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И тъй Корк ме отвлече посред 
нощ от станцията и ме натова-
ри на кораба си. А корабът му 

отвътре никак не беше лош – имаше 
доста вградени технологии, крадени 
оттук или оттам. Имаше си и последен 
модел система за невидимост – клас 
4, каквато имаха само най-модерните 
тежки бойни крайцери на Домуран-
ската империя. Оригинални му бяха 
само лазерните оръжия, но перенги-
тата се славеха с добрите си лазери из 
цялата Галактика. Поне така пишеше 
в информациите на Ордена, които мо-
жех да чета на станцията. Та, летяхме 
на този кораб неизвестно накъде и не-
известно с каква цел. 

Като мина половин час, реших да на-
руша мълчанието. 
– Корк, какви са тези изпълнения – 
попитах аз – за какво съм ти притряб-
вал толкова, че да ме отвличаш посред 
нощ в края на посещението ми на гар-
дасианската станция?
Корк се захили.
– Умните чуват печалбата дори и в по-
рива на вятъра, драги ми професоре 
– подхвана той – имаме да свършим 
малко работа и е по-добре да я свърша 
с тебе, отколкото сам.
– И каква е тази работа, дето е свърза-
на с печалба? И за кого ще е печалба-

та? – поинтересувах се аз.
– Хм,-м-м-м – каза Корк – ще открад-
нем нещо. А както е известно всяко ус-
пешно откраднато нещо е чиста печал-
ба. За мен. И за тебе ще има нещичко, 
ако операцията е успешна.

Тъй – очертаваха ми се значи пробле-
ми със законите в тази част на Галак-
тиката. Но като си в ръцете на Корк, е 
трудно да си законопослушен.
– А какво е това, което си намислил да 
крадеш? – промълвих аз без особена 
надежда, че ще получа отговор.
– Емитер – отговори Корк – емитер за 
инжектор досущ такъв, какъвто си има 
Карак. Крадем, използваме, продава-
ме и взимаме парата. После делим – 
по братски. И кой откъде е. 
– А аз за какво съм ти?  Не знам нито 
емитер какво е, а в техниките  и тех-
нологиите на кражбите хич ме няма – 
започнах полека да намеквам на Корк, 
че не е добре да ме замесва в тази ра-
бота.
– А-а-а , не се притеснявай – каза Корк 
– Да действаш като глупак, понякога 
е доста умен ход. А ти, понеже нищо 
не знаеш, ще изглеждаш като естест-
вен глупак. Друг такъв в тази част на 
Галактиката няма да намеря.

Е, видя се, че няма да го разубедя. Ня-
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маше и къде да ходя – не знаех как се 
управлява космическата таратайка на 
Корк, нито пък имах понятие къде сме 
и накъде отиваме.
– Може ли да знам поне къде отива-
ме? – реших поне да се поосведомя.
– Може - каза Корк – първо ще минем 
да направя една търговийка, а после 
отиваме на планета 314 от сектор 12, 
известна като Бръмбръмдор. Там ни 
чака нашето емитерче. В едно сейфче, 
което ще отворим.
– А защо трябва първо да правиш тър-
говийка? – някак си не можех да схва-
на логиката в действията на Корк.
– Слушай сега – каза Корк – една 
сделка си е сделка, докато не се появи 
по-добра сделка от нея. Намерил съм 
едни неща за един човек и той ще ми 
плати за това. Значи ще има сделка. 
Ако ти дадеш повече, значи ще имаме 
по-добра сделка и отлитаме директно 
за Бръмбръмдор. Но ти нямаш толко-
ва от това, на което при вас му казвате 
пари. Значи нямаме по-добра сделка.

Аха, започна да ми се изяснява. Жи-
вотът на перенгитата май се въртеше 
около парите и търговията. И като че 
ли най се ценеше максималната пе-
чалба. Тоест открадваш и продаваш 
скъпо. Помислих си, че и на нашата 
планета не е много по-различно. И до-

като си мислих така, на големия екран 
на стената на кабината се появи едно 
друго перенги.

– Корк, братко, здравей! – каза перен-
гито – поздрави от мама! И се надя-
вам, че ми носиш чувала с пиринги-
сарските каркофи.
– Тука е, тука е – каза Корк – телепор-
тирай парата и ще ти го пратя.
– Да не ме излъжеш – понамръщи се 
перенгито от екрана.
– Е, нали знаеш братко – каза Корк – 
никога не вярвай на клиента. А в слу-
чая клиентът си ти.
– Добре, пращам половината пари и 
искам да видя половината чувал с кар-
кофи. После ще получиш другата по-
ловина пари и пращаш другата поло-
вина от чувала.
– Давай – каза Корк. И след 2 секунди 
една купчинка от нещо като злато се 
телепортира в ъгъла на каютата. Корк 
прибра парите, постави на същото мяс-
то едно чувалче с това, каето наричаха 
каркофи и го телепортира. След мал-
ко се появи още една купчинка пари. 
Корк сложи още едно чувалче, но като 
че ли малко по-малко от първото и го 
изпрати.
– Благодаря братко – каза другото пе-
ренги – и довиждане!
– Чао, чао и пак заповядай – отговори 
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Корк.

И ние продължихме по пътя си.
– Този наистина ли ти е брат ?– попи-
тах.
– Да, брат ми, е – отвърна Корк – и 
какво от това! Никога не позволявай 
на семейните връзки да стоят на пътя 
на печалбата. Този очевиден закон не 
ти ли е ясен?
– Не – отговорих – досега не се бях за-
нимавал с търговия. Но като поседя 
още малко покрай тебе, май ще стана 
изпечен мошеник.
– Е, радвай се, че ще научиш занаята 
безплатно – каза Корк – и винаги си 
дръж ушите отворени. Само така няма 
да изпуснеш печалбата. А сега да пре-
броим парата. Сигурен съм, че този 
мошеник брат ми е изпратил по-мал-
ко пари отколкото се разбрахме, че ще 
плати.

И Корк почна да брои жълтиците. След 
10-на минути и след 3 преброявания, 
броенето свърши и Корк въздъхна:
– Така си и знаех. 10 булатина по-мал-
ко ми е платил този негодник. Но и аз 
го преметнах – не му дадох цялата сто-
ка. 

На мен започна да ми става весело от 
този начин на търговия.

– А тези каркофи за какво се използ-
ват – реших да понауча нещо, за да за-
пълня времето.
– Виж сега – каза Корк – каркофите са 
забранени на планетата Харпаджарик 
от 4-ти сектор, защото са много силен 
наркотик за местните жители. Брат ми 
държи бар там. Мели каркофите и сип-
ва в питиетата. Много вървят – мест-
ните така се унасят, че се събуждат чак 
на другия ден. Големи пари падат!

А това ли било. Стана ми леко безин-
тересно и понеже беше все още нощ по 
времето на станцията, на мен започна 
да ми се доспива. Корк, като ме видя, 
че почвам да клюмам, каза:
– Вземи си подремни, че трябва да си 
във форма като пристигнем.
– А ти какво ще правиш – попитах.
– Ще наредя няколко сделки през това 
време. Може и да не знаеш, но перен-
ги без печалба не е никакво перенги.
„Ох, мили Боже!” – помислих си. И 
заспах. 

На Бръмбардор
Явно съм успял да поспя поне един час 
защото когато Корк започна да ме раз-
дига да ставам, вече бях успал да дрем-
на и не ми се спеше толкова много. На 
екрана пред нас бе планетата Бръм-
бръмдор. Планета като планета – като 
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погледнах данните и в компютъра, бе 
малко по голяма от Земята, а гравита-
цията бе почти същата. Значи нямаше 
да ни се налага да се влачим по корем. 
Корк бе решил да ме инстуктира.
– Слушай сега професоре – почна той – 
нашето емитерче се намира някъде из 
института по електронни системи на 
копорацията ДЛТС. Сега там има на-
учна конференция, която ти като ува-
жаван и достолепен учен ще посетиш, 
а аз съм твоят придружител, асистент 
и помощник - да речем на име Кордж.

Като каза Кордж, Корк взе, че го напи-
са на компютъра и принтерът (който 
като впоследствие разбрах бил после-
ден писък на чункантарианските тех-
нологии) веднага му отпечата съот-
ветните документи, а компютърните 
вируси, които Корк редовно си наба-
вяше, внесоха информацията за нас в 
полицейските масиви на Бръмбръм-
дор. Всичко стана за секунди. Корк 
така и не ми каза откъде ги намира 
тези вируси и колко му излиза да ги 
купува. Но нямаше защо да го мисля. 
Както беше приказката – перенги без 
печалба не е никакво перенги. Тъй, че 
Корк си знаеше масрафа.

Няма да ви описвам системата на при-
земяване на космодрума в столицата 

на Бръмбръмдор. Като за първо призе-
мяване на пътнически космодрум, ми 
изглеждаше величествено. След като 
паркира кораба и излезе навън (и аз 
след него), Корк бе посрещнат от един 
широко усмихнат робот, които съби-
раше таксите за паркиране. Корк нео-
хотно се разделяше с парите, колкото 
и малка сума да трябваше да плати. 
След като плати с кисела физиономия 
и тръгнахме по коридора към изхода, 
от устата му си процеди:
– Да знаеш, колкото е по-широка ус-
мивката, толкова е по-голям ножът, 
който усмихващият се крие зад гърба 
си. И няма ли кой да им бутне един 
рушвет на тия, та да въведат електрон-
на система, която спокойно да мога да 
си манипулирам за да мога да парки-
рам без да плащам.
– А защо не опиташ да подкупиш ро-
бота? – позачудих се аз
– Шегуваш ли се? – ококори се Корк – 
за да можеш да вземеш подкуп, трябва 
да имаш все пак известно количество 
акъл в главата, за да знаеш как да го 
направиш. Тоя робот я има две нервни 
клетки, я няма. Освен това какво да се 
разправям с него. Едно перенги води 
разговори, само когато се очертава пе-
чалба.

Следваше да се признае, че Корк си 
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имаше своята логика. Затова замъл-
чах, а скоро излязохме от космодру-
ма и се набутахме в нещо, което ве-
роятно беше градският транспорт на 
Бръмбръмдор. Имаше нещо странно 
на тази планета – тук господстващият 
пол май беше женският, защото де-
войчетата не обръщаха много внима-
ние на външния си вид, а индивидите 
от мъжки пол бяха прекрасно обле-
чени и от тях лъхаше на парфюм, все 
едно, че току що бяха излезли от пар-
фюмения океан.
– Абе Корк – не се стърпях аз – тук да 
не е матриархат?
– Мх-мммм – измънка Корк – да зна-
еш нещо от мене – много е опасно да 
си правиш майтап с майката на перен-
ги. Още по-опасно е обаче да си пра-
виш майтап с тукашните девойчета. 
Ще те направят бързо на кумбуриан-
ско кюфте.

Реших да не питам какво е кумбуриан-
ско кюфте и се сврях в ъгъла, далеч от 
всякаквите местни жени. Скоро пре-
вознато средство спря и ние слязохме. 
Транспортерът нямаше колела. Може 
би беше на магнитна възглавница, но 
нямах време да проверявам. 
– А как се е получило така, че тук сил-
ният пол е женският – реших да попи-
там като в това време гледах хубавата 

бяла сграда пред мен.
– Ох, остави това, дълго е за разказва-
не – каза Корк – ти гледай да натру-
паш печалбата. Жените после сами 
ще дойдат – доминантни или не. Хай-
де, влизай вътре – и Корк тръгна към 
сградата. Явно, това беше частният 
институт по електронни системи.

На входа ни посрещна много добре 
облечен портиер и поиска пропуски-
те ни. Корк извади фалшификатите, 
които си бяха като истински (че и по-
добри, тъй като бръмбръмдорските 
печатарки едва ли имаха качествата 
на принтера от кораба на Корк). Пор-
тиерът погледна нещо в компютъра, 
обърна се към мен и каза:
– Уважаеми господин професоре, за-
лата за конференции е на втория етаж. 
Залата за асистенти е на третия етаж, 
господин Кордж– обърна се портиер-
ът към Корк. И тъй, пуснаха ни в ин-
ститута. Аз отидох на конференцията, 
а Корк – той си знае къде.

Конференцията бе доста интересна, 
макар и не по електроника, а по ме-
ниджмът на частни изследователски 
институти. Ако човек се абстрахираше 
от присъствието на косми, уши, хобо-
ти и опашки, то обсъжданията си бяха 
съвсем като в изостанала в научно от-
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ношение държава, която се надява, че 
частният капитал няма да гепи де що 
може, а ще вземе да и оправи науч-
но-технологичната система. Записах 
си някои бисери от изказванията. Ето 
няколко от тях. Например, достопо-
чтеният Къмбаргюф от университета 
от втората планина на третия конти-
нент каза, че само глупакът  изтърва 
възможността за бизнес. Из залата се 
понесе хихикане, а един зевзек се ос-
мели да попита, колко бизнес възмож-
ности е хванал Къмбаргюф. На което 
Къмбаргюф невъзмутимо отговори, 
че той е администратор на науката, а 
подир бизнес възможностите трябва 
да тичат учените. Явно Къмбаргюф 
не разбираше, че учените трябва да се 
занимават с наука, ама нейсе – нали 
беше администратор, а не учен, да ре-
чем, че му беше позволено да не знае. 

Още по-достопочтеният господин Ву-
дензаю от фондацията „Няма чест в 
бедността”, разправяше, че не бива да 
се вярва на умни хора. А учените, го-
вореше Вудензаю, са умни хора и ви-
наги могат да ви излъжат, а когато не 
ви лъжат, могат да изкривят истината. 
Вудензаю не можеше да обясни как 
тъй един мениджър на науката може 
да бъде излъган от учените, пък и явно 
не беше наясно със закономерностите, 

опериращи в областта на динамиката 
на научните системи и структури (по 
едно време започнах да се съмнявам, 
дали Вудензаю прави разлика между 
система и структура).  Накрая стана да 
говори господин Бартбендер от Кре-
дитната търговска банка. Той започна 
с очевидната истина, че трябва да се 
живее сега и поради това всички тряб-
ва да взимат кредити, пък как ще ги 
връщат, после ще мислят. И като взи-
мат кредити, човек трябва да ги тре-
тира като семейство. Това ми напом-
няше на една мисъл на Корк, че човек 
трябва да разглежда хората, които му 
дължат пари или друго нещо, като 
семейство – тоест да ги експоатира, 
тъй като мамините деца експоатират 
родителите си. Към края на речта на 
Бартбендер се появи Корк и седна до 
мен. Послуша малко и тихо рече:
– Да знаеш драги, като го слушам този, 
се сещам, че алчността е вечна. Но ние 
с тебе след обяда ще продължим да 
слушаме докладите, а вечерта ще се 
скрием в тоалетната, докато институ-
тът опустее и ще действаме нататък. 
– А какво ще стане, ако ни хванат? – 
позачудих се аз.
– Не се притеснявай, от всяко положе-
ние има изход – каза Корк – пък и ние 
няма да се даваме да ни хванат, нали? 
– подсмихна се той. 
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След обяда докладите продължиха 
под общото мото – „Продавай, купувай 
или освободи терена”. Някак си наука-
та я нямаше в тези доклади. Всичко се 
обсъждаше от гледна точка на евенту-
алната продажба. По едно време запо-
чнах да си мисля, че за тия същества 
и приятелството е за продан. Даже чух 
двама бръмбръмдорци да си шушукат, 
че приятелството е нещо временно, а 
печалбата е вечна. Та, започнаха да 
ми се оформят идеалите на тези съще-
ства – вечните неща като печалбата, 
алчността и други такива. Ето така си 
мина денят и когато дойде време да си 
тръгваме, с Корк се скрихме в тоалет-
ната и неговите компютърни вируси 
ни записаха като напуснали институ-
та. Постепенно коридорите опустяха. 
Корк се загледа над монитора на едно 
устройство.
-Какво правиш – престраших се да по-
питам, но тихо, за да не ни чуе някой.
-Разстройвам системата за наблюде-
ние, за да не ни забелязва.
– Мислиш да я блокираш ли? – пред-
положих аз.
– А не, не – засмя се Корк – следва да 
скапеш едно нещо, само ако имаш по-
вече печалба от нефункционирането 
му, отколкото от функционирането му. 
Нямаме сметка да скапем системата – 
коридорите ще се напълнят с охрана и 

полиция. Нека си работи, но ние да не 
се виждаме по мониторите и да не ни 
засичат сензорите. И вече съм готов да 
го направя.

Корк натисна един бутон и станахме 
невидими за охранителната  система. 
– И сега какво? – попитах аз
– Трябва да намерим портала – каза 
Корк – мисията ни малко ще се по-
усложни и добре че те взех, та да сме 
двама. 
– Какъв портал? Накъде води този 
портал? – неизвестните започнаха да 
стават много и започна да ме обзема 
безпокойство.
– Хайде, ела. Като стигнем ще ти обяс-
ня. И побързай, че възможността не 
чака никого – каза Корк и тръгна по 
коридора.

Тръгнах и аз след него – какво дру-
го да направя. Коридорът бе дълъг и 
не много осветен. Повървяхме доста 
и стигнахме до една стая, заключе-
на с няколко доста внушителни клю-
чалки. Внушителни, внушителни, но 
само внушителни. Корк беше майстор 
отключвач. И всичките ключалки се 
предадоха за половин минута.
– Е, добре съм си свършил работата, 
докато ти слушаше онези хубавци на 
конференцията – подсмихна се Корк – 
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влизай вътре, че да затварям вратата. 

Влязохме в една голяма зала и вратата 
се захлопна зад нас.
– А как ще излезем? – притеснението 
ми бе започнало да се усилва.
– По начин интересен и съвсем не-
предвиден от тези, дето са сложили 
тези масивни и безполезни ключалки 
на вратата през която влязохме – Корк 
си оставаше загадъчен. И продължи:
– А, ето го и нашият портал.

Погледнах към това, което Корк нари-
чаше портал. Видях една арка с пулт 
за управление от лявата и страна. А 
Корк продължаваше:
– Сега, това нещо трябва да го приве-
дем в действие. Представи си какви 
умници има на тая планета! Намери-
ли археолозите им пълноценен звез-
ден портал и вместо да го използват 
за пътуване към други светове и да по-
научат някоя нова технология, корум-
пираното им правителство на тези го 
харизало на корпорацииката, на коя-
то принадлежи този хубав институт. 
Корпорацииката затапила портала и 
сега той води до една зала под земята 
тук на планетата. Там корпорацийката 
съхранява секретните си разработки, 
които ще откраднем след малко.
– Но нали те интересуваше само от 

някакъв емитер – попитах и си поми-
слих, защо ли се чудя на алчността на 
същества, един от основните принци-
пи на които е, че алчността е вечна. 
– Никога не давай собствените си 
пари, ако можеш да дадеш нечии чуж-
ди – философски ми отговори Корк 
– Корпорацията е дала доста пари за 
разработка на нещата в онази зала, 
защо да не се възползвам. А мисля, 
че вече ти казах, че откраднатото си е 
чиста печалба.

Така е, това последното го бях чул вече. 
А Корк се захвана да сканира пулта за 
управление на портала.
– Аха - каза той – схванах какво са на-
правили. Невероятно тъпо изпълне-
ние. Машина за милиарди са я обър-
нали на каруца, че и как му казвахте 
там при вас…, а,а,а, магаре няма!
– Добре де – тръгнах да се опитвам да 
помагам аз – ами какво ще стане, ако 
от другата страна на портала в онази 
зала дреме охрана? Логично е да се 
предположи, че може и да има такава 
допълнителна предпазна мярка.
– Да-а - каза с лека досада Корк – ло-
гично е да се предположи. За целта 
имам това – и извади някаква кутийка 
от джоба си.
– И това е ….? – реших да се правя на 
интересен аз.
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– Портативен инжектор с малък об-
хват – невъзмутимо отговори Корк 
– подобрен от мене. Ще го пуснем в 
действие като подкараме портала.
– Не разбирам нещо – зачудих се аз, 
защото наистина нещата съвсем ми се 
омесиха в главата – Нали ще крадеш 
емитер за да правиш инжектор. Пък се 
оказва, че ти имаш инжектор в джоба 
си. За какво е цялата работа?
– М-мммм- досадата на Корк започ-
на да избива по лицето му – Има един 
принцип при нас, който казва, че ако 
можеш да продадеш нещо, си струва 
да го откраднеш. Мисля че този прин-
цип обяснява защо в момента крадем 
емитера, след като си имам инжектор 
в джоба. Но има и още нищо. Джобни-
ят инжектор е портативен. Той няма 
голям обхват. Ние ще крадем емитер 
за голям инжектор. Който може да за-
мае съзнанието на много хора. И кой-
то струва много повече пари.

Схванах. Корк си беше последовате-
лен. И беше успял да разбие защитите 
на управлението на портала.
– Тъй – каза той – сега ще пуснем пор-
тала. И ще ти направя весело. Какво 
беше там по твоята планета – имаше 
едни животинки наречени кучета и 
котки и едни други животинки, наре-
чени прасенца, така ли беше?

– Много знаеш за моята планета – 
твърде се зачудих аз.
– Ами, аз съм търговец. И гледам да си 
въртя бизнеса, за да не ме върти той 
мене – измърмори Корк – А затова 
трябва да си познавам потенциалните 
клиенти. Хайде сега, да извикам от ба-
зата данни характерните особености 
на земните кучета, котки и прасета.
– За какво ти е това насред мащабния 
процес на кражба, в които се намира-
ме.
– Йеей, че го извъртя – засмя се Корк 
– насред мащабния процес на краж-
ба, в който се намираме значи. Първо, 
това което правим тук е една малка 
кражбица. Мащабна кражба е, да обе-
реш хазната на Домениона. А защо ми 
трябват вашите кучета и котки, ей сега 
ще видиш. Значи пъъърво трабва да 
включа порталааала… 

И Корк натисна един от бутоните на 
пулта. Пространството между стение 
на арката леко се изкриви. И Корк 
каза още:
– И сега да включим инжекторчето. 
Значи, наляво кученца, надясно ко-
тенца, а по права линия прасенца. Хоп 
– и Корк натиста един бутон на кутий-
ката на портативния инжектор – Гото-
во. Господин професоре, след вас.
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Ръката на Корк сочеше към арката и 
се предполагаше, че трябваше да мина 
през нея. Не ми беше много приятно, 
но минах, като гледах да съм почти на 
една линия с Корк. За кратко бе пълна 
тъмнина. След което се озовахме в една 
силно осветена зала и пред очите ми 
се разкри невероятна гледка. Към 50 
охранителя се бяха разделили на три 
групи. Едните мяцяха, другите джаф-
каха, а третите грухтяха. И тези, дето 
джафкаха гонеха тези, дето мяцаха, а 
мяцащите от време на време деряха по 
някои от другите. Грухтящите се бяха 
натръшкали по земята и просто си 
грухтяха. Корк наблюдаваше сцената 
с нескрит интерес.
– Ей, то сигурно е много интересен жи-
вотът на твоята планета – с ведро лице 
започна да ми говори нискоръстовият 
голямоглав мошеник – виж го виж го 
оня там, как гони котките и гази пра-
сетата. Ха,ха, ха….

Но радостното отклонение на Корк не 
трая дълго. Той бързо се сети, че сме 
дошли тук по работа, т.е. да крадем 
емитера и започна да се оглежда за 
сейфове. А сейфове имаше няколко. 
– Как ще разбереш къде е емитерът – 
позачудих се аз, като същевременно 
част от съзнанието ми бавно довеж-
даше до знанието ми, в каква дълбока 

каша съм се забъркал.
– Лесна работа – каза Корк – в това 
портативното инжекторче си вградих 
и универсален скенер за сейфове – де-
нодербуланско изпълнение – най-до-
брото в тази част на Галактиката. 

Корк се засуети около едно малко сей-
фче. И като видя, че се чудя какво пра-
ви, каза:
– Емитерчето не е тук, но в това сейф-
че има едно интересно устройство. Ще 
си го приберем и него.

Корк явно беше като прахосмукачка 
по отношение на краденето. Прахо-
смукачка с непоклатима философия 
при това. 
– За какво ти е пък това? – вече почти 
отчаяно започнах да се интересувам 
аз.
– Това устройство в сейфчето им го 
продадох аз – каза Корк – а всяко 
нещо, което си струва да се продава, си 
струва да се продаде поне два пъти.

И Корк мина към следващия сейф. 
Според неговия скенер сейфът бе пъ-
лен с местни пари.
– И това ли ще вземем? – попитах аз.
– Не – каза Корк – това ще го оставим. 
Може да изглежда като допълнителна 
стока към основната, но обикновено 
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допълненията, които ни се представят 
като отстъпки, са боклук. А местните 
пари не струват. Както са я подкара-
ли, скоро ще струват още по-малко. 
Защо да си пълня скъпоценното място 
на кораба с нищо не струващи и бързо 
обезценяващи се хартийки? 

И Корк премина към следващия сейф. 
Сканира го и се засмя:
– Инстинктът плюс възможност, дра-
ги ми професоре, е равно на печалба. 
И ето я печалбата пред нас – емитерът 
е тук. Следва маркиране на сейфовете 
за телепортация.
– На кораба ли ще ги телепортираш? – 
това наистина вече ме учуди. 
– Не направо, че може да проследят 
сигнала. Ще минат през 1-2 междинни 
станции и тогава ще отидат в склада 
на кораба.

Следва да му се признае на Корк, че 
беше планирал много добре нещата. 
След 3 минути сейфовете вече ги ня-
маше – бяха преминали през портала 
и оттам бяха отишли незнайно къде. И 
трябваше да ни чакат в кораба. До кой-
то обаче трябваше да стигнем. Корк 
хвърли един прощален поглед на за-
лата, където охраната продължаваше 
да грухти, квичи, лае и мяука и леже-
ше по земята и прекарваше времето си 

в гоненици и драсканици. 
– Да-а-а – рече Корк – сексът и печал-
бата никога не продължават достатъч-
но дълго. За тези от другата страна на 
портала съм нагласил профил на кур-
тариански чамбухал.
Готово.

Корк беше изпратил модификациите 
на съзнанието към бедните служите-
ли на реда, които вероятно ни чакаха 
да ни арестуват от другата страна на 
портала. Скоро щях да разбера, какво 
е това кортариански чамбухал. Или 
пък нямаше да разбера, ако от другата 
страна на портала нямаше никой.
И така, минахме през портала. Поли-
ция нямаше. И този, който бе полу-
чил модификацията на съзнанието, бе 
чистачката, която съвестно бе влязла 
да почиства залата през вратата с вну-
шителната ключалка. Та горката чис-
тачка търчеше насам, натам, махаше с 
ръце, все едно, че има криле и издава-
ше някакви звуци наподобяващи ка-
ращи се пигвини. С Корк минахме по-
край нея и продължихме към изхода.
–Тези модификации на съзнанието 
постоянни ли са? – не се сдържах да 
попитам аз.
Корк се позасмя:
– Може и да се направят почти посто-
янни. Но в нашия случай са временни 
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– за един ден, колкото да си свършим 
работата и да успеем да се измъкнем. 
– А как ще минем покрай охраната на 
входа? – въпреки блестящото плани-
ране на Корк, аз все още бях разтре-
вожен. Една грешна стъпка и начина-
нието щеше да се провали.
– Винаги действай с уловка – фило-
софски каза Корк и извади една торба 
местни пари, които внимателно раз-
пиля близо да стаята на охраната – 
Ела, да се скрием.

И ме помъкна зад една колона. След 
което подхвърли нещо като химикал-
ка към вратата на стаята на охраната. 
Вратата се отвори и охраната се пока-
за. Погледна надолу и видя химикал-
ката, а малко по-натам и парите. Пог-
ледна празния коридор и се наведе 
да събира парите. Когато се скри зад 
близката колона, ние с Корк излязо-
хме от института даже без да бързаме. 
Свежата атмосфера на планетата ми 
подейства много добре. Не знам какъв 
беше съставът на въздуха тук, но се ди-
шаше доста прилично.
– Ела да минем по страничните улич-
ки – задърпа ме Корк – тук полицията 
много не обича перенгитата. Ще взе-
мат да ме арестуват по случайност и 
ще ни пропадне начинанието.
– Че вие сте си за затвор всичките. 

Никой не трябва да ви вярва, а просто 
трябва да ви тикват в затвора. После 
все ще се намери оправдание защо са 
ви окошарили –започнах да разсъж-
давам аз.

В очите на Корк блеснаха весели пла-
мъчета:
– Напредваш, напредваш в теорията 
професоре. По принцип никой търго-
вец не трябва да вярва на клиентите 
си. И никой полицай не трябва да вяр-
ва на едно перенги.

И докато си говорихме така, иззад ъгъ-
ла се появи един от местните полицаи. 
И веднага ревна:
–Ей ти перенгито там. Стой на място, 
арестуван си!
– Ама ние нищо не сме направили, а 
само се разхождаме – с най-невинен 
гласец се опита да се измъкне Корк.
– Да-а-а, нищо не правите в ранни зори. 
Много рано сте станали, бре? Къде сте 
ходили по това време? – и полицаят 
започна да слага електрошокови бе-
лезници на Корк. Ситуацията не беше 
никак добра. Сега щяха да ни откарат 
в местната полиция и вероятно краж-
бата на Корк можеше и да се разплете, 
ако обискираха кораба му. Погледнах 
полицая. Физиологията му не беше 
много като на хората, но все пак мо-
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жеше да се определи едно чувствител-
но и неприкрито място. Поех дълбоко 
дъх и нанесох удар с крак. Хипотезата 
ми се оказа правилна. Полицаят пад-
на на земята и се присви. Корк ведна-
га го облъчи с портативния инжектор, 
на които, както се сещаше, още беше 
записана спецификацията на корта-
рианския чамбухал. И отново чухме 
звуците близки до разговор на каращи 
се пингвини. И бързо, бързо с Корк се 
отдалечихме от бягащия насам-натам 
и махащ с ръце полицай. Вече се раз-
виделяваше и по по-големите улици 
на града се появиха първите жители, 
отиващи да свършат едно или дру-
го. А ние се добрахме до космодрума. 
Корк плати всичко каквото имаше да 
се плаща и този път не беше кисел, за-
щото това беше една инвестиция, а не 
загубени пари. Тръгнахме по коридо-
ра към сектора, където беше паркиран 
корабът му. 
– Корк – рекох му аз – като те гледам 
какви ги вършиш, вероятно нямаш 
приятели…
– Че за какво са ми приятели – отвър-
на Корк – приятелството е явление 
временно, а печалбата е вечна. Освен 
това някой ти е приятел, докато му 
продадеш нещо. После ти става кли-
ент, а това вече са съвсем друг сорт от-
ношения.  

– Ти май много обичаш печалбата – 
засмях се аз.
– Мхм –каза Корк – нека да ти го обяс-
ня, че да го разбереш. Вие там при вас 
казвате, че необходимостта е майка на 
иновацията…
Аз се позамислих и отвърнах:
–Да, може и така да се каже….
– Така – продължи Корк – ама това е 
половината изречение. Цялото звучи 
така – необходимостта е майка на ино-
вацията, а печалбата е бащата.

Явно Корк беше добре зареден с ла-
фове. Което можеше и да се очаква от 
същество, общуващо с други същества 
с цел да ги омае, излъже, да им про-
даде нещо и да вземе печалбица. Та 
докато си мислих затова, стигнахме 
да кораба. Там не ни чакаше никой, 
значи за кражбата още не се беше раз-
чуло. Качихме се на кораба и Корк 
пусна проверките за готовност за из-
литане. Пусна и местните новини на 
един монитор. Мила родна картинка 
– новините често бяха прекъсвани за 
реклами. В които местният силен пол 
рекламираше нещо като самобръснач-
ки. Така и не можах да разбера – на 
тая планета на жените ли им растяха 
бради и мустаци или на мъжете. Ня-
мах време да питам и Корк, защото по 
новините изведнъж съобщиха за голя-
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ма кражба от частна корпорация и из-
редиха 3-4 раси, чиито представители 
трябва да бъдат арестувани веднага. 
Явно, не ни бяха разкрили (Корк беше 
разстроил едни и даже беше изклю-
чил други системи за наблюдение), 
та стрелбата беше наслуки. Наслуки, 
наслуки,  но заповедта за арест се от-
насяше и до всички перенгита. Тряб-
ваше да действаме бързо. Нещо такова 
си мърмореше и Корк:
– Острият нож убива бързо, острият 
нож убива бързо. Затова действай без 
отлагане. Затова действай без отлага-
не….

А неприятностите започнаха. Най – 
напред в компютрите на кораба се оп-
ита да проникне команда за спиране 
на процеса на проверка на системите. 
Някой отвън не искаше да излитаме. 
Вирусите на Корк обаче бяха доста ка-
чествени и командата не можа да про-
бие защитата. След няколко минути 
бяхме обградени от летящи бойни ро-
боти. Корк обаче беше екипиран с по-
следен модел системи за електронна и 
радоиелектронна борба. Той се обърна 
към мен и каза:
-Е, мислех да те изненадам за изпро-
водяк, но виждам, че хорът на изпра-
щачите се е събрал. Та нека да му зада-
дем музиката.

И Корк включи системата. Резултатът 
бе поразителен. Роботите захвърлиха 
големите бластери по земята, прегър-
наха се като на пиянска вечеринка и 
…. запяха. Не може да познаете какво. 
Чуйте:
„Зайченцето бяяяло,  цял ден си игра-
аало…”.. И същото тръгна по цялата 
система за информация на космод-
рума. А в суматохата ние излетяхме.  
Нискоорбиталните средства за защи-
та не успяха да ни прихванат. Остана 
да се отървем от дежурещите на висо-
ки орбити бойни коораби. Това беше 
сериозно, защото размерите им бяха 
доста големи, а нашият размер – отно-
сително малък. Корк сякаш ми четеше 
мислите. 
– Никога не оценявай клиента по раз-
мера на портмонето му, защото поня-
кога хубавите неща са опаковани в ма-
лък обем – каза той. И продължи – а 
тези корита с допотопни оръжия, едва 
ли ще могат да се мерят с нас, но все 
пак нека да сканирам системите им, 
може  и да има нещо за крадене. 

Ужасих се. Даже и под дулата на оръ-
жията Корк си беше Корк  и мислеше 
само за крадене. 
– Е, нищо особено – разочарован каза 
Корк като приключи сканирането – да 

Брой 77, Април 2015



40  Българска Наука - Април 2015 г

се махаме оттук.

И натисна някакъв бутон. Големите 
патрулни кораби изчезнаха. Май пра-
вехме скок през пространството. И до-
колкото това щеше да продължи някое 
време, започнахме да си приказваме с 
Корк.
– Кажи ми Корк – подхванах аз – как-
во ще правиш с този инжектор. Ще го 
продаваш ли?
– Честно да ти кажа, все още не съм ре-
шил. Най– напред вероятно ще усвоя 
технологията за направа на емитери и 
големи инжектори. После, ще го поиз-
ползвам за увеличаване на печалбата 
на собствения ми бизнес. И накрая 
може и да го продам нейде далече – 
далече, разбира се, без гаранция и с 
мъгляви инструкции за експлоатация.
– На Гардасия ли ще го използваш? – 
стана ми интереснол
– Не-е-е – отрече  Корк – там ще ме 
разкрият почти моментално. По-до-
бре е, да използвам инжектора на Да-
жор.
– И какво ще правиш с този инжектор 
на Дажор? – попитах аз, подготвяйки 
се за новата изненада на Корк.
– Хе – рече Корк – всяко нещо, което 
се прави си струва да се прави за пари.
Та каквото и да правя с инжектора на 
Дажор, все ще е нещо такова, че да ми 

носи печалба. А печалба най-лесно 
и в най-големи количества се прави, 
ако успееш да разделиш местното на-
селение на групи и да ги скараш едни 
с други. И това най-добре се пости-
га с инжектора. Просто им инжекти-
раш различни идеологии в главата и 
им гледаш сеира. Те се карат, а ти им 
унищожаваш местния бизнес, който 
може да ти е конкуренция и запълваш 
празнотите със собствения си бизнес. 
Между другото, бизнесът е като вой-
ната – много е важно да разпознаеш 
навреме, кой ще е победителят.
– Не мога да се представя, как ще раз-
деляш дажоранците на групи – започ-
на да ми става интересно, тъй като и аз 
можеше да почерпя нещо от големия 
търговски опит на Корк.
– Не можеш да си представиш ли? – 
позамислен каза Корк – хайде нека да 
ти дам пример. Нали знаеш вече, че 
и нашият приятел Карак активно из-
ползва инжектор върху дажоранците. 
Дълбоки основания има това му дейст-
вие, което е по заповад на Ордена. За 
да го разбереш, трябва да се позани-
маеш малко с история. Ти знаеш ли, 
че всъщност дажоранското общество е 
доста по –старо от гардасианското?
Тук Корк наистина ме изненада.
– Не, не знаех – оговорих аз.
– Ами да, едно време дажоранците с 
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примитивните си космически кораби 
са кацнали на Гардасия, докато гарда-
сианските гущери са били още в пър-
вобитно състояние. И доста време и 
в културно и в технологично отноше-
ние, дажоранското общество е било 
по-напред от гардасианското. Но по-
сле се случило избухването на звезда-
та 1822 от 6-ти сектор. Слава богу на 
доста светлинни години от Гардасия и 
на още повече от Дажор. Та космиче-
ското лъчение достигнало до Гардасия 
в доста по-големи количества, откол-
кото до Дажор. И по някаква странна 
причина, гардасианците леко мутира-
ли и запхочнали да използват много 
по-ефективно биохимичната енергия 
на планетата си в сравнение с дажо-
ранците, пък и в сравнение с доста от 
расите в сектора. Това ефективно из-
ползване довело до бързото им разви-
тие и след няколко века технологич-
ният превес вече бил на тяхна страна, 
догато дажоранското общество запо-
чнало бавно да запада. Но колкото и 
да запада, този процес е бавен и тряб-
ва да се ускорява с инжекторите. Та 
затова гардасианците са разработили 
тази технология. Те разлагат чужди-
те общества, за да извличат ползи за 
своето. Извличат значи ресурсите от 
другите общества и си живеят. Докато 
могат. И аз мисля да направя същото. 

И скоро ще си имам инжектор.

Бях доста учуден от познанията на 
Корк по история. Но както вече се бях 
уверил, Корк беше майстор в кражби-
те. А всеки майстор в каквото и да е, 
има доста голямо количество знания в 
главата си, които услужливо му пома-
гат в трудни моменти. Вероятно и за-
това Корк изучаваше историята. 

Та докато си приказвахме така с Корк, 
пристигнахме до станцията. Корк ме 
върна в стаята така безшумно за оби-
тателите на станцията, както ме бе и 
отвлякъл. На прощаване, той ме из-
гледа отдолу нагоре и каза:
– Е, професоре, надявам се, че ще ти 
останат интересни спомени от наше-
то приключение тази нощ. Надявам 
се, че понаучи това – онова. И разбра, 
че никога не трябва да залагаш в със-
тезание, което не си манипулирал. А 
понеже видях, че това за гардасианци-
те и дажоранците и кой бил по-старо 
общество, ти направи доста впечатле-
ние, реших да ти дам като заплащане 
за участието ти в тазнощното ни начи-
нание, малко акъл и по-точно теория-
та за развитието на обществата. Доста 
работа може да ти свърши там на ва-
шата планета. Но каквото и да правиш 
– не забравяй – в бизнес сделките бла-
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стерът е поне толкова важен, колкото 
и калкулаторът. 

И Корк насочи портативния инжектор 
към мен. Главата леко ме заболя и се 
замаях. Като се посвестих, Корк вече го 
нямаше. Но в съзнанието ми беше Те-
орията за развитието на обществата. И 
изведнъж някои обстоятелства от зем-
ната история и ежедневие започнаха 
да се навързват в съзнанието ми и аз 
започнах да разбирам. Както казваше 
Корк – истината струва пари. Започ-
нах да разбирам и една друга мисъл 
на Корк – че лъжата е начин да кажеш 
истината на някой, който не я знае. 
Но стига за това. Може би някой друг 
път ще ви разкажа повече. А в онова 
утро потънах в сън. И съм спал поне 
до обяд. След като станах, се поразхо-
дих из станцията. Вече гледах нещата 
с други очи. Нещастните дажоранци, 
събрани уж да правят наука на стан-
цията – обучаваха ги да са обслужващ 
персонал и да разпространяват на Да-
жор идеологии, които трябваше да 
ускорят разложението на тамошното 
общество, за да можеха гардасианци-
те по-лесно да измъкват ресурсите им. 
Явно във всички части на Галактиката 
действаха едни и същи закони. Живо-
тът не е честен. Корк би казал –така е, 
иначе как някои щяха да направят пе-

чалба за сметка на други? 

С такива тъжни мисли се разделихме 
с Корк и със станцията. Корк беше до-
волен – вероятно престоят ми му бе 
помогнал да си върши по-добре рабо-
тата. Зеленият ми приятел дойде да ме 
прибере. И той бе доволен – вероятно 
Орденът му бе платил добра комиси-
онна. 
– Е, как си драги – каза зеленушко-
то – готов ли да се върнеш на твоята 
синя точка в огромното пространство. 
Може да е точка, но препирните, алч-
носта и завистта там са по-големи от 
Вселената.
-– Какво да правим драги – отвърнах 
му – съдбата е едно от нещата, които 
трудно се купуват. 
– Леле! – ококори се зеленото човече 
– Корк се е вселил в тебе! Ти си станал 
много опасен. И какво научи още на 
тази станция?
– Какво научих ли – подсмихнах се аз 
– ами ето какво.  Никога не предиз-
виквай късмета. А пък ако си научил 
нещо хубаво, никога не го казвай без-
платно.
– Ха, ха, хааа-прихна зеленото човече 
– дръж се Земьо! Идеологията на пе-
ренгитата идва!
И щракна с пръст. След половин се-
кунда бях в стаята, откъдето започна 
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тази история. Беше началото на ап-
рил 2015 г. Навън валеше дъжд.  По-
гледнах към небето. Там нейде, далече 
зад облаците една империя разлагаше 
чуждоземно общество и изсмукваше 
ресурсите му. И дългоухи мошеници, 

бяха готови да окрадат и семейството 
си, за да имат печалба. Свалих поглед 
от небето. И се загледах през прозо-
реца. Отвън с пълна сила бълбукаше 
българският хаос.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има 
достъп до него.

      admin@nauka.bg

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174

БГ Наука взе участие в проекта „Различните лица на европейската култура” 
в Полша

БГ Наука  взе участие в проекта „Citizenship can be fun!“ в Унгария 
www.ngo.nauka.bg 
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