
54
В къщата на Елма цареше възбуда след нашето 

връщане. Драгица разказваше на Тона какво се случи, след 
като преминахме през невидимата врата, как се заложихме 
в засадата и как светкавично се развиха събитията. Аз 
превеждах на български разказа й, защото тя явно беше 
уморена и телепатичните й способности бяха отслабени. 
Тонео пък превеждаше на дохрон. Така че всички слушаха 
и разбраха разказа на Драгица. Полковникът 
потвърждаваше с кимане и от време на време добавяше 
някой детайл. Аз също уточнявах някои неща от моя гледна 
точка.

Тъкмо Драгица приключваше разказа си, когато 
смартфонът ми иззвъня. Беше Адон.

- Адон! - извиках аз. - Какво става, къде си?
- Още сме на Алтре Мунс – започна Адон. - 

Отведохме госпожа Хронхра в клиниката, за която ти 
казах. Там я подложиха на хипноза и направиха 
заключение, че от много години е вземала непознат на 
Алтре Мунс медикамент. След това й направиха пълни 
изследвания и се оказа, че има генетични изменения 
вследствие на този медикамент. Казаха, че ще се опитат да 
приложат някакво лечение, но за съжаление много сме 
закъснели. След това ние с Нора и Физор Апс заминахме за 
Урби Макс, а Братея остана с госпожа Хронхра в 
клиниката, тъй като те се съгласиха да има близък човек с 
нея. В Съвета на Алтре Мунс се срещнахме с главния 
съветник и той ни увери, че в Ноумист е станало 
недоразумение и че полицаят не бил знаел точно 
разпоредбата на Съвета на Ноумист, която не забранявала 
на високопоставени лица да кацат на площада в Ноумист. 
Всички пълномощия на Винко Станс са възстановени и 
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заповедите за арест на всички, които са били с него, са 
отменени. Блавор беше научил преди нас тази новина, 
защото дойде още докато бяхме в клиниката, за да види 
госпожа Хронхра. Той гарантира заплащането за лечението 
й. А в Съвета на Алтре Мунс ни казаха, че ще направят 
всичко възможно корабът майка да напусне Земята. 
Обещахме да им предадем Ерис Ликт и другите. Обаче ни 
казаха, че нямало да ги съдят, тъй като и те не носят 
отговорност за грешката на полицая от Ноумист. Те били 
изпълнявали заповед и действията им били съобразени със 
ситуацията.

- Насмалко нямаше да можем да им ги предадем – 
казах аз.

- Защо? - изненада се Адон.
- Ще се наложи да си правиш ремонт на хангара – 

започнах обясненията си аз. - Следобед отидохме там да ги 
изкъпем и нахраним. Всичко мина само с малък инцидент, 
защото успяха да заблудят за секунда Драгица. Но тя 
реагира веднага и зашемети един, който нападна 
полковника. След като си тръгнахме, Драгица усети, че 
през невидимата врата са минали осмина от техните. По-
късно разбрахме, че са онези, които бяха отвлекли госпожа 
Хронхра. Те много бързо се ориентираха и достигнаха до 
хангара. През това време полковникът, Драгица и аз се 
придвижихме до невидимата врата, разбира се, с помощта 
на Донехра и Тона. Когато минахме, дойде и Сидо Йинкс с 
хората си. Устроихме засада. Тона ни предупреди, преди да 
минат Ерис Ликт и хората му. Така че бяхме напълно 
готови. Сега са във военен арест във Варна.

- Това са доста събития за кратко време – каза 
Адон. - Но щом всичко е завършило добре, не мога да се 
оплача. Сега вече е сигурно, че полковникът ще може да се 
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представи пред Съвета на Алтре Мунс.
- Защо? - учудих се аз. - Преди имаше ли 

съмнения?
- От Съвета на Алтре Мунс изобщо не споменаваха 

представители от Земята – обясни Адон. - Нора няколко 
пъти им спомена, че има човек с пълномощия, който е 
готов да се срещне с тях, но те отминаваха с мълчание 
това, сякаш нищо не им беше казал.

- Сериозно? - възкликнах аз. - И на какво се дължи 
това според теб?

- Имат особено отношение към официални 
представители от Земята – продължи с обясненията си 
Адон. След като се разделихме с главния съветник, 
разговаряхме с няколко други съветници, които ни 
намекнаха, че не са много склонни да се срещат с 
официални представители от Земята, защото нямало повод.

- Значи дванайсетте задържани ще бъдат 
достатъчен повод, така ли? - попитах аз.

- Със сигурност – потвърди Адон. - Ще им поставя 
въпроса направо. Още не сме си тръгнали. Предстои ни 
среща със съветника по сигурността, той ще бъде 
заинтересован. След това се прибираме. Ще вземем екипа 
от Варна и се връщаме в Хронда. Ще доведем и гостенка. 
Дъщерята на Физор Апс ще дойде с нас, защото иска да се 
срещне с братовчедка си Дахра.

След това си разменихме поздрави и разговорът ни 
с Адон приключи. Полковникът, Миро и Драгица слушаха 
внимателно и явно останаха доволни. Миро и Драгица, 
защото нямаше да ги преследват властите на Алтре Мунс, а 
полковникът, защото пълномощията му нямаше да бъдат 
напразни.

Тъй като вече беше късен следобед, слънцето не 
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печеше силно и жегата понамаля. Донехра си тръгна и 
каза, че щял да доведе жена си и децата, а след това да 
отидем до парка на острова, където привечер щяло да има 
забавления с представления на открито. Тези 
представления били много древни, но все още не били 
напълно забравени.

Всички се съгласихме да отидем на забавленията. 
Елма ни предложи ние с Леа, Миро и Драгица да се 
настаним в нейната къща, тъй като от утре започват 
работни дни, а Тона и Хронна вече си намерили няколко 
сервитьорки и помощник-барман и няма да се налага ние с 
Леа да им помагаме. Освен това, полковникът искаше да не 
се разделяме, защото да бъдем готови веднага, щом се 
наложеше, да тръгнем. Разбира се, Драгица не беше много 
склонна те с Миро да ходят пак на Алтре Мунс, но 
полковникът ги помоли да ни придружат, защото земната 
делегация да бъдела по-пълна.

Към шест часа вечерта по наше време Донехра 
пристигна със семейството си. Жена му Ина беше по 
произход от Варна и говореше спокойно български. Стана 
ни ясно защо българският на Донехра е толкова добър. 
Децата им, Дона и Хрон, момиче и момче, горе-долу на 
възрастта на Тонео и малката Елма, веднага започнаха да 
си играят с братовчедите.

Около шест и половина се запътихме към парка. 
Вече се чуваха гласове по високоговорители, които звучаха 
доста весело за Хронда. Говорът се смесваше дори със 
смях.

- Малко съм объркан от този смях – казах на Елма. 
- Какво означава?

- А, това е представление – обясни Елма. - 
Представленията са древни и в тях има доста смях. 
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Разрешено е и на публиката, когато гледа представления, да 
се смее. В дните, когато има организирани забавления, 
всички се разтоварват. Наричат се дни на смеха.

- Явно смехът не е напълно забранен в Хронда – 
заключих аз.

- Няма как да бъде забранен – засмя се Елма. - В 
Традицията не се казва абсолютно нищо за това. Само по 
някакъв начин такова поведение се е наложило с течение 
на времето, и дори сега хората си мислят, че има членове в 
Традицията, които забраняват смеха. Но това е така, защото 
много малко хора в Хронда са чели Традицията, която се 
състои от много томове, предполагам, над сто.

- Искаш да кажеш, че забраната на смеха е 
недоразумение? - изненадах се аз.

- Пълно недоразумение – наблегна Елма. - Само че 
колкото пъти съм се опитвала да повдигна този въпрос, 
госпожа Хронхра ми затваряше устата. Била съм шпионка 
и така нататък. Нямала съм право да критикувам 
Традицията и какви ли не глупости. А в Традицията просто 
няма такова нещо. Всички известни юристи в Хронда са 
съгласни, че абсолютно никъде в Традицията не се 
споменава нещо за забрана на смеха или други абсурдни 
неща. Има дори официално регистрирано сдружение на 
защитниците на смеха. Именно то организира дните на 
смеха. Всяка година тези дни се увеличават с една 
тринайсетица. Намерението на това сдружение е след 
около трийсет години да няма ден, в който смехът да е 
забранен.

- Доста смел проект – казах аз.
- Да – кимна Елма. - Добре е, че привържениците 

им се увеличават постоянно. Възстановяват се древни 
представления с много смях. Сега чуваш как и публиката 
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се смее.
И наистина, публиката в парка се смееше доста 

силно. Ние бяхме на около километър от парка, но смехът 
достигаше до нас.

- Текстовете на древните представления се намират 
лесно в мрежата Алахран, само че езикът им също е много 
древен и за повечето хора е напълно неразбираем. Обаче 
има учени, които упорито превеждат древните 
произведения и ги публикуват на съвременен език. Това 
начинание е най-разпространено в Хронда. В останалите 
територии няма толкова интерес към древната култура.

- И там ли смехът е забранен? - поинтересувах се 
аз.

- Традицията е обща за всички територии – обясни 
Елма. - Това че всяка територия има някаква автономност, 
не означава, че използва различна Традиция. Това е от 
много дълбока древност. Общото ни развитие е започнало 
от незапомнени времена. Традицията има варианти на 
всички езици на Земята от това измерение.

- А няма ли някакви специфични различия? - 
попитах аз. - Такива, които да отличават дадена територия 
от другите?

- Различия в Традицията ли? - не разбра Елма.
- Да – потвърдих аз.
- Не – отговори Елма. - Единствено езиците, на 

които се говори в отделни територии или вариантите на 
някои езици, които са с не големи различия помежду си, 
както например различните варианти на дохрон. Иначе 
преводите на Традицията постоянно се осъвременяват и 
сверяват с оригинала, който е на древен дохрон. Всички 
допълнения към Традицията също се съставят в оригинал 
на древен дохрон и след това се превеждат на всички 
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останали езици, включително и на съвременен дохрон.
- А ти чела ли си Традицията? - поинтересувах се 

аз.
- Да – кимна Елма. - Когато бях в затвора, това 

беше единственото разрешено занимание. Някои части съм 
ги чел по няколко пъти. А и след това също много пъти 
трябваше да чета някои части от Традицията, защото 
трябваше да се защитавам от госпожа Хронхра. А едва 
днес, след разговора ти с Адон, се убедих, че тя е била 
манипулирана.

- Предполагаш, че някой манипулира 
управляващите? - попитах аз.

- След като от много години е приемала този 
медикамент, да – потвърди Елма. - Чу какво ти каза Адон. 
Има генетични изменения. Това е доста сериозно.

- Значи, някой се възползва от слабостта на 
управляващите, които искат да са млади – обобщих аз, - и 
ги контролира и манипулира по-лесно, уж чрез средство за 
подмладяване, а то имало други функции.

- Не знам, дали ще научим повече за функциите му 
– вдигна рамене Елма. - Едва ли някой, който е направил 
огромни инвестиции в това средство, ще допусне да се 
разпространи подробна информация за функциите му. Но 
дори и да не научим много, едно е ясно, някой ни 
управлява, а ние си мислим, че избираме Съвета.

- А дали всички управляващи са подложени на това 
средство? - поинтересувах се аз.

- Със сигурност не мога да кажа нищо – поклати 
глава Елма. - Безпокоя се за господин Тона. Ако също е 
приемал това средство, него неизбежно го чака същата 
съдба.

- А ти забелязала ли си някакви признаци? - 
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попитах аз.
- Не – категорично отговори Елма. - С него съм 

разговаряла много пъти и той е напълно нормален, има 
чувство за хумор, не говори забавено или екзалтирано. Да, 
напълно нормален човек си е. А госпожа Хронхра отдавна 
има странни прояви.

- Не е изключено на различни хора да действа по 
различен начин – предположих аз.

- Възможно е – съгласи се Елма. - Може би си 
провеждат един безкраен експеримент. Ще бъда доволна, 
ако се разчуе повече информация. Хората трябва да знаят, 
че някой се опитва да им отнеме всичко, включително и 
Традицията. Манипулирането на управляващите е ужасно 
престъпление. В Традицията има няколко части, посветени 
на тази тема.

Така неусетно стигнахме до парка на острова, 
където публиката се заливаше от смях.
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