки – можех единствено
да победя дроновете с умения, но от друга страна, те бяха много
повече. Долу, близо до платформата, това бе минус за врага – защото за оръдията всички до един бяхме мишени.
Няколко от дроновете избухнаха – и пламъци, и дим изчезнаха
почти мигновено, погълнати от вакуума на космоса.
– Интересно ми е дали тези оръдия изпитват задоволство, че
най-сетне са свалили нещо, след като са прекарали тук години –
попита Ем-бот.
– Ти завиждаш ли? – изръмжах аз, докато избягвах огъня.
– Ако мога да вярвам на думите на Родж, те нямат истински
изкуствен интелект, единствено елементарни функции за насочване на огъня. Завиждам им точно колкото ти би завиждала на един
плъх.
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скорост близкият бой бе особено опасен. Времето ми за реакция
преди да се сблъскам с нещо бе значително по-кратко, а дори найнезначителният допир до контролната ми сфера можеше да ме измести от курса по-бързо, отколкото щях да успея да се справя.
– Спенса? – повика ме Ем-бот.
– Знам какво правя – измърморих в отговор и се съсредоточих.
– Сигурен съм – отвърна корабът. – Само че… за всеки случай… нали помниш, че все още не контролираме тези външни
платформи?
Насочих цялото си внимание към прелитане ниско над повърхността на металната платформа, без да се блъсна в нищо. Оръдейните установки ме засякоха и започнаха да стрелят, но те стреляха
и по врага.
Съсредоточих се да избягвам всички проблеми. По-точно казано, стрелках се безумно във всички посоки – можех единствено
да победя дроновете с умения, но от друга страна, те бяха много
повече. Долу, близо до платформата, това бе минус за врага – защото за оръдията всички до един бяхме мишени.
Няколко от дроновете избухнаха – и пламъци, и дим изчезнаха
почти мигновено, погълнати от вакуума на космоса.
– Интересно ми е дали тези оръдия изпитват задоволство, че
най-сетне са свалили нещо, след като са прекарали тук години –
попита Ем-бот.
– Ти завиждаш ли? – изръмжах аз, докато избягвах огъня.
– Ако мога да вярвам на думите на Родж, те нямат истински
изкуствен интелект, единствено елементарни функции за насочване на огъня. Завиждам им точно колкото ти би завиждала на един
плъх.
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Поредният дрон падна. Още малко. Исках да изравня силите
поне донякъде, докато чаках приятелите ми да пристигнат.
Докато летях, се потопих отново в транс. Не чувах контрола на
оръдейните установки, но в такива моменти – моменти на пълна
концентрация – усещах, че се сливам с кораба си.
Усещах вниманието на очите, отново насочено към мен. Сърцето ми блъскаше неудържимо в гърдите. С тези оръдия, насочени
към мен… опашката не ме изпускаше и врагът продължаваше да
стреля…
Още малко…
Мислите ми се успокоиха и аз имах чувството, че усещам всяка верига на Ем-бот. Бях в смъртна опасност. Трябваше да намеря
начин да избягам.
Със сигурност можех да се справя сега.
– Включи сайтоничен хипердрайв! – наредих, след това се опитах да направя онова, което бях правила веднъж, да телепортирам
кораба си.
– Сайтоничен хипердрайв е офлайн – отвърна Ем-бот.
Звездни ангели. Единственият път, когато се получи, той ми
каза, че е онлайн. Пробвах отново, но… та аз дори не знаех какво
бях направила онзи път. Бях в опасност, всеки момент щях да умра.
И тогава… бях направила…
Нещо?
Изстрел от близко оръдие едва не ме ослепи и със стиснати
зъби аз се вдигнах и отдалечих от обсега на оръдията за защита.
Асовете също бяха оцелели, въпреки че бяха понесли един или два
удара, така че щитовете им сигурно бяха отслабнали. Освен това
оставаха само три от дроновете.
Убих скоростта и завъртях кораба по оста му – все още се движех напред, но бях обърната наопаки – маневра, която означаваше,
че ще се опитам да стрелям зад себе си. Както можеше да се предположи, асовете на мига кривнаха настрани. Не бяха чак такива
смелчаци, когато щитовете им бяха отслабени. Вместо да стрелям,
аз поех след асовете – избегнах дроновете, които се устремиха към
предишната ми позиция.
Не се отделях от опашките на асовете и се опитах да се приближа достатъчно за изстрел – но които и да бяха те, доказаха, че са
много добри. Започнаха сложна серия от защитни маневри, докато
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ускоряваха. Не прецених добре един завой и неочаквано се отдалечих от тях. Стегнах се бързо, направих широк завой и стрелях с
деструкторите – сега обаче бях твърде далече и изстрелите ми бяха
безполезни, изчезнаха някъде в пространството.
Ем-бот ми съобщаваше данни за скоростта и ъглите, така че не
можех да отделя вниманието си дори за частица от секундата, за
да погледна контролния панел. Приведох се напред, опитвах се да
следвам другите кораби завой след завой – гмурване, завъртане и
ускоряване. Изчаквах онзи критичен момент, когато щяхме да сме
на една линия, за да мога да произведа изстрела.
Те, на свой ред, можеха всеки момент да се обърнат и да отвърнат на огъня – затова по всяка вероятност изчакваха същото като
мен, надяваха се да ме хванат неподготвена в същия момент на изравняване.
Това съвършено съсредоточаване. Тази кипяща напрегнатост.
Този странен момент на връзка, в който извънземният пилот повтаряше дословно маневрите ми, следваше ме, бореше се, не се отказваше – приближаваше се все повече до едно парадоксално интимно съревнование. След секунда само щяхме да сме като един.
И тогава щях да ги убия.
Живеех за такива предизвикателства. Много добре знаех, че в
реална битка са или те, или аз. В моменти като този не се биех за
ЗДС или човечеството. Биех се, за да докажа, че мога.
Те извиха наляво в мига, в който го направих и аз. Завъртяха
се и се насочиха към мен, когато за секунда попаднахме в една линия – в този момент и двамата стреляхме.
Техните изстрели пропуснаха. Моите – не. Първият ми изстрел проби отслабналите им щитове. Второто попадение ги порази от лявата страна на кабината и разкъса дископодобния кораб на
части сред проблясък от светлина.
Вакуумът жадно погълна това и аз се отделих надясно, избегнах отломките. Започнах да си поемам дълбоко дъх, опитах се да
успокоя сърцето си. Подложките на шлема ми бяха напоени с потта, която се стичаше надолу по лицето.
– Спенса! – извика Ем-бот. – Дроновете!
Ангели небесни.
Обърнах кораба и се отклоних настрани тъкмо когато три експлозии осветиха кабината ми. Намръщих се, но тези светлини не

ускоряваха. Не прецених добре един завой и неочаквано се отдалечих от тях. Стегнах се бързо, направих широк завой и стрелях с
деструкторите – сега обаче бях твърде далече и изстрелите ми бяха
безполезни, изчезнаха някъде в пространството.
Ем-бот ми съобщаваше данни за скоростта и ъглите, така че не
можех да отделя вниманието си дори за частица от секундата, за
да погледна контролния панел. Приведох се напред, опитвах се да
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