
Петдесет и втора глава

Винко Станс каза:
- В Ранкодом не можем да направим толкова големи 

количества житно питие, защото нямаме необходимото 
„построение“.

Винко Станс каза тази дума, за да обозначи сбора от 
много сечива, свързани помежду си. Хората, които правеха 
житно питие в нашия свят, правеха малки количества от 
него. Никога не са си и представяли толкова огромно 
количество житно питие, а камо ли построение, с което да 
се произведе.

Блавор каза:
- Ако хората, които правят житното питие, покажат 

как го правят на хора, които могат да изградят такова 
построение, за колко време мислиш, че ще може да стане?

Винко Станс отговори:
- Не мога да кажа, защото нямам представа какво 

ще представлява това построение. Дай ми няколко часа, за 
да проучат хората ми този въпрос.

Блавор каза:
- Добре, нека проучат изграждането на построение 

за правене на житно питие и след няколко часа да кажат 
колко време приблизително ще им трябва да изградят 
толкова голямо построение, което да може да произвежда 
за възможно най-кратко време такова количество житно 
питие, за което е необходимо всичкото жито, което ще се 
събере от нивите на Земята.

Винко Станс се обади на един човек, който прави 
подобни построения, и му каза да отиде при мъжа, който 
прави хубаво житното питие, а жупанът изпрати този мъж 
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да се върне в Ранкодом с един малък летящ кораб, който се 
връщаше там.

След малко мъжът, който прави житно питие, и 
човекът, който прави построения, се срещнаха в голямата 
сграда, където работеха хората, които правят чертежи. 
Мъжът, който прави житно питие се казва Янко Ковач, 
защото по занаят е ковач, а човекът, който прави 
построения се казва Валис Кунк.

Янко Ковач занесе своето малко построение, за да 
покаже на Валис Кунк как се прави житно питие. На 
голямата светеща плоча в летящия кораб на Блавор ние 
наблюдавахме как Янко Ковач прави житно питие. Валис 
Кунк също наблюдаваше, но той задаваше много въпроси 
на Янко Ковач. Янко Ковач обясняваше как точно е 
направил своето построение, от какво го е изковал и как 
работи. Валис Кунк през цялото време записваше на своята 
светеща плоча въпросите си и отговорите на Янко Ковач, а 
същевременно правеше жива картина за работата на 
малкото построение за правене на житно питие.

Когато житното питие стана готово, Валис Кунк го 
изпрати на летящия кораб, в който се намирахме. Кърчагът 
с житното питие се появи от нищото върху масата в 
средата на голямата стая. Блавор веднага го помириса и 
извика:

- Чудесно е!
Физор Апс също го помириса и го одобри.
Валис Кунк тогава каза, че ще му трябва малко 

време, за да пресметне за колко дни ще направи голямо 
построение, което да поеме цялото жито, ожънато от 
нашия свят, и да направи житно питие.

Блавор се съгласи да почака още малко и през това 
време те с Физор Апс си поделиха и изпиха направеното 
току-що житно питие. И двамата изразиха голямо 
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задоволство и похвалиха Янко Ковач за голямото му 
умение да прави много добро житно питие.

Валис Кунк завърши пресмятанията си и каза:
- За изграждане на построение, което да поеме това 

количество жито, за което ми съобщихте, и да произведе 
от него житно питие, ще ми трябват най-малко две 
седмици, ако ми бъде осигурено всичко необходимо и 
достатъчен брой хора, които да работят по изграждането. 
Освен това, трябва да се намери подходяща сграда за 
поставяне на построението, а ако няма – да се построи, 
което също ще отнеме време.

Винко Станс каза:
- Мисля, че има подходяща сграда извън Ранкодом. 

Преди години я използвахме за складиране на плодове, но 
след като направихме новия голям склад, този остана 
неизползван. Сега ще можем да го използваме за тази цел.

Валис Кунк каза:
- Да, знам тази сграда. И аз мисля, че е подходяща, 

но за използването й ще трябва да получим разрешение от 
съвета на Ранкодом.

- Ще се погрижа за това – каза Винко Станс. - Още 
днес ще събера съвета и ще обсъдим този въпрос.

- А ако не се съгласят? - попита Блавор.
- Тогава ще построим бързо подходяща сграда от 

предварително подготвени части, които само се свързват 
помежду си – каза Валис Кунк. - Ако има достатъчно хора, 
построяването на тази сграда може да става едновременно 
с изграждането на построението за правене на житно 
питие. По този начин няма да се изгуби много време, дори 
е възможно и двете неща да станат за две седмици.

Блавор каза:
- Ако за две седмици съберете житото от Земята и 

през това време построението за правене на житно питие 
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стане готово, това за мен е напълно приемливо. Смятам, че 
тогава ще можем да направим изгоден договор.

Винко Станс каза:
- Ти отново отлагаш сключването на договора. 

Знаеш всичко – какво е количеството, колко време ще е 
необходимо за събиране на житото и за изграждане на 
построението за правене на житно питие, а продължаваш 
да се въздържаш от сключване на договор.

- Нали вече ти казах, няма от какво да се боиш – 
отговори Блавор. - Всеки търговец на житно питие веднага 
ще изкупи цялото готово количество, ако не го направя аз. 
Дори може да му го продадеш по-изгодно, защото ще бъде 
готово и ще можеш да се пазариш.

Винко Станс не беше много доволен. Обърна се към 
Блавор и му каза с гняв в гласа:

- За да направим всичко това, което искаш, ще 
имаме големи разходи и ще бъдат заети много хора, които 
в момента имат друга работа. Може да имаме много 
загуби. Трябва да дадеш някакъв залог, за да можем да 
започнем. Как очакваш да стане?

- Добре – съгласи се Блавор, - ще заложа този летящ 
кораб, който има дори по-висока цена от тази на житото и 
житното питие.

- Построението за правене на житно питие също 
струва много – каза Винко Станс.

- Да – отговори Блавор, - но него ще го използвате 
много пъти, за да правите житно питие, така че цената му 
ще се изплати.

- Не съм убеден – заяви Винко Станс. - Ако няма 
купувачи на житно питие, това построение ще остане 
неизползвано, както сега стои неизползван складът за 
плодове.

- Добре – каза Блавор, - ще ти намеря поне още 
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един купувач.
- И кой е той? - попита Винко Станс.
- Стои пред теб – посочи Блавор. - Физор Апс. Тя 

също проявява голямо желание да купи от това житно 
питие.
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