
Шейсета глава

След като Блавор ни нагости, се върнахме на 
летящия кораб, който вече беше натоварен с нови градива, 
необходими за строежа на новото ни село. Попитах Винко 
Станс защо карат оттук тези градива, а той ми обясни, че 
цената им на Мундо Майс е много по-ниска отколкото на 
Алтре Мунс.

Летящият кораб се издигна над Принципия, а след 
това видяхме много други градове. Накрая цялото кълбо на 
Мундо Майс започна да се смалява и да става все по-
синьо. След известно време вече виждахме само синьо 
кълбо, което бързо се смаляваше. Досега не се бях 
замислял, че небесните тела всъщност са толкова малки, 
защото се намират на големи разстояния.

Алтре Мунс се виждаше като голямо зелено кълбо, 
осеяно със сини петна. Досетих се, че това са места, 
покрити с вода. Когато наближихме още повече Алтре 
Мунс, видях, че сините петна са морета, които се 
простираха на големи разстояния. По бреговете им имаше 
множество градове. Бях разбрал, че на Алтре Мунс има 
много градове, а не е само Ранкодом, както си мислех в 
началото, но сега се вгледах по-внимателно и видях, че 
броят им е огромен. Попитах Винко Станс за броя на 
градовете на Алтре Мунс и той ми каза, че не знае точно, 
но вероятно са няколко десетки хиляди.

Скоро летящият кораб се спусна над полята край 
Ранкодом и накрая видяхме мястото, където щеше да се 
строи новото ни село. На него вече имаше разтоварени 
много градива, необходими за построяването на къщите. 
По пътя от Ранкодом видях върволица от самоходни 
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талиги, които отиваха до това място. Значи, за строежа се 
караха необходими градива и от Ранкодом или други 
градове на Алтре Мунс.

Когато корабът се спусна ниско и увисна над 
мястото, където щеше да се строи новото ни село, Блавор 
докосна светещата си плоча и ни изпрати долу, където се 
появихме от нищото. Там се бяха събрали повечето мъже, 
дошли с нас от стария ни свят. Всички те извикаха от 
изненада, когато ни видяха как се появяваме от нищото.

Жупанът ги успокои и им каза, че това не е магия, а 
се прави с много знания, трупани хиляди години.

- Когато и ние натрупаме толкова знания – каза 
жупанът, - също ще можем да правим такива неща.

Винко Станс се обади на Инко Нитс и го попита как 
върви подготовката за жътвата в нашия стар свят.

Инко Нитс му показа множество жътварски талиги, 
които можеха да преминат през вратата на рая. Те бяха 
наредени в един голям стопански двор извън Ранкодом. 
Винко Станс му каза да се погрижи за охраната на 
жътварите в нашия стар свят, защото не се знае, дали няма 
да се появят разбойници по някое време. Инко Нитс каза, 
че е предвидил това и показа няколко самоходни талиги с 
необикновена форма, от които се показваха войници.

Тогава Винко Станс каза на Инко Нитс, че може да 
се отправят към вратата на рая. Инко Нитс нареди първи да 
тръгнат самоходните талиги с войниците, а след това 
жътварските талиги. Това беше необходимо, защото през 
вратата на рая първо трябваше да минат войниците, за да 
пазят вратата на рая в нашия стар свят от случайно 
нападение на разбойници.

Жупанът реши също да отиде при вратата на рая, за 
да даде напътствия на нашите жътвари, които щяха да 
помагат на онези, които управляваха самоходните 
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жътварски талиги. Всички, които изпращаше жупанът, 
знаеха да четат и пишат, затова той искаше да им даде 
напътствие да записват колко точно талиги с жито са 
натоварени от всяка нива, защото искаше да се знае на кое 
семейство какъв е приносът.

Винко Станс реши да ни откара до вратата на рая с 
една самоходна талига, а не да се появяваме от нищото, 
защото той предпочиташе да се придвижва по стария 
начин. Попитах го защо не харесва да се появява от 
нищото и той ми каза, че просто не е свикнал и не му се 
струва естествено.

Когато пристигнахме до вратата на рая, през нея 
бяха започнали да преминават самоходните талиги с 
войниците. Жупанът събра нашите мъже и им даде 
последни напътствия да записват колко точно талиги с 
жито са натоварени от всяка нива.

Мъжете потвърдиха, че са разбрали и се качиха на 
жътварските талиги, които една по една преминаха през 
вратата на рая. Винко Станс разговаря чрез светещата 
плоча с Инко Нитс, който пръв беше преминал през 
вратата на рая. Инко Нитс му каза, че всичко е спокойно и 
няма никаква заплаха засега. Той ни показа как 
жътварските талиги във върволица се отправят към нашите 
ниви. Талигите с войниците вече бяха стигнали нивите и 
войниците се разполагаха наоколо, като постоянно 
наблюдаваха далечината с някакви сечива.

След малко първите жътварски талиги стигнаха до 
нивите и бавно навлязоха в тях. Видяхме как след себе си 
не оставят жито а през известно разстояние изхвърляха на 
ожънатата земя стегнати малки копи слама.

След като жънаха известно време, жътварските 
талиги се отправиха отново към вратата на рая. От 
страната, на която седяхме ние, вече се бяха събрали много 
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товарни талиги. Когато от вратата на рая излязоха първите 
жътварски талиги, те прехвърлиха товара си от жито на 
товарните талиги. Когато всички жътварски талиги 
разтовариха житото, което бяха докарали от нашия стар 
свят, отново започнаха да преминават през вратата на рая.

Инко Нитс отново ни ги показа чрез светещата си 
плоча и ние видяхме как за втори път жътварските талиги 
навлизат в нивите и започват да жънат.

През този ден жътварските талиги преминаха през 
вратата на рая пет или шест пъти. Наложи се да спрат 
жътвата рано, защото в нашия стар свят вече беше 
настъпила нощ. Там денят и нощта не бяха по същото 
време като на Алтре Мунс.

Когато и последната жътварска талига разтовари 
житото в товарна талига, Винко Станс и жупанът отидоха 
при жътварите и ги разпитаха как се чувстват, как върви 
работата и дали ще могат да си легнат по-рано, за да 
започнат работа, когато изгрее слънцето в нашия стар свят. 
Отначало на Алтре Мунс щеше да е все още нощ, но тук 
можеха да се използват ярки факли без пламък, които 
осветяваха всичко около себе си като ден. Винко Станс не 
искаше да използват такива факли в стария ни свят, защото 
се виждат от далеч и може да привлекат и вниманието на 
разбойниците.

Жътварите се съгласиха и веднага се отправиха към 
домовете си.

Блавор също следеше жътвата и явно беше доволен 
от количеството жито, ожънато през първия ден. По негови 
пресмятания нивите щяха да бъдат ожънати навреме.

Когато приключи жътвата за този ден, се 
отправихме към Ранкодом, за да видим как върви работата 
по подготовката на изграждане на построението за правене 
на житно питие.
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Отидохме в сградата, където работят мъжете и 
жените, които правят чертежи. Там заварихме Валис Кунк 
и Янко Ковач да разглеждат на голяма светеща плоча на 
стената готовите чертежи на новото построение за правене 
на житно питие. Валис Кунк правеше някакви пресмятания 
на своята светеща плоча и записваше получените числа 
върху чертежа. Когато ни видя, ни поздрави и каза:

- Още днес ще завършим чертежа на новото 
построение и от утре ще можем да го изграждаме.

Винко Станс го увери, че още на следващия ден ще 
получи отговор от съвета на Ранкодом дали разрешават да 
се използва старият склад.

Подготовката за правене на житно питие вървеше, 
както бяхме предвидили.
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