
Глава 1 

 

Събуждането от криостаза бе предвидено да отнема време. Бавно и нежно. 

Температурата бавно проникваше в клетки, заспали от векове, в неврони, 

подготвяни отново да провеждат електрически импулси. 

Точно отмерени количества синтетични течности биваха примесвани с точно 

отмерени количества от кръвта на спящото същество, като съотношението се 

променяше с бавни темпове в продължение на няколко дни, докато най-накрая 

тялото прекрачеше границата и се събудеше за живот. Проверяваха се жизнените 

показатели и само ако всичко беше наред, се инжектираха последните 

медикаменти, при това под строг медицински контрол. 

Или нещо от рода. Слоун Кели не помнеше кой знае колко от подробностите. 

Колко точно време продължаваше процедурата, бе нещо, което бе работа на 

конструкторите на криокамерите. Те разбираха най-добре. Това им беше работата. 

Или поне така би трябвало да бъде. 

Какъвто и да бе процесът, Слоун бе дяволски сигурна, че рязкото 

пробуждане от дълбок криосън в нещо, наподобяващо седемте кръга на ада, 

определено не бе в реда на нещата. 

Аларми. 

Светлини. 

Хаос. 

Някакъв оглушителен шум, пронизващ ухото писък, наподобяващ разкъсване 

на метал, физически караше тялото й да се гърчи от болка. 

Отвори очи. 

Разкъсани жици хвърляха искри досами илюминатора на криокамерата й, 

което накара клепачите й отново да се затворят, докато обърканият й мозък се 

опитваше да се съвземе от шока. Всичко се блъскаше в дисхармонична какофония 

от светлина, шум, движение и адреналин. Малката капсула сякаш се усука около 

нея, като рязкото движение я запрати настрани, принуждавайки я да притисне 

длани към прозорчето. Натисна с лакти и се удари в метала. 



В отговор на удара по ръката й се разнесе вълна от болка, която сякаш 

намести съзнанието в мозъка й. Навън. Трябваше да излезе оттук. Капсулата й се 

бе повредила. Вероятно бе изтръгната от свръзките си и се търкаляше в 

помещението. Нямаше какво друго да е. Въздухът ужили носа и дробовете й. 

Погрешен състав и погрешна температура. Вонеше на химия и застояла пот. 

Ритна с изтръпналия си крак капака на камерата. 

100% сигурни, а, изкрещя тя в тясното пространство, сякаш въпросът 

можеше да пропълзи назад във времето към инженерите, проектирали този тъп 

ковчег без аварийно отделяне на люка. 

Сякаш чул я, някакъв механизъм прищрака с мек металически звук, като че 

ли напук на вселената от хаос, в която се бе събудила. Капакът, който я бе държал 

заключена в безопасния й пашкул, се отключи с леко изсвистяване на въздуха, 

съперничещо си с воя на сирените наоколо. Усети как въздухът бива изсмукван от 

белите й дробове и заместен с ледения си застоял събрат от коридорите на 

кораба. 

Нова миризма. На пепел. 

Мисълта бавно изкристализира в съзнанието й. Пушек. Отвън навлизаше 

пушек. Огън проблясна някъде вляво от нея. 

Мамка му. Не е само при мен. Което означава... 

Изкарано с шамар от криостазата, на тялото му трябва време да си спомни 

как да функционира. Мозъкът й не можеше да се справи. Всяка клетка от тялото й 

крещеше „На оръжие!”, искаше да реагира на воя на алармите на подложеното на 

обстрел Ядро, но нахлулият в крайниците й адреналин доведе само до яростни 

гърчове, докато чувствителността бавно се завръщаше в тях. 

Слоун се задави, докато се оглеждаше. Светеха червени лампи. 

Ядрото е под обстрел. Нямаше никакво друго смислено обяснение. Мисълта 

най-накрая си проби път до съзнанието й и й помогна да се фокусира. 

Това бе единствената възможна причина да бъде разбудена така 

безцеремонно преди края на програмирания да продължава векове сън. Или са 



били само няколко години? По дяволите, можеше да са дори само няколко часа. 

Поне засега нямаше как да разбере истината. 

Като началник на сигурността на хиляди Първопроходци, като Директор по 

сигурността на проклетото Ядро Слоун трябваше да се стегне и да разбере какво 

се случва. 

Тялото й сякаш се мобилизира при тази мисъл, но при все това не успяваше 

да реагира адекватно на подаваните му команди. Слоун се изсипа от 

криокапсулата, преди тя да се е отворила напълно, а при допира с пода по ръцете 

й сякаш се забиха милиони остри игли. Белите й дробове жадно поеха в себе си 

наситения на искри и пушек въздух. 

Който я изгори по целия си път надолу. 

Закашля се. Очите й смъдяха от пепелта и отровните изпарения от горящи 

химикали, но нямаше време да стои и да кашля. Изправи се, залитайки, на крака, 

принуди налятото си с олово тяло да се раздвижи. 

В малката капсула може да бе клаустрофобично, но навън бе още по-зле. 

Далечната половина на помещението не се виждаше от дима, частично пронизван 

от проблясващите светлини на алармите. Не би трябвало да прекъсват така. 

Натрошени отломъци се къпеха в огън и дим. 

Слоун изпсува, полувървейки, полузалитайки към криокамерата до своята. 

Вътрешността й бе учудващо чиста и празна, което оставяше достатъчно място за 

твърдия юмрук на турианеца, който панически блъскаше по стъклото. Кандрос, 

един от най-добрите й офицери. 

– Чакай малко! – извика Слоун, като гласът й прозвуча дрезгаво заради 

дима. 

Плясна два пъти по илюминатора и блъскането престана. Приглушеният глас 

отвътре едва проби бариерата, но тя схвана главното. 

Побързай. 

Като че ли имаше и някакви нецензурни думи. 

Капсулите бяха предвидени да се отварят автоматично, а не ръчно. Поне не 

и от нея. Представа си нямаше как са конструирани, което не й остави голям 



избор. Най-близкият терминал бе скрит зад водопад от искри и ако можеше да се 

съди по разрушенията зад него, надали можеше да й бъде от полза. 

Нямаше и МПУ. Беше го свалила, тъй като това бе част от процедурата по 

замразяване. Не бе предвидено личните вещи на спящите да им бъдат върнати, 

преди събуждането да бъде проведено съгласно протоколите, както и преди 

надлежно проведена среща с преките им ръководители. 

– По дяволите – просъска тя през стиснатите си зъби. 

Изправи се и се заоглежда за нещо, каквото и да е, което да й помогне да 

отвори запечатания ковчег на подчинения си. 

Огньовете оцветяваха стаята в зловещи отблясъци на оранжево, златисто и 

черно. През задушливия пушек се виждаха силуети – други членове на екипажа, 

панически опитващи се да се измъкнат от капсулите си. Някои бяха разтрошени, 

но дали обитателите им бяха оцелели, оставаше мистерия за Слоун. 

Всяка секунда беше от значение. 

Което изключваше всякаква деликатност. 

Втурна се към близката купчина разкривен метал и отломки, чието 

предназначение вече бе напълно неузнаваемо. Повечето от тях бяха покрити със 

сажди и разтекло се масло, но имаше и такива, чисто и просто разкъсани от 

грубата сила. Като ударени от нещо огромно. 

Потта се стичаше на струйки по лицето й. Сграбчи един огромен лост и го 

замъкна към капсулата. 

– Дръж се – каза тя, а гласът й прозвуча като кучешко изръмжаване. 

Заблъска натрошения и изкривен край на капака. Някой изкрещя зад нея. 

Жестоко. Брутално. Потръпна, независимо че с цялата си тежест бе легнала върху 

импровизирания лост. 

Металът изскърца. 

По илюминатора се разпростря мрежа от пукнатини, но това бе всичко. 

– По дяволите, отвори се – изсъска тя, като хвана острия метал с голите си 

ръце и задърпа с всички сили. 



Към вътрешната страна на запрашения илюминатор се прилепи една 

трипръста ръка. Поредният животински рев, но Слоун схвана идеята. „Гледай ти – 

усмихна се една малка частичка от ума й – как кризисните ситуации разрушават 

езиковите бариери.” 

– Сега! – извика тя ако не за друго, то поне заради себе си. 

Легна върху лоста с цяло тяло, а турианецът натисна отвътре с всичка сила. 

 


