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Не съм първият човек, каза си Клиф Лейланд с горчивина,
комуто са известни точната секунда и точния начин на смъртта му. От
неизброими времена осъдени криминални престъпници са чакали
последното си утро. И все пак са могли до самия край да се надяват за
отменяне на смъртната присъда — човешките съдии могат да си
позволят милост. Но законите на природата не допускат обжалване.

А само преди шест часа си подсвиркваше щастливо, докато
опаковаше десетте кила личен багаж за дългото спускане у дома.
Можеше все още да си спомни (дори сега, след всичко, което се случи)
как бе мечтал, че Майра е вече в прегръдките му, че води Брайън и Сю
на обещаното пътешествие с кораб надолу по Нил. След няколко
минути, когато Земята се издигне над хоризонта, би могъл отново да
види Нил, но единствено паметта можеше да възкреси лицата на жена
му и децата му. И всичко това, защото се бе опитал да спести
деветстотин и петдесет долара, като отпътува за дома с катапултиран
товарен кораб вместо с реактивната совалка.

Очаквал бе първите дванадесет секунди от пътуването да са
тежки, докато електрическият катапулт засили капсулата по
петнадесеткилометровото трасе и я изстреля от Луната. Но когато
ускорението поде капсулата, единственото, което долови, бе лекото
пукане на металните стени — за всеки, който е изпитвал рева на
ракетно излитане, тишината бе необичайна. Когато високоговорителят
в кабината съобщи „Т плюс пет секунди, скорост три хиляди
километра в час“, той едва го повярва.

Три хиляди километра в час за пет секунди при старт от място,
като оставаха още седем секунди, през които мълниите на
генераторите нагнетяваха енергията си в катапулта. Яхнал бе
светкавица по повърхността на Луната. А с Т плюс седем секунди
светкавицата изчезна.

Дори подслонен в утробата на контейнера, Клиф можа да усети,
че нещо не бе наред. Водата около него, досега почти втвърдена от
собственото си тегло, сякаш изведнъж се съживи. Въпреки че
капсулата продължаваше да се движи по пътя си, вече нямаше никакво
ускорение — тя просто се носеше по инерция.

Нямаше време да изпита страх или да се почуди какво се бе
случило, защото прекъсването в захранването бе само за малко повече
от секунда. След това с тласък, който разтърси от край докрай
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капсулата и породи серия застрашителни трясъци, полето се включи
отново.

Когато ускорението прекъсна за последен път, с него изчезна и
всякакво притегляне. Клиф не се нуждаеше от друг инструмент освен
стомаха си, за да каже, че капсулата бе излетяла от края на трасето и се
издигаше нагоре над повърхността на Луната.

— Център за управление — извика той с безпокойство, — какво,
по дяволите, стана?

Рязък, но загрижен глас му отговори незабавно:
— Все още проверяваме… ще ви се обадим след тридесет

секунди. — После добави с малко закъснение: — Радваме се, че сте
добре.

Докато чакаше, Клиф включи екрана. На него нямаше нищо
освен звезди — както би трябвало и да бъде. Най-малкото бе излетял с
голяма част от планираната скорост и нямаше опасност да падне
веднага обратно на повърхността на Луната. Но рано или късно щеше
да се сгромоляса върху нея, защото сигурно не бе успял да достигне
скорост на отделяне от планетата.

— Здравей, Клиф — обадиха се внезапно от Центъра за
управление на полетите. — Разбрахме какво се е случило. Когато си
минавал през пети участък от трасето, са се задействували
прекъсвачите. Така че скоростта ти на излитане е била с хиляда
километра по-ниска. Следователно ще се върнеш обратно след малко
повече от пет часа. Но не се безпокой, двигателите за коригиране на
курса могат да те изведат в стабилна орбита. Ще ти кажем кога да ги
включиш. След това ще трябва само да седиш мирно, докато успеем да
изпратим някой да те смъкне долу.

Клиф си позволи постепенно да се отпусне. Бе забравил за
спомагателните двигатели на капсулата. Колкото и маломощни да бяха,
можеха да го изтласкат на орбита, която да го спаси от Луната. Макар
да бе възможно да падне до няколко километра над лунната
повърхност, прелитайки над планини и равнини със секваща дъха
скорост, щеше да е в пълна безопасност.

Тогава си спомни онези особени трясъци откъм управляващия
отсек и надеждите му се изпариха наново, защото не бяха много
нещата на един космически кораб, които можеха да се счупят без
твърде неприятни последствия. След като извърши всички проверки на
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схемите за включване, бе изправен пред тези последствия. Ни ръчно,
ни автоматично управление нямаше да запали коригиращите
двигатели. Скромните резерви от гориво на капсулата, които биха го
извели на безопасна орбита, бяха абсолютно безполезни. След пет часа
щеше да завърши орбитата си… и да се върне в точката на
изстрелване.

После за момент Клиф забрави собствения си проблем.
Хоризонтът пред него вече не бе равен. Над него към звездите се
надигаше нещо още по-сияйно от бляскавия лунен пейзаж. Като
извиваше по пътя си около Луната, капсулата създаваше единствения
възможен изгрев на Земята — изкуствен, направен от човека. След
минута всичко свърши, такава бе скоростта му на орбита. Земята се
отлепи от хоризонта и се заизкачва бързо по небето.

Гледката на изгряващата Земя насочи съзнанието му към мисълта
за дома, и то с непреодолима сила, за задължението, от което се
страхуваше, но което не можеше да отлага повече.

— Център — рече той, като запази гласа си спокоен с голямо
усилие, — дайте ми, моля, връзка със Земята.

Това бе едно от най-странните неща, които бе правил през
живота си: да виси тук, над Луната, и да слуша как звъни телефонът в
собствения му дом, отдалечен на повече от четвърт милион километра.
Долу в Африка трябваше да е някъде около полунощ и щеше да е
нужно известно време, докато някой го вдигне.

Гласът й дойде ясен и сладък през празнотата на Космоса. Би го
разпознал навсякъде във Вселената и веднага долови в него нотка на
безпокойство.

— Госпожа Лейланд? — рече операторката от Земята. — Обажда
се съпругът ви. Моля, не забравяйте, че има две секунди забавяне във
времето.

— Скъпа — започна той, — аз съм, Клиф. Страхувам се, че няма
да се прибера у дома, както обещах. Стана… техническа грешка. В
момента всичко при мен е добре, но съм в голяма беда.

Преглътна, опитвайки се да превъзмогне пресъхването на устата
си, после бързо продължи, преди тя да успее да го прекъсне. Колкото
се може по-накратко й обясни положението. Както заради самия себе
си, така и заради нея, не се отказваше напълно от всякаква надежда.
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— Ще ме достигнат с друг кораб навреме. Но в случай че не
успеят… е, исках да поговоря с теб и с децата.

Тя го прие стоически, както бе очаквал да го стори. Изпита
гордост и любов, когато до него стигна отговорът й от тъмната страна
на Земята.

— Не се безпокой, Клиф. Сигурна съм, че ще те спасят и ще
прекараме отпуска ти, както сме го планирали.

— И аз мисля така — излъга той. — Но все пак, за всеки случай,
би ли събудила децата? Не им казвай, че нещо не е наред.

Измина една безкрайна половин минута, докато чу сънните им,
но все пак възбудени гласове. Клиф с готовност би дал тези няколко
последни часове от живота си, за да види още веднъж лицата им. Но
навярно така бе и по-добре, защото не би могъл да скрие истината, ако
ги погледнеше в очите. Скоро щяха да разберат, но не от него. Искаше
да ги дари само с щастие през тези последни мигове заедно.

Въпреки това му бе трудно да отговори на въпросите им, да им
каже, че скоро ще се видят, да им даде обещания, които не можеше да
изпълни. Нуждаеше се от цялото си самообладание, когато Брайън му
напомни за лунния прах, който бе забравил последния път, но не и
този.

— Взел съм, Брайън, в едно бурканче, тук, до мен. Скоро ще
можеш да го покажеш на приятелите си. — (Не: скоро ще се върне към
света, откъдето е дошъл.) — Сузи, бъди добро момиче и прави всичко,
което ти казва мама.

Тежко е да се умре на тридесет и пет, но е тежко също за момче
на десет години да загуби баща си. Как щеше да си спомня за него
Брайън през следващите години? Навярно не повече от губещ се глас
от Космоса, след като бе прекарал толкова малко време на Земята. През
последните няколко минути не му оставаше нищо друго, освен да
предаде любовта и надеждите си. Останалото зависеше от Майра.

Когато децата си отидоха, трябваше да говори по същество, да
бъде делови и практичен. Майра трябваше да се справя в бъдеще без
него, но той можеше най-малкото да улесни този преход. Каквото и да
се случи на отделен човек, животът продължава.

Накрая не можеше да се сети вече какво да каже. Чувствуваше се
физически и емоционално изтощен, а напрежението трябваше да е
също толкова голямо и за Майра.
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— Искам да прекратя за около час, скъпа — рече той. Нямаше
нужда от обяснения, разбираха се доста добре. — Ще ти се обадя
след… Има достатъчно време. Дочуване засега.

Съвсем неочаквано, без никакво желание или воля, сълзи
рукнаха от очите му и изведнъж той се разплака като дете.

Плачеше за семейството си и за самия себе си. Плачеше за
бъдещето, което би имал, и за надеждите, които скоро щяха да са
нажежена пара, понесла се към звездите. И плачеше, защото нямаше
какво друго да прави.

След известно време се почувствува по-добре. Даде си сметка, че
бе страшно гладен. Нямаше никакъв смисъл да умира с празен стомах
и затършува из провизиите. Докато изстискваше в устата си туба с
пастет от пиле и шунка, му се обадиха от центъра.

Гласът на другия край на линията бе нов — бавен, равен и
безкрайно компетентен.

— Тук е Ван Кесел, шеф на техническата поддръжка в отдела за
космически апарати. Слушайте внимателно, Лейланд. Смятаме, че сме
намерили изход. Доста е сложен, но това е единственият ви шанс.

Смяната на надежда и отчаяние се приема трудно от нервната
система. Клиф усети внезапно замайване — би могъл да падне, ако
имаше посока, в която да го стори.

— Разправяйте — каза тихо той, когато се съвзе. После се
заслуша във Ван Кесел с нетърпение, което скоро се превърна в
скептицизъм.

— Не го вярвам! — рече той накрая. — В това просто няма
никакъв смисъл!

— Не можете да спорите с компютри — отговори Ван Кесел. —
А смисъл има, и то наистина. Няма да се движите толкова бързо в
апогея и тогава няма да е нужен особено силен тласък, за да се
промени орбитата ви. Предполагам, че никога по-рано не сте обличали
скафандър?

— Не, разбира се.
— Жалко… но няма значение. Ако следвате указанията, не

можете да сгрешите. Ще намерите скафандъра в шкафа в дъното на
кабината.

Клиф прелетя целите два метра от контролното табло до задната
част на кабината и дръпна лоста, обозначен само при опасност —
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скафандър тип 17. Вратата се отвори и пред него блесна сребърната
материя, увиснала на закачалката.

— Облякъл съм го — каза Клиф след малко. — Какво да правя
сега?

— Ще изчакате около двадесет минути, а после ние ще ви дадем
сигнал да отворите въздушния шлюз и да скочите.

Последиците от тази дума „скочите“ изведнъж проникнаха в
съзнанието му. Помисли си за самотната празнота между звездите —
тази пропаст без ехо, в която човек можеше да пада до края на времето.
Никога досега не бе излизал в свободния Космос. Той бе просто
фермерско момче, с диплома по агрономия, прехвърлен от проекта за
мелиорация на Сахара да се опита да отглежда зърнени култури на
Луната. Космосът не бе за него.

— Не мога да го направя — прошепна той. — Няма ли друг
начин?

— Няма — отсече Ван Кесел. — Правим какво ли не, за да ви
спасим, така че сега не е време за нервничене. Десетки други са били в
много по-лошо положение, тежко ранени, хванати в капана на
развалините на милиони километри от всякаква помощ. Вие дори не
сте одраскан, а вече почвате да хленчите! Стегнете се или ще замълчим
и ще ви оставим да се сварите в собствения си сос.

Клиф бавно почервеня и отговори едва след няколко секунди.
— Добре съм — каза той накрая. — Нека да преговорим още

веднъж онези инструкции.
— Това е нещо друго — одобри го Ван Кесел. — След двадесет

минути, когато сте в апогей, ще влезете във въздушния шлюз. От този
момент ще загубим връзка, обхватът на радиоприемника в скафандъра
ви е само петнадесет километра. Но ще ви следим върху радара и
отново ще можем да ви говорим, когато минете над нас. А сега за
управлението на скафандъра ви…

Двадесетте минути изтекоха доста бързо.
— Време е да скачате — рече Ван Кесел. — Запомнете: това,

което е важно, е скоростта. Използувайте всичките си сили за този
скок… И на добър час!

— Благодаря — отвърна Клиф объркано. — Съжалявам, че…
— Забравете го — прекъсна го Ван Кесел. — А сега върнете!
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За последен път Клиф огледа малката кабина, питайки се дали не
бе забравил нещо. Трябваше да зареже всичките си лични вещи, но те
бяха леснозаменими. Тогава си спомни за бурканчето с лунен прах,
който бе обещал на Брайън. Този път нямаше да разочарова момчето.
Нищожната маса на бурканчето — само стотина грама, нямаше да
промени съдбата му. Върза с връв гърлото му и го закачи за колана на
скафандъра си.

Въздушният шлюз бе толкова тесен, че буквално нямаше място
да се помръдне. Остана като в сандвич между вътрешната и външната
врата, докато свърши автоматичното изпомпване. После стената се
разтвори пред него и той се озова с лице към звездите.

С несръчните си пръсти в ръкавиците той се изтегли от шлюза и
се изправи върху силно извития корпус, притиснал се здраво към него
с предпазното въже. Великолепието на гледката почти го парализира.
Забрави всичките си страхове за виене на свят и несигурност, докато се
оглеждаше наоколо, вече без да е ограничен от тясното зрително поле
на перископа.

Луната бе гигантски полумесец, разделителната черта между
нощ и ден преминаваше като назъбена дъга през цяла една четвърт от
небето. Там долу Слънцето залязваше, в началото на дългата лунна
нощ, но хребетите на отделни върхове все още блестяха с последната
светлина на деня, противопоставяйки се на мрака, който вече ги бе
заобиколил.

Този мрак не бе абсолютен. Макар Слънцето да се бе скрило,
почти пълната Земя заливаше повърхността на планетата отдолу с
приказна светлина. Клиф можеше да различи ясно очертанията на
морета и възвишения, бледите звезди на планински върхове, тъмните
кръгове на кратерите. Летеше над спяща, призрачна страна — страна,
която се опитваше да го привлече към смъртта. Сега се намираше в
най-високата точка на орбитата си, точно на линията между Луната и
Земята. Време бе да върви.

Сви крака, прикляквайки към корпуса. После с цялата си сила се
отблъсна към звездите.

Капсулата започна да се отдалечава с изненадваща скорост и
докато го правеше, той изпита съвсем неочаквано усещане. Очаквал бе
ужас или световъртеж, обаче не и това непогрешимо, натрапчиво
чувство за нещо познато. Всичко това се бе случвало и преди — не на
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него, разбира се, но на някой друг. Не можеше да си спомни на кого, но
сега не бе време да се рови в паметта си.

Хвърли бърз поглед на Земята, Луната и отдалечаващия се
космически кораб. Сега бе сам, на три хиляди километра над Луната,
на близо триста хиляди надалеч от Земята. Не можеше да прави нищо
друго, освен да чака.

Щяха да минат два часа и половина, докато разбере дали ще
оживее… и дали собствените му мускули са изпълнили задачата, която
не бяха успели да свършат ракетите.

И докато звездите бавно се завъртаха около него, изведнъж
осъзна причината за онзи натрапчив спомен. Бяха минали много
години, откакто бе чел разказите на По, но кой би могъл да ги забрави
някога?

Той също бе попаднал в капана на един Маелстрьом, понесъл го
във вихъра си към неговата съдба, той също се надяваше да се
измъкне, напускайки кораба си. Макар действуващите сили да бяха
съвсем различни, сравнението бе поразително. Рибарят на По се бе
завързал за една бъчва, защото късите и дебели цилиндрични предмети
се всмукваха от грамадния водовъртеж по-бавно от кораба му.
Блестящо бяха използувани законите на хидродинамиката. Клиф
можеше само да се надява, че е приложил космическата механика
също толкова вдъхновено.

С каква скорост бе отскочил от капсулата? Навярно с около
седем-осем километра в час. Колкото и нищожна да бе тази скорост
според астрономическите стандарти, трябваше да стигне, за да го
прехвърли на нова орбита, която, както му бе обещал Ван Кесел, щеше
да го задържи на няколко километра над Луната. Разстоянието нямаше
да е голямо, но щеше да е достатъчно в този свят без атмосфера, която
да го свлече надолу.

С внезапен прилив на вина Клиф си даде сметка, че не се бе
обадил втори път на Майра. Ван Кесел бе прав — в ситуация като тази
човек можеше да мисли само за себе си. Всичките му сили —
умствени и физически, трябваше да се концентрират върху това да
оживее. Не бе ни време, ни място за разсейващи чувства.

Сега се насочваше към нощната страна на Луната и осветеният
полумесец на деня се смаляваше пред очите му. Непоносимо яркият
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кръг на Слънцето, към който не смееше да погледне, бързо се
спускаше към извития хоризонт.

Лунният полумесец се превърна в пламтяща черта от светлина,
огнена дъга на фона на звездите. После дъгата се разчупи на дузина
блестящи мъниста, които изгаснаха едно по едно, когато той се потопи
в сянката на Луната.

След като Слънцето се скри, земната светлина — още по-ярка от
преди, обля със сребро скафандъра му, докато той бавно се въртеше на
орбитата си. Необходими му бяха около десет секунди, за да направи
едно завъртане около себе си. Срещу това не можеше да направи нищо,
а на практика бе благодарен, че гледката му постоянно се сменяше.
Сега, когато очите му вече не се страхуваха от случайни погледи към
Слънцето, можеше да види хиляди звезди там, където преди бяха само
стотици. Познатите съзвездия бяха удавени в множеството и даже най-
ярките планети трудно можеха да се открият в този блясък от
светлини.

Тъмният диск на нощната половина на Луната се простираше
върху звездното поле като сянка на затъмнение и бавно растеше,
докато той падаше към него. Във всеки един момент някоя звезда —
по-ярка или по-бледа, минаваше зад ръба му и преставаше да
съществува. Приличаше на разширяваща се дупка в Космоса, която
поглъщаше небето.

Нямаше други признаци, които да подсказват движението му или
отминаването на времето — освен постоянното му десетсекундно
завъртане. Когато погледна часовника си, се удиви от факта, че бе
напуснал капсулата преди половин час. Потърси я между звездите, но
без успех. Сега тя трябваше да е на няколко километра зад него. Скоро
обаче щеше да го изпревари, минавайки на по-ниска орбита, и щеше
първа да достигне Луната.

Клиф все още се чудеше над този парадокс, че напрежението
през последните няколко часа, комбинирано с еуфорията на
безтегловността, бе довело до резултат, който той едва ли би допуснал
за възможен. Приспиван от тихото ромолене на въздушните дюзи,
летейки по-лек от перце, докато се въртеше под звездите, той потъна в
дрямка без сънища.

Когато се събуди от някакъв подсъзнателен подтик, Земята се
приближаваше към ръба на Луната. Гледката за малко не го хвърли в
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нова вълна на самосъжаление и за момент той трябваше да се бори да
запази контрол върху чувствата си. Това можеше да е последният път,
когато виждаше Земята, преди орбитата му да го върне върху
обратната страна на Луната, към този край, където никога не светеше
земна светлина. Блестящата антарктическа ледена шапка,
екваториалният пръстен от облаци, игривите отблясъци на Слънцето
върху Тихия океан — всички те потъваха бързо зад лунните планини.
Накрая всичко изчезна — вече го нямаше нито Слънцето, нито Земята,
за да го огряват, а невидимата повърхност отдолу бе толкова черна, че
го заболяха очите.

Някъде напред в мрака бе последното препятствие —
опасността, от която се страхуваше най-много. През сърцето на
обратната страна, простирайки се над екватора от север на юг като
стена, дълга над хиляда и петстотин километра, се намираше
Съветската планинска верига. Бе малко момче, когато бе открита през
1959 г., но още помнеше възбудата си, когато видя първите петнисти
снимки от „Луник III“. Никога не би и сънувал, че един ден ще лети
към същите тези планини, очаквайки те да решат съдбата му.

Първото изригване на зората го завари напълно неподготвен.
Пред него избухна светлина, прескачайки от връх на връх, докато
цялата дъга на хоризонта лумна в пламъци. Излизаше от лунната нощ,
направо в лицето на Слънцето. Най-малкото нямаше да умре на тъмно,
но голямата опасност още не бе дошла. Сега бе стигнал почти до
мястото, откъдето бе тръгнал, наближавайки най-ниската точка на
орбитата си. Погледна хронометъра на скафандъра си и видя, че бяха
изминали цели пет часа. След няколко минути щеше да се блъсне в
Луната… или да я подмине и да продължи безопасно навън към
Космоса.

Доколкото можеше да прецени, летеше на по-малко от тридесет
километра над повърхността и продължаваше да слиза, макар и съвсем
бавно вече. Под него дългите сенки на лунното утро бяха кинжали от
мрак, насочили остриетата си към нощната страна. Остро наклонената
слънчева светлина преувеличаваше всяко възвишение на терена,
превръщайки дори най-малките хълмчета в планини. И ето че
равнината пред него започна ясно забележимо да се надига, да се
нагъва в предпланините на Съветската верига. Намираше се на повече
от двеста километра, но всяка секунда го приближаваше с два
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километра към вълна от скали, нарастваща от лицето на Луната.
Нямаше какво да стори, за да я избегне, пътят му бе точно определен и
неизменяем. Всичко, което можеше да се направи, вече бе направено
преди два часа и половина.

Не бе достатъчно. Нямаше да се издигне над тези планини — те
се изправиха над него.

Сега съжали, че пропусна да се обади за втори път на жената,
която все още чакаше на триста хиляди километра оттук. Но навярно
така бе по-добре, защото нямаше какво повече да се каже.

Други гласове се носеха в пространството наоколо, когато отново
попадна в обхвата на Центъра. Говореха за него, но той ги слушаше с
безличен интерес, сякаш бяха съобщения от някаква отдалечена точка
в пространството и времето, които не го засягаха. Веднъж чу гласа на
Ван Кесел да казва съвсем отчетливо:

— Кажете на пилота на „Калисто“, че ще му посочим орбита на
пресичане веднага щом установи, че Лейланд е преминал перигея.
Времето на срещата би трябвало да е след час и пет минути.

Не бих искал да ви разочаровам, помисли си Клиф, но това е
среща, на която никога няма да се явя.

Скалната стена бе вече само на стотина километра и с всяко
негово безпомощно завъртане в пространството се приближаваше с по
двадесет километра. Нямаше място за оптимизъм сега, когато се
носеше по-бързо от куршум към неумолимата преграда. Това бе краят
и изведнъж за него стана особено важно да разбере дали щеше да го
посрещне с лице, с отворени очи, или обърнал му гръб — като
страхливец.

Оставаха му не повече от три от десетсекундните му дни. И
тогава, когато за момент бе обърнат с гръб към приближаващите
планини, лунният пейзаж избухна в мълчаливи пламъци. Светлина,
силна колкото слънчевата, прогони дългите сенки, изтръгна огън от
върховете и кратерите, разпрострени там долу. Това продължи само за
част от секундата и изчезна напълно, преди да се бе обърнал към
източника му.

Точно пред него, само на тридесетина километра, към звездите
се надигаше огромен облак от прах. Сякаш вулкан бе изригнал в
Съветската планинска верига — но това естествено бе невъзможно.
Също толкова абсурдна бе и втората мисъл на Клиф — че
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благодарение на някакво фантастично постижение на организираност
и логистика инженерната служба на обратната страна бе взривила
препятствието на пътя му.

Защото вече го нямаше. Грамадна хапка с формата на полумесец
бе откъсната от приближаващата се линия на хоризонта. Скали и
отломъци продължаваха да се издигат от кратер, който не бе
съществувал допреди пет секунди. Само енергията на атомна бомба би
могла да сътвори такова чудо. А Клиф не вярваше в чудеса.

Направи още едно пълно завъртане и почти достигна планините,
когато си спомни, че през цялото време пред него се бе движил
невидим космически булдозер. Кинетичната енергия на напуснатата
капсула — хиляда тона, носещи се с близо два километра в секунда, —
бе съвсем достатъчна, за да пробие отвора, през който прелиташе сега.

Късметът му се задържа до края. За кратко по скафандъра му
забарабаниха частици от праха и пред очите му мъгляво се мярнаха
светещи скали и бързо разпръскващи се облаци прах, които профучаха
под него. (Колко странно бе да се види облак на Луната!) След което
премина планините и пред него не остана нищо друго освен
благословеното празно небе.

Някъде нагоре, на около час в бъдещето по втората му обиколка,
„Калисто“ щеше да дойде да го пресрещне. Но нямаше вече защо да
бърза — измъкнал се бе от Маелстрьома. За добро или за зло, съдено
му бе да живее.

Там долу бе трасето на катапулта, на няколко километра вдясно
от пътя му. Приличаше на косъм, попаднал върху лицето на Луната.
След няколко мига щеше да попадне в радиообхвата. Сега щеше да
може вече, с благодарност и радост, да се свърже отново със Земята, с
жената, която все още го чакаше в африканската нощ.
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.

http://chitanka.info/
http://chitanka.info/
http://chitanka.info/workroom
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