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disse to - Et forsiktig par.
Susan. Jeg så tilbake og sjekket den parabolske baksiden gjennomgang. Noen enheter der jeg
lærte å skrive skrivemaskin, stod på et av bordene blant fjellene på skrevne sider, baler tidsskrifter,
andre personlige eiendeler av samme type.
Okay.
Fordi det irriterer meg, - etter min
mening var dette det første oppriktig bemerkning for all vår samtale i dag. Dette er en av
grunnene til at jeg stoppet å skrive.
To mer militære biler kjørte på oss. Plus eller minus par årtusener. Og den som er inne . - Karl tok
et dypt pust og så ned på Lori.
Når tok de deg med her. Plutselig hun legg hendene på nakken
min. Typisk kvinnelig taktikk. Svømmer ut av Adapteren, jeg reiste meg, gjorde en backflip i luften
og litt hoppet av, slo taket. I tillegg hadde vi nå bare to motstandere: Moore og hans elskerinne er
gudinnen.
Jeg så på Carl. "Så skjuler han sannsynligvis noe fra oss," sa jeg. søppel.
Aaaa, - Karl så opp på
vår innbydende vert. "Jake, det er gutter som . Spennende. " "Jake," Bruce advarte meg, "ikke gjør
en slik manøvre.
Maxwellville. Dette gjelder også for dem informasjon som kommer til oss som
visjoner eller drømmer. Din sak er veldig spesiell. Hvis jeg hadde blåst dette flerfarget ball. Deres
essens og salt.
"Det synes meg at ideen er ganske bra," sa Susan.
beinet mitt.

Hvor er de. En skarp smerte skutt gjennom

Tiwi gjorde nettopp det. Roland og John ble enige om at teknologien til dette maskiner må være
lik, men mindre, teknologien, som er så godt eid av byggerne av Cosmostrada. Det virker så
fredelig i forhold til hva det handler om forteller historien.
«Jeg skal gå,» sa Susan.
Hva. Jeg så at himmelen spratt over meg og tenkte.
Hva skal vi
gjøre først. «Frosk igjen,» sa Joff til meg og stirret mot meg. Sams reaksjon på det som møtte oss
på den andre siden var noe som dette:
Uh-uh-ah-ah-ah . Er du ok. Men Moore og hans gjeng
ble ledet i motsatt retning. Men svært få romvesener noensinne besøkte jorden - noen få
diplomater, en håndfull turister . Hva var de Maskiner byggere Cosmostrada. Hver hånd jobbet
med lynhastighet.
Ingen. Nå virket det som om vi fløy ganske nøyaktig, men likevel nedstilt.
Herre, Karl. " Jeg vil bare snakke.
Hvor sant. Det anbefales å unngå kollisjoner. Han skrev for å
tjene til live, og han trengte trene hver dag hele tiden. " En nå . Jeg svarte. - Jeg ringte.
"Jeg så ikke på hva som var bak. Vil du vente til vi er ferdige med prosjektet mitt. Nå vandret vi
gjennom galleriene i flere etasjer, som ble bygget rundt en bunnløs sentral brønn.

Vel, kompis. Vi dro til traileren og klatret opp stigen igjen. Skipet var allerede her, det svømte over
en klippe, den mørke ovale kroppen Det var her og der fulle av røde og blå lys. Veldig prisverdig
ønske. Du meg forskjellen.
Å, min Gud. Saken er, det er syv av dem . datamaskiner - grafikk,
kart og mer. Veldig varmt. Du er i en ukjent sted og avgjort bestemt at det er fylt med farer.
Så,
jeg har ikke lenger myndighet over hva som er her nå går det. Derfor forsøkte jeg å beholde slik at
jeg i så fall straks kunne haste til trucken.
Sam. Sam blir aldri eldre. - Jeg gispet, bytte
strømmen fra mikrofonen til den eksterne effektforsterker. Denne tingen vil gå opp, om det noen
gang blir, bare når den bestemmer seg.
Han nikket.
Roland er en bok i seg selv. Jeg dro nedover bakken og kjørte gjennom ørkenen.
produktavdeling.
Underveksten begynte å tynne, under det var vann og sølvpytter månens utstråling, blomstene
med bleke kronblader syntes å være badet i dette lyset. Fire sekunder å frigjøre hele lageret av sin
super tette metall kuler.
Jeg nikket. Hvor kommer du fra vet hva sam så ut.
Sannsynligvis. Sannsynligvis lekkasje av
informasjon og ga opphav til rykter i settet.
Hvor skal du rulle. Laura, jeg har ikke sett.
"Jeg lurer på hvor mye parkering i en slik garasje koster," sa Sam. Beklager, Sam, skrek jeg. Jeg så
hennes figur på en steinbenk nær dammen hvor hun leste en stor bok, bundet i et blått lerret
bindende. Men vær det som det er, stedet er så dyster og livløs: de flate sletter av offwhite is, på
fra tid til annen vises mørke bergarter diagonalt fra road. Hvor.
Kanskje. - sa Darla over hodet
mitt. " Er alle festet.
Å, bare intuisjon. Sam visste så vel som jeg - reticulansene. Dette er umulig
tillat, ikke sant.
Moore frowned. I luften rundt oss forskjellige objekter, det var mer enn bare kunne ligge i
cockpiten eller inn trailer.
God tanke. - Faktisk kan du ikke være så langt fra sannheten. Rose
og lilla rose fra vannet. Derfor var Mura ikke i Kraus bil. Jeg snudde håndtaket, og denne tingen
begynte å bevege seg. - Bak denne søppel er det en kost som det virker for meg. Fortsett å gå
Vanskelig å fortsette. Nei, ikke gi inn til den gamle frimerker.
Han rushed raskere. Sam så ikke engang opp. Laurie har kommet til skummelt tilstand, i sin tur
bittert og ukontrollert sobbing og kaster inn i skottet enn fryktelig og truende å utføre sadistiske
operasjoner på dem tispe barn som plaget henne søtt.
Jeg lente seg tilbake og tok foten min av gasspedalen. Og hvis designen ser ut til dem god nok
kunstverk de bare bygger prototypemodell.
Utlendingen var å gjøre unnskyldende bevegelser hele tiden. Øynene hennes var røde og hovent,
men hun slutte å gråte.
Jeg vet ikke. "Ja," sa Clark sarkastisk, "ødeleggelsen og overveldende
storhet mellomrom på parkland tar fryktelig kraft. Jeg kjempet for pedal, og prøvde å kjøre i
motsatt retning helling. " Jeg begynte. Og du vil bli kalt . Jeg må gjør med det straks. Vi bodde
gratis. Ja, du vet selv . Han så opp og frøs.
Jeg skal ta med en selger. "Gud velsigne deg,"
mumlet John. Flere elementer hadde tydelig antikke, antikke utseende. Et annet to sekunder - og vi
ville ha tatt dem. Noen stikker stadig på noen føtter, noen kjører en albue til noen i ribbeina, og
køen på toalettet for å ta det var nødvendig skriftlig av spesiell tillatelse. Du så oss inn i trailer.
Prim så på oss og lo. Nå her det var stille. Dette er bare eksterne former som ble tatt for
bekvemmelighet. hei, alle. Gutten som fløt i gropene, fylt med vann og syre uttak fra jorda under
gruvene . Jake, det er bare et spørsmål nå. det sa noe som "oh my god" eller "far". "
Vel, vi må
ta en sjanse. Det var gjennomsiktig nett laget av grønne tråder tett vridd sammen.

"Universitetet i California," sa Karl, "og den andre forkortelsen betyr "International Business
Machines".
Okay. "Mars av Golden Eagles" i omtrent et halvt minutt. " - Jeg spurte.
"Helvete, vi burde være overalt uansett," klaget Tomasso. Da så jeg Moores bil. Så hun Plutselig
nykter, nykter og sa:
Kan en dame røyke et rør her. Det virker for meg at jeg, som aldri før, snakker fra
styrkeposisjoner. - rynket Carl.
Min kjeve falt bare av når en kvinne tok av hjelmen hennes, så på meg gjennom de tretti små
årene.
En liten pause, så svaret:
Rett over deg. Jeg ville fortelle henne at hele mitt liv jeg ble anklaget
for å ikke ha Sams sønn, og hans klone, da jeg innså at jeg glemte det viktigste emnet. I følelsen av
et skip, Clark. Han stirret på himmelen.
På slutten av tunnelen var heisdøren. Alle andre stirret ut portholes, beundrer den merkelige
planet av uvanlig farger.
Så snart vi løste problemet med klær, begynte vi å lete etter ta ledig tid.
Vel, eksistensen av et
gruppesinn per definisjon innebærer at resten skulle eksistere. - men hun på veien som går
parallelt med den store motorveien som fører i sør. Vent litt
"En annen salvo, Jake," fortalte Sam. Anlegget var stille igjen. Jeg fortalte det jeg hørte.
"Forresten, Ta tak i kortet også. Der, i ørkenen, var det roligere, men trinnene druknet ut tynn luft.
Hva. Shlagwasser - denne delen av planeten i det minste - var planeten av sump og myrde
enger over hvilke støtter legg Cosmostrada.
«Vel, vent et øyeblikk, du sønner av tisper,» sa Moore. "
Jeg tror. - Det er bare adressen du ikke
har.
Det har gått århundre siden disse menneskene lever i folder, men mindre de lager sine
egne nasjonale gjenstander og selger dem veldig vellykket. - Er det unntatt Jake. Så langt som Det
vil ta tid, du kan se dette. " Og hvis du tenker at dette er en gammeldags ide, tørk deretter melken
fra leppene og smartere.
«Bare en av de dårlige vaner,» sa hun, »derfor er jeg så ikke elsk meg selv. Noen uker senere blir
han kidnappet av en flygende plate, ta det hundre og femti år framover og slipp en i en merkelig
verden. " - Etter en pause spurte hun: - Batyushka, hva er det. Minst faren jeg trenger det var redd
for å bli fysisk egnet. og dette . Det vi trenger å gjøre er å finne en terminal som gir oss tilgang til
datanettverket som styrer Mikrokosmos. Her er uflaks Nå må du bruke energi på en sporingsfugl. "
Real. Kanskje det var husholdningsredskaper.
Helt gratis video. Han lente seg tilbake og satte seg på bilens hette.
"I så fall," sa Clark, "virksomheten kan bli hjulpet. "Jeg husker det også.
må overvinnes bare for For å gå gjennom en ukjent portal på slutten.

Damn lang vei, som

"Hvis jeg kan finne en vei der," svarte jeg. Han så akkurat ut som underjordisk gruve som gjorde
oss brainstorm om hvor bra å skille dem fra. Så tok han et dypt pust. Han drar på bak oss og på
grunn av dette er det vanskelig å kjøre. Det virket for meg at du vil trekke tung lastebil uten
kontroll på riktig sted. - Vi vet ikke mye om Reticulans, deres vaner og skikker for å ta risiko. Jeg er
hakket og presset ansiktet inn i myk hud på jakken. Sassy fremmede drivere prøvde hele tiden over
oss langs den indre kanten av stripen, og jeg ville ikke de kutte oss av muligheten til å rulle. Det er
rart at vi møtte her.

Det virket for meg at jeg i hans stemme kunne skjønne en følelse av respekt beundring. Jeg flyttet
sin fat i muzzle, vykolov siste øye, sparket han deretter i underlivet, hvor kjønnsorganene.
Veggene ble gjennomsiktige igjen, og vi så at jorden under Han lyste. Det virker for meg at "road
beetles" er kunstige skapninger opprettet av byggerne av Kosmostrad. penger og byråkrater
kunne ikke tvinge seg til å gi det som allerede har falt pote dem. "
Bullshit. Kanskje det er
andre løp, andre nesten rimelige dyr som vet noe om kartet. Jeg tror ikke gudinnen vil forstyrre
dette. Ja, men også Damn, vi svømmer ikke i sikkerhet og fred.
"Jake, er dere greit. Virkelig realitet. Er dette tillatt. - retorted Clark.
Vi gikk inn i det frodige kontoret, som så mer ut som et soverom. Hun var ikke hvor som helst sett.
enkeltpersoner.
Bak meg hørte jeg lydene av en bevegelse, jeg var veldig lei meg for det hans gråte, men når det
kommer til alle slags ekle krypende stinkende seg, Jeg føler meg umiddelbart urolig, min tarm er
tynn på disse dyrene, jeg som om du mister alle mine maskuline eiendeler og blir til en ung dame
musselin. Tomasso og Cheng sto bak deres stoler, våpen var i sine hender, og de så på Wilks.
Gjorde han meg der ikke sett.
"Denne skapningen sa noe mystisk uttrykk," sa John. Nær veiskiltet. Ingen masker, nei
forbindelser. Du selv vet ikke hva du sier.
Eh.
Damn, jeg kunne bare ikke motstå ikke å
prøve. Vi kastet Wilks inn i gropen. Han løftet sin ende av røret, gikk rett hånd nesten til midten og
prøvde å bryte den fra meg. Med meg fløy strømmer av ting.
Han lo, vendte seg for å se. Jeg visste fortsatt ikke hvordan jeg skal forsiktig bruke den til den
sanne tilstand av ting. Gudinnen er en grusom elskerinne.
Vil du si at det er et helt univers.
Eller noen der hjalp oss med å frigjøre oss selv. " Etter min mening steg gresset igjen når vi kjørte
forbi.
Resten har ikke noe imot. - Jeg har ikke sett henne i flere timer. Luken åpnet, og
smertefullt sakte jeg dyttet oppover. Vi så da han nærmet seg den strømlinede stilige bilen, klatret
innsiden og senket gjennomsiktig hette.
Hør så vidt det angår meg, tror jeg at Wilkes var Den
laveste form for liv som bare finnes i naturen. Jeg slo og slo.
Flau, Karl så seg rundt. " sa Sam. Jeg tror. "Debbie" var dating "Carl" omtrent tre ganger i uka.
Er du virkelig. Den tunge lastebilen ristet og stønnet, fanget i tynn balansert gravitation webs
rundt oss. Jeg fortalte deg Han vil vi gå tilbake til Emerald City med ham.
Baker anser seg som
en ekte damer. Små øyne så på oss fra mørket - i det minste virket det så for meg fordi det kostet
meg en titt vær nøye med dem når de forsvant. Foruten jeg var drunker skunk stinkers. - hun hevet
det sylinder som hun holdt. " Dette er hvor vi fikk dette bilen. La mye bli kastet.
"Ikke la disse bastardene ta oss," sa hun. ut, sier john. det straks svømte til denne forferdelige
tornadoen.
Men det var noe, en følelse av konflikt, motstridende krefter som kom inn i kontakt, spenningen
fra deres kollisjon.
"Trenger du noen håndlagde askebegere.
Foreslår du å skyte "djevelen" i "djevelen". Cloud av
ting og folk falt fra hverandre, dets komponenter fløy ned, men ble delt inn i et dusin eller flere
separate strømmer.
Øynene, vant til lyset, kunne nå skille noen detaljer.
Det ser noe ut til at terminologien din er
dårlig. En dag sa Susan meg: "Jeg vet at du fortsatt elsker Darla. Små spangler av overbevisende
detaljer. det hadde lenge vært å be om noe slikt, og så burde det være. Lukten av høsten forlater .

Det er absolutt verken til landsbyen eller til byen.
Jeg ser. Det er bra at Laiem dukket opp
her: hva ville Moore gjøre. Hva skjer med disse minner. Og hvorfor. "
Veien nivellerte av og gikk langs takkanten, som hang over et bredt sletten. Noe må ha skjedd.
Sam alt nærmet seg, nærmet seg.
Han sa:
Jeg husker hvordan vi satt med deg sånn og lurte på hvordan det fungerer. - Omtrent
en time fortsatte å lage en avtale.
"Gjør alt du kan gjøre," sa jeg stille til John, "og jeg løp for Murom.
Han hadde på seg en flygende grønn regnfrakke, svarte stramme bukser opp til knelengde støvler
og en svart skinnjakke med svart preg. - Er det dårlig her. Jeg var ganske sikker på at Karl ikke var
det trodde at denne fyren - universets konge. Og så så han opp på meg og spurte:
Er det mulig.
Gress reise.
Kanskje han ikke er en gud, ikke vår Herre Gud, men han er sikkert en slags
guddommen, sett fra et praktisk synspunkt. Prosessen er ikke automatisk, vet du. Dører med
Hysen åpnet seg, og publikum begynte å hælde innover. - støttet Carl. sunt en planet, hvis det er
tre portaler som fungerer på den. Jeg slo brenneren med sin flamme foldet på magen hans
hender. Jeg hørte det kjente stønnet Motor Sam og rushed for å møte, vifte lommelykt. tenk i
bakrommet hva som skjer der. Kan vi akseptere det i sammensetningen en slik klynge . Så flott at
jeg ikke engang kunne finne ut hvordan slik fullkommenhet oppnås.
"Her er de," sa Darla, "med mindre dette er vår Karl. Jeg er og hørte om deg lignende rykter, det
samme ville. Jeg er Jeg byttet til første hastighet, og mine armer og ben ble gradvis avslappet,
husker den tidligere kjente bevegelsen.
Ikke rart. Selvfølgelig lover dette i seg selv ikke mye,
men Bare for å være på den sikre siden, må du først se på hva som er.
Jeg overvunnet sjokket og tok dolken. I et av rommene hang et bilde - et landskap, utført i
pastelltoner i impressionistisk stil. Jeg håpet at dette ville gi oss en slags manøvre, den hastigheten
og retningen vil ikke være så desperat viktig før vi la oss komme nærmere denne skogen av
portaler.
Han stoppet kløe. Vanskelig å si Jeg vet ikke hvordan du kan gå glipp av det avstanden. Forskjellen
per millimeter - og hele Den organiske korrektheten av skapelsen ville forsvinne. Hennes svarte
vinger var fulle av varme refleksjoner fra solen. Det virket for meg at jeg kunne høre lukten av vann
i nærheten. - Jeg spurte.
Jeg så på Clark, som sa: "Det virker som om Bruce fikk planten til å snakke engelsk. Hennes nese,
skarp som nål, ble trimmet med sølv. Primeval sol flammende sint brann, kan du brenne rett
gjennom din nye stranddrakt.
Selvfølgelig. Jeg vil at folk skal ha en følelse av at de måtte noen
måte å komme hit.
De tok henne ned da noe skjedde utenfor. Ring dem uansett hva du vil. Bare ett hull i det vitale
viktig del - og slutten av bilen.
I flere timer kjørte vi bare langs veien og så på hva slags åpne på sidene. Stien er blitt uendelig
Moebius band, lukket på seg selv, som om Cosmostrada, lagt på overflaten av ballen.
DU ER
HER . vil du få det ut. Kanskje et sted er det en supercomputer hvor alt snurrer. Så snakk om dårlig
planlegging etter det - meg også gjorde sin andel av savner.
Dave kom tilbake fem minutter senere, med en skuff oppført høye flasker.
Selv om følelsen var merkelig.

Vel . Men mye kan endres i dag. " Jeg kan drepe deg dette

øyeblikk og deretter skyve deg ned døde. Eleganse eller effektivitet. fortiden . Hvis du ser under
hennes hette, vil du se noe sånt krom forbrenningsmotor, faktisk er dette en kopi Chevrolet 283
motor med forkrommet topp. Jeg liker det ikke når slike ting skjer med jevne mellomrom. Jeg
frigjorde både det andre benet og sto opp og samlet en klebrig masse av nett rundt kroppen mens
du kjører til den andre enden av rommet. Det ville være vanskelig for deg Forklar noe uten å gå inn
i detaljerte historier om det generelle situasjoner her.
Veien gafflet. På den fjerne bakken stod en slående konstruksjon. Du er en hellig opprør, en
ærverdig ære. Men vi endelig kommet. "
Omtrent tretti huleboere kom ut for å følge oss. Dette . Og så skal jeg gå vei. Begge av dem grep
hverandres hår, og Darla prøvde desperat å søke godt venstre krok et sted i nesen eller munnen
området av Susan.
Dette betyr at i stedet for en forgasser, han . "Ok, John, du skjønte det ut.
"Deadly," svarte Clark. Et kompleks av sylindere skaper en helhet sett av romtidsforvrengninger.
Alt passer. Da jeg kom til styrehuset, ble veggene gjennomsiktige igjen, og jeg kunne se hvordan
tårnet av tårnet lukkes bak oss.
"Det virker for meg," sa John, "det er om et par dager du er helt kaste denne bøylen. Deretter
presset han utløserknappen. - spurte Carl.
Jeg visste at Darla og jeg var sannsynligvis det eneste folket i historien. Clark svarte:
Åh, Sam bare bra. Så ble det verre.
Hvem. Best av alt, våre historier er på en eller annen måte
koordinert, slik at de samsvarer. Han slo meg så godt i ribbeina, hvis på det gikk. Kunstig
intelligens behandlet det i henhold til tabellen.
Hvorfor ikke.
Nah. Tilhengeren var helt
stille. "Du pleide å si noe om en flygende tallerken. "
Jeg husket endelig.
Høyre. kutte og
tilfeldig forbinde linjen liv og få døden før fødselen, skuffelse før håp, utførelse før ønsket kom,
resultatet før årsaken . Vær min gjest. hopper ut for å bevise for oss hva han er trygg og hva han er
gode og gode hensikter. I alle mine år på Cosmostrad har jeg aldri så ingenting av den typen.
Sannsynligvis hadde jeg ikke mange timer.
Hva er dette, hvis du kan spørre. Jeg vil fortsatt ha
et mellomrom for å overleve i det hele tatt klima . Jeg har hele tiden det viser seg - jeg glemmer
hvor jeg satte bilen. - Hva skjer der nede.
"Er du ok, Clark. det hevdet å gjøre sin borgerlige plikt, fanger meg. Nei, pokker det Jeg vil ikke la
meg kjøre meg inn i en pølse.
Han foldet armene sine over brystet. Dagen var solfylt, i en lys tåke, og dette førte meg til et
underlig godt humør Solen . Med denne musikken sang som mild kvinnelig stemme.
Rundt
1960 var det et nydelig sted. Jeg grep ham og grep med ham. Skipet rundt oss forsvant. men . Vår
høyde redusert til et nivå hvor vi kunne skille enkelte deler landskapet. Garasjen var tom, rar, kald.
Ja, men dette er irrelevant. I tillegg, hvis du fortsatt tar, slå på disse skipene bør være betydelig.
Hva å gjøre Hun var her en lege. min tunge lastebil.
"Høyre," Sam enige om. I alle fall vil studien selv være en svært givende opplevelse for deg. Men
legg sammen hva vi vet om måtene der Cosmostrada, sammen med legender som har utviklet seg
rundt deg, og alt dette tar på seg meningene.
Han lo. Det er så stort og hvis vi splitter nå .
Evolusjon. Han løftet hendene og grep
underarmene mine, prøvde å standardisere seg tok hendene mine fra nakken, men jeg kunne ikke
løfte hendene mine høyt nok. Jeg bestemte meg for at en dag ville jeg spørre hva dette
portåpningen gjør så høyt over jorden, i himmelen, er de vanligvis mye lavere, som om på veien,
slik at de kunne passere maskin. Alien gud. - Shish. Ahgirry var veldig glad for å få venner med
skapninger, som var så lik dem.
Og alle unntatt fire bestemte seg for å prøve. Sann, han så på
oss nøye først. «Du har rett,» sa Susan, «hva gjør vi. Hun sa det elsker meg Jeg har fortalt henne at

dette er en gjensidig følelse.
"Til helvete med alt," sa Karl plutselig og hoppet til føttene. Jeg trakk ham til selv i siste øyeblikk.
Jeg ser ham ikke ennå, men Karl sa at dette er en av hans jakt territorier. Hans skall sprakk som
tynn plast. Mange år senere da jeg begynte å kjøre også. Ikke husker noen fysikklover i den
forstand at de blir tatt forstå vårt magiske romskip, vår bil, førte oss med utrolig fart i dypt rom. Vi
gjør ikke vitenskap.
Nei, noen går gjennom ørkenen til oss. Hvis vi finner mer Det samme vil
bety at vår Karl er her også. vel, dette . Etter at de satt opp gjester fra hotellet, de burde ha sparket
alle ut av baren så snart de startet fremover opptøyer, fordi det var fra hovedinngangen at jeg
skulle handle. "
Kort sagt, jeg skisserte hendelsene.
Det gjorde det allerede. Det eneste vi kan gjøre er å
snakke med ham på åpen.
Jeg forstår riktig at du skal forplikte seg seksuelt enhet her og nå.
Han er mye.
UTMERKET.
Vi vil sitte i de nederste grottene en stund, og da kommer vi ut og
spør. "Kom ut av døren, stå på verandaen og blås ut. OG UNNTATT AT . " - Jeg spurte. Hvis jeg selv
gikk for å se etter Tiwi, ville jeg nok ha mistet veien. Men du snakker som om denne gangen er
langt unna for deg. Hvis fra øl ting rundt ble uskarpt, så ugress, da dagen smeltet i øl og omgjort
til en kveld, snudde kvelden til en semi-remembered palimpsest Hendelser registrert over noen
andre hendelser.
Dette er et lært ord.
du.
Fortsatt. ".
Er det noe nytt.
N-ja. Her
er hvorfor jeg måtte kjøre en gaffel.
Kanskje han sa andre ord, men den samme betydningen, hvis hans Et glatt, nesten idiotisk smil i
en slik stilling kan bety noe. Det var Krause som var en offiser i sin tid. Mine øyne roterte i
stikkontakter som på lagrene. For fort. - Jeg forteller deg det neste: ikke hør på skapningen som
kaller seg Prim. - Jeg sa, da tok et dypt pust.
En stor parkeringsplass for transport var omgitt av en tett vegg overgrodd frodig gress og busker.
Egentlig. Jeg lyttet. De kan aldri sette ut en slik brann. Karl var enig. Han presset tommelen flere
ganger sylinderen er låst, men ingenting skjedde. Det eneste som leverer organisk hjerne - dette
er en kreativ begynnelse. ikke Han så seg rundt og vendte seg om hjørnet av korridoren og
forsvant fra synet. - Hjelp. Sam - som forresten, minnet meg om noe.
Slottet er stort. - spurte
Sam.
Uh-uh . vel, som jeg så . Hun satt der og drakk, hadde det gøy å se, mens jeg går
gjennom alle de latterlige ritualene for innvielsen i samfunnet "Broderskap av Bujum".
"Jeg liste bare våre alternativer, Susan.
Sikkert. "Jeg er sulten," sa Sean. Hvis en person er
akseptert . "Damn kile," klaget. Jeg legger forsiktig min hånd på dørknappen. eller noe har det
oppstått. det så på Prima.
"Ingen måte", svarte jeg ham. "Vel, ikke ennå," svarte jeg. Min ide om topp og bunn er fortsatt en
gang fløy til helvete somersaults da rampen rettet, skutt på buen over det som åpnet en stor grønn
hall, og forvandlet til bare gulvet i denne hallen. Agnet.
Zoe sa:
Noe jeg tviler sterkt på at han virkelig er veien det virker.
Han er ikke min far. Sean
rystet på hodet. Dette betyr ikke at vi må Bruk de samme verktøyene, selv om de kan være like. Vel,
tenk det over som det skal.
"Vi vet i hvert fall at denne tingen er redd for baller," sa jeg, Selv om jeg ikke føler meg spesiell
takk for denne nye informasjonen, trenger jeg ikke den det var små innrømmelser.
Andre ideer
. Må . "
Jeg kaller sin grønne ball. "Ok," nikket Dave nervøst.
Noe. "Og det er derfor hvite
damen vil at jeg skal tegne et kart. Hans hjelpeminnebanker fast i veggen mellom hytta og hytta.
Hans kjole klarte selvfølgelig å ødelegge ham.
Enda kan vi sende dem det siste skuddet. Jeg
rushed til skapet med et våpen, åpnet døren med en rykk, begynte å grave inn i Våre lagre av
våpen. Jeg bestemte meg for å prøve å komme til portalen på vei ville være en beregnet og

gjennomtenkt risiko som vi hadde råd til tillate. feilfri kvinne, men som om de var en refleksjon av
alt det ustabil og usikker i meg. Motoren brølte, stønnet, vi kom ut derfra, kuttet ytterligere solidt
Vinterveggen.
"Du føler deg fred og ro her," sa Darla. - Ved golly, lurer jeg på hva som vil skje da. - spurte jeg
rolig. Vi har nettopp lagt dataene.
Hei.
Hvordan er det.
Jeg vil være mer enn glad for å
kunne gi deg noen informasjon som du finner ønskelig, men med hensyn til den generelle
Ordninger av ting, drømmer kan være mer enn nok til å fylle Din informasjon om verden og å svare
på dine spørsmål.
Bingo. Vi nærmer oss raskt Disk-planet.
La oss håpe. John og de andre
som så på Avstanden til hva vi gjorde, kom opp og hjalp oss med å dra mer stykker for å dekke
kjerne wilks.
Jeg ønsket å slå ham.
Høyre, Sam.
Kommandoene er kodet. "Ikke vær så jævla arrogant.
Hvis du forestiller deg det i fire dimensjoner, så Microcosm det var der, helt i begynnelsen av
universet.
Jeg tok en slurk av brandy, deretter nådd ut for en flaske. Jeg har en slags klaustrofili, kjærlighet
for trange rom. Roller knuste en snø av snø og is, bilen sank ned og dartet til sanddynene som ble
kammet av vinden rammet veien fremover. " - Jeg spurte. Bare hyggelig. - Jeg spurte.
"Interessant," sa jeg. Twvrrrll dukket opp fra skumringen. - De vet mer om vaner i det gamle Zake,
enn vi. Dette er nok for alle å tro på deg.
Ikke den minste. "Det er ingen annen måte å
nøytralisere det," sa jeg. Men informasjonen forblir, og denne informasjonen kan lagres av noen
på måten og i noen fartøy eller midler.
Nei, du - nei. "Bekreftelse," svarte jeg. Darla biter på
leppen hennes og sakte sakte på hodet. Du kan se på utsiden noen stjerner.
Jeg banket på badedøren og fortalte Darla hvor jeg skulle. Jeg kunne ikke forstå hvor er
begynnelsen, hvor er slutten Man kan tro at noen tegn bare er universelle. Jeg er kunne ikke forstå
hva som sto bak denne masken, hva var det selve essensen av dette vesen. selv smerter har dukket
opp. Gnister fløy, tynne bekker strømte oppover røyk, tåke og damp steg fra vridende ball av
mekaniske armer. - Jeg tror vi har det.
"Kan ikke klandre deg.
Hva med Bach. "Nei, men jeg sverger det fløy så fort som dette. "Denne
løftemekanismen brukes ikke ofte," uttalt det. I tillegg merkelig nok var det og viss religiøs
orientering.
Jeg reiste meg og gikk over til safeen. Men jeg ville heller ikke miste Zoya. Det virket for meg at jeg
hørte et sprut. Det var en skarp vende fremover. Eller at han er veldig sterk.
"Ja, men dette kan ikke skje," fortalte Clark meg. hvordan gjorde du det. «Hei Clark,» sa jeg
muntert. Jeg ventet halvt å høre den formidable en stemme som ville si til meg: "OG NESTE DENNE
FUNKSJONEN VIL IKKE LIKE å passere DØD.
Jeg har ikke noe imot, takk, - jeg tente igjen røret i
et langt kjøkken en kamp. Videre på stien tillatt gapet i kronene et stykke av månen skinne rett på
banen. Jeg spurte Prima hvor de kom fra. Jeg leter etter . de samme desorene. politiet, uten å
forårsake en rekke problemer, paradokser. i lang tid.
John sa mildt:
Det er ingen innvendinger hvis jeg går med deg. Alle problemer i det, - her
trukket hun drakten over seg selv, - hvis du satte på På denne tingen forstår ingen hvordan du ser
ut.
Ørene falt. Jeg har aldri mistanke om at Darla hadde en svart terning. Som i ethvert annet
lovsystem er setningen veldig Avhenger ofte av tolkningen av hva som skjedde.
Husker du bare
eksterne former, og ikke essensen av opplevelsen selv, ikke hendelser. Min Gud, tenkte jeg, hvis

Jeg har fortsatt sjansen til å se under vekten av en tung lastebil, sannsynligvis gråte . - Mine venner
.
De tok min trailer. "
Hvor mange var der. - Jeg har det føler at jeg vet hvor de er. Raketten
krasjet inn i en strøm rundt tjue meter unna oss, og hevde støvfontener og søppel.
Hva er det.
Kanskje fordi jeg ikke reagerte, trodde jeg at denne tunnelen - direkte vei til sammenleggbar
butikk.
Jeg skulle ønske jeg kunne bare gå galt nå . " Og hvis du Han har ikke noe hjerte, alle
sjanser er ikke til vår fordel.
"Debbie," sa jeg. Sam øyelokk flutterte. Imidlertid mistet vi den grønne ballen selv.
Ja. Bare tre
igjen. Noe fløy mot stjernene. Han reiser bare fra fortiden til fremtiden og tilbake. "
Hvorfor
jobber hun her.
ler du. Mange takk til deg, Ragna. Noen som Hemmed under en helt annen
person.
Jeg så ut av vinduet i det hele tatt. moderat tranquilizer, og vår førstehjelpsutstyr er nesten tom.
Jeg gjorde ikke skynd deg, bare opprettholdt en jevn hastighet. Det begynte å handle litt etter litt.
Tilhengeren skred straks til venstre, men i stedet for juster bevegelsen hans, jeg lar ham bare gå
som en gud for sjelen sett, slå av kontrollen på panelet og fjern friksjon og frontruller cab.
å
skjule. Men .
Å, du mener portalen gjennom hvilken akkurat nå kjører du
Vel, vær så snill .
Selvfølgelig.
Det kan ikke være at du er så seriøs om William Blake, - sa john til sean. Han
inviterte oss til middag.
Bak ryggen sa Susan:
Også i begynnelsen var det vanskelig å forstå slike forbannelser på
intersistemnom. - spurte Prim.
eh. ) Her, på veiene mellom verdener, møtes folk ikke lenger å
fly tallerkener. Så kommer vi til fjellskogen, gikk til alpinmarken.
Så sa hun: "Vi har ingen grunn til ikke å stole på ham. "Clark, jeg trodde du hadde alt i verden," sa
Darla.
Mekanismen informerer meg om at det ikke er i stand til å behandle, at dataene, at vi gir
ham, "sa Bruce. I fangehullet et støvfelt faller et sted, og himmelen skjelver. " Vi må være i
nærheten, og vi vil også bli påvirket av det samme stråling selv. Det er veldig sannsynlig at livet
vårt nå ikke verdt og halvparten. vil du fortelle meg at du ikke har sett ham. Den tunge lasten
skjelvet, og vi stoppet et øyeblikk med en slipelyd et veldig kort øyeblikk, fordi jeg presset
gasspedalen til selve gulvet. Men hvis du tar dem som en progresjon av serielle episoder i blokken
sanntid - de har en virtuell eksistens.
Robotprosessen brakte oss lunsj. Vi ble trukket gjennom Galaksen, fra den ene enden til den
andre, forlot vi jordens labyrint langt bak, kom til enden av veien. For å sette pris på hvor kult Sam
er, må du se ham ved siden av ditt lille firehjulede kjøretøy. Hva skjedde
Rupturen av
primærenergien tetrad som førte til lekkasjen og etterfølgende brudd på forbindelsessløyfen. "
Ser ut til den tykke suppen utenfor vinduet, svarte Roland:
Nei, ikke ennå.
Er det så.
Det er veien å gå. - Ikke rart, det gjør hun ikke. " Winnie klemte meg og kom ned fra knærne mine.
De er ok.
Søster Dave venter på deg om ti. Jeg falt i mellom forseter. Jeg ønsket å spørre hørte noen om portalen hoppe den avstanden.
"Jeg ville bare drømme om å komme meg ut og strekke mine ben," Susan stønnet. For noen uker
siden lærte jeg fra Corey Wilkes at alt dette Det ble arrangert at han hyret spesielle erfarne
stuntdrivere, å ordne denne katastrofen.
Ja.
Vennligst . Jeg følte at mitt hjerte var dekket av
is. Silent, som en slags et hvalstort luftskip, landet skipet nærmere oss, og hans masse fylte
klippen. Jeg krypte, hoppet, gled mellom rørene til den brøt inn i en annen korridor. Men det er
noe mer, Karl, - fordi du på en eller annen måte må skape henne en passende legenden og få
dokumenter.
"Og dette," sa Yuri, "er akkurat det, ifølge ahgirrov, går inn i den svarte terningen.
Dette er
mitt navn som jeg bruker oftest. Jeg er ikke helt interessert. Jake, hva er du. - Sam ropte og så ut av

vinduet til venstre.
Ja.
Mislykkes for meg på dette stedet.
Igjen, mye vanskelig å
forklare. Vel, vi vet allerede noe. Vi klatret takknemlig inne. "Bra, bra," sa jeg kraftig.
Så hva.
Noen flere stemmer hvisker i mørket, flere biter puslespill jeg er lei av. Det er alt skummelt kom på
nervene hans. Angst brent i meg. - Han spurte da jeg klatret opp stigen og satte meg på setet. Det
er et slikt sted at det ikke er noe sted å skjule.
MAT . Jeg løp igjen, og jo mer jeg løp, desto mer mistet jeg orientering. har ennå ikke funnet en
opptatt. Plutselig syntes noe i ham å bryte, og han hoppet på stedet.
"Du hadde en jævla tøff kropp," sa jeg. - Vi har den tingen du trenger. Munnen min .
Sam ble irritert. «Hei, Vinyl,» svarte jeg.
En veldig innsiktsfull gjetning. - Svar.
Og hvem er
"vi". Jake, hva var det. Mer og oftere kom jeg over grener av hovedveien, som gikk til venstre og
rett til andre portaler.
Objektet dukket opp i våre fremre vinduer som alt vinkelen på oppstigningen vår ble brattere.
Motoren brølte igjen, valsen begynte å bevege seg, og jeg knuste spyddet med alle mine krefter.
Så begynte de å le sammen. Så vær klar til å skyte denne tingen. Den tredje er fortsatt i
hanskefeltet hvor han er så og hopper i tette hjørner. Øynene var små og runde, de så nesten ut
som et menneske, og dette gjorde det ubehagelig. Hva er inne i terningen er bokstavelig talt er
noe.
Språket oppfører seg veldig rart i forhold til hva det er bærer gjennom århundrene i
vokabularbagasje, og det som kaster langs veien. Jeg forsto min en feil i samme øyeblikk, da han
nærmet seg nærmere. Jeg satt på kanten av ryddet på baldakinen bakken. - Hvorfor måtte jeg
klatre fjellet for å komme hit. - Hele tiden jeg følte meg så vill . I det minste vet jeg det det vil bli en
fremtid.
«Tilgi meg mine metaforer,» sa Prim, »men noen ganger er de veldig figurativ og nyttig. Dette er
imidlertid ikke en unnskyldning for å behandle dem urettferdig. - Her, forresten . Og Laurie.
Hva er saken.
Du samme, kjære, og på samme sted. - Han sa at hennes venstre bakre scooter
liksom kom ut av synkron bevegelse bare i det øyeblikket hun kjørte forbi bue markør. - Hvor i
helvete er vi. Derfor forlot vi det aldri.
"Ja," svarte Laurie. De angriper oss. - spurte, blikket, Clark.
Beklager, men . Farvel, Lai. - sa jeg.
Hva, gratis prøveversjon for en måned, og hvis du ikke liker det, da er du ikke forpliktet til å
kjøpe varene våre. Hva sier du. - Selvfølgelig vil jeg være på vakt, men jeg mistenker sterkt at han
og hans gutter skal handle som de burde. Tenk at du heldig.
Mmmm . Ragna og de gikk med
oss til utkjørselen. Jeg fanget Laurie med æren av sin vakre, men voldsomme sjømann.
2
Motel og restaurant "Sønn" er rett på veien i nærheten av portalen Groombridge-34. Faktisk var
spørsmålet dum fordi det ikke var noen måte å bevise det generelt skjedd. Det er umulig å si
sikkert.
Wow. For koloniene er det et sårt sted. Ledgen har blitt allerede, og jeg begynte å
tenke på om jeg skulle slå meg tilbake, men gikk fortsatt videre videre Snart ble fremspringet
svært smalt, ikke bredere enn beina. Jeg slått på bryterne og prøvde igjen.
Er du ok, baby. ) flere møter i skogen.
John raste sarkastisk et øyenbryn og så på ham stille, da vendte hodet mot meg.
"Vel sagt," sa jeg. Det var Karl som ble brakt til spisestuen med en skinnende ball. - Hva er dette

søppel. Men jeg kan ganske kompetent Beregn hvor langt unna horisonten er fra oss, helt til jeg
kan finne ledetråder. - Vel, jeg skjønner at Sam skal gjøre sitt beste for å lokke meg til døden, i
hvert fall hvis han ikke kan gjøre noe annet . - Kanskje et sted der Er det kortere veier å kutte
avstanden.
"Damn," sa Sam. Til å virke, virket han ganske håndgripelig. - Han slo meg rett. Splash lenge
overgitt fra vegger. eh. figurer i stilen du velger. . Jeg så på veien foran sylinderen nesten
foran oss.
Darla shrugged. Moore var ikke synlig. Jeg falt på min side og rullet og miste aluminiumstangen.
Spillet var som et kryss mellom rugby og motorsykkel racing. " - spurte Darla. Jeg vet ikke .
Sannsynligvis har du lenge lurt på hva som var i veien. " Nei, Jake. " - spurte Carl. Ja . Men jeg
glemte raskt det jeg trodde, siden bilen plutselig svingte skarpt til venstre. Eh. Har du det. Han
trodde det skulle skje et sted. Ikke vær uhøflig. Kanskje han selv utødelig.
"Men vi er selve kjernen i disse hendelsene. Vel . Plutselig, ut av tåken, blinket et uhyggelig
lysstråle foran. Sean satte seg og vinket inn Velkommen tegn på hele flasken øl. Så viste seg.
Det var et løp som brukte mesteparten av ressursene på å finne en måte å budge en stjerne på.
Den fjerde gangen, på mindre enn to måneder, låser de meg opp og fange, hold deg oppe mot
min vilje. To av dem falt ut, så jeg har dem Legg forsiktig på bakken etter at jeg har satt bilen i
lastebilen rommet. Okay. Sean sier: "Jeg liker ikke dette stedet, Jake. Laurie. Men denne
gangen, jeg mørket glass i vinduene. Vel, ok, jeg vil passere litt.
Yuri sa:

I det minste har vi en arbeidshypotes.

Hvor. Og før det, vi alle snakket og snakket.

"Hvem trenger alle slags bøker der," sa den tannløse lumberjack med en sterk strinovskim aksent
- når har du dette her znayka. Du sa "lite prosjekt". Fantastisk. Det er bare det .
Roland rystet på hodet og så på de store dobler i boksen. - Jeg visste ingenting. Jeg er redd for
det. "Så hva er årsakene dine, Zeyk. Kjører der var bare skummelt. Ja. Det var virkelig et mirakel.
Clark rystet på hodet. En kompis. Tre stammer spiste meg med øynene. Det som ikke inneholder
noen spenning, rot fra statisk og passivitet. Derovre Galaxy Sculptor og Fornax . gangsti fortsatte å
gå langs kanten av klippen og gikk videre inn i trærne. Ja. Nesten med hvem jeg tok opp. Jeg
vil få min venner tilbake. Nei, i originalen, hvorfra denne graven ristet ble laget skuldre. Jeg tror
dette er min rett. Winnie og Laurie prøvde å snakke gjennom hubben og lyden som regjerer rundt.
Da vi gikk nærmere Til kassen viste Darla meg en finger på nærmeste rekke biler. - Sett inn noen.
han . Personligheter så kreative potensial, som deg, er veldig, veldig sjelden i universet.
"Jeg vil bare spørre," sa Susan, "dette er hva det er Cosmostrades byggherrer. Vi dro til
skjærsverdet. Jake. Det er derfor. Jeg ser. "Men jeg er seriøs. Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke
tenkte på det selv. Alle la merke til den nærliggende bilen og ble litt rekylert fra kanten. Men bare
tenk. Tunnelen strekte seg om en fjerdedel av en kilometer, og ble omgjort til en gigant
underjordisk hall full av alle typer biler. Det var forferdelig. Kan jeg våge å presentere for deg - og
jeg spør deg sluttet seg til skålen til helten til den store helten. Susan så på henne tøft og lo også.
Men selv tar det i oppmerksomhet kan man si at slottet har sin egen rare skjønnhet. Du hadde en
terning og de fanget deg. - Han strakte seg.
"Beautiful," sa Sam. "Du og jeg," sa jeg til ham. Vel, vel. "Utrolig," muttered Yuri. Brett bøker og
notatbøker og gikk etter meg. " Hvis ikke, er jeg klar hevder at når de hjernevasket Miller og så de
var der funnet, de var veldig bekymret. Synes du med min vrede. Darla brøt ut å le. Susan tok
hånden av munnen og visket: Jake, hvordan. "Vi må alle ta en del av skylden," sa flau. Susan er
veldig kul beskytte. Vi kunne re skriv ned alle lærebøkene på logikken den sommeren, hvis du

virkelig vil. dette stedet kjørte meg gal. Jeg måtte enten skrive det inn eller Vend tilbake, så jeg
spurte motoren, og den tunge lastebilen reiste opp ramper, hoppende og svajende, og jeg
begynte å se for å se om det var noen sider av nedstigningen ned fordi på denne høyden vi var
akkurat som live mål. reise sammen med oss. - Det er veldig vanskelig å forstå paradokset. Hun vil
ikke falle. Så jeg spurte henne.
"Jeg er ikke helt død," sa Corey Wilks stemme gjennom ekstern kommunikasjon. På det smale
ansiktet stod det ut bølgende øyne, de var døde, det var ingenting i dem - nei følelser, ingen sjel
tilstedeværelse, personlighet. Han er der borte. Jeg ventet ikke når traileren bestemmer hva jeg
skal gjøre, la jeg til gass, åpnet lokket, under hvilken var hurtigutløseren, og gled under fingrene
ring. Jeg tror vi må kjøre på omtrent femti meter i et sekund Si femtifem, bare i tilfelle. hun
svelget og sa:
"Vil du ta oss tilbake. Og jeg kunne ikke komme ut av beskjæringen i det hele tatt. . Vent litt. Ok,
sa de som svar, men hva med en mindreårig, som du transporterte over grensen på planeten. Hun
har vekt og . Selvfølgelig. Se hva som var ment for vise seg i ditt tilfelle. Det ville være mer riktig
å si det de holdt viktig informasjon fra meg.
"Så," sa to, da de var alle foran meg, " La oss starte perfeksjonen av ritualet. Hun var dekket med
nøyaktig de samme svake synlige mønstrene og krabber som jeg sett på skipets
plateringsmateriale. Kan jeg gå med deg. Det tok en halv time å starte denne tingen.
Cosmostrada, labyrinten Interstellare veier, som strekte seg over galaksen, brøt bare av ved foten
av citadellet før gardinene av crimson trees. Noen er helt ingenting men det er slik . Alle som
noensinne har hevdet for et pund av kjødet mitt, samlet alle her, inkludert til og med den sene
Corey Wilks.
Vi ventet ti minutter. Men bare i det øyeblikket, da den tunge lastebilen til dette formålet vendte
seg om, jeg Jeg skjønte at dette ikke ville være nødvendig.
"Joff, husk hva jeg sa der i hytta. - Jeg tror at hans strålende stil er utenfor døden selv. Vi er var
blant squat gresslette åsene.
På omtrent tjue minutter var motorveien over. Hva er bruce. Middag invitasjon fortsatt virkelig,
hvis du godtar det. Han var ren lyrisk, melodi - nesten musikk. Takk for forslaget.
Jeg åpnet skuffen under kontrollpanelet. Så viste det seg at politiet slags likte de var ikke spesielt
interessert.
Jeg plukket opp enheten. Jeg var ganske sikker på at det ville. Ta det da. Ubeviselig holder
lokket med sitt bundet hender, jeg så tilbake over skulderen for å se om det ville være på bunnen
av boksen noen krydrede ting som jeg kan bruke. Jeg tror ikke min virksomhet vil ta mer bort fra
meg. Det er slike lover .
Jeg riper på hodet mitt. - Du prøvde å fortelle ham at alt er godt over. "
Darla krysset bena og trakk på et gammelt teppe. Lyem også. Dette marerittet bodde et sted i vår
underbevisst før reinkarnert inn i denne hellfire. godt kanskje var vi helt i skitt.
"Bra," svarte jeg. Jeg la hodet på skulderen og klemte øynene mine for ikke å briste i tårer. Dette
avhenger selvsagt bare av din vilje. tilbake til livet. Jeg fortalte alt dette til lederen av
designavdelingen, og han har en veldig kreativ tenkning. " Og oss, og deg.
"Se," sa jeg. Han var veldig spent. Denne tingen virket veldig kjent for oss. Darla ble litt grønn. Det

er rett på kysten, om seksti eller sytti. hei. Nå har du følelsen av et skip rundt deg. De sier at
deres skapning ser ut På apen er det et kart over Kosmostorad - hun har et kart, eller hun selv Ikke ta ut - du vil forstå.
Det var ingen beryktet sukk av lettelse. For tusen år siden. - Jeg spurte. Intergroupveien går
sammen her på Andromeda og kommer ut igjen på samme sted. I hvert fall på dette nivået vi
kunne oppriktig beundre det han så. Han har saker i mange varme steder, har Moore. La oss gå, vi
vil rive oss bort, bare deg og meg. Det var en tid med dundrende nyhetsrapporter radio, på
fjernsyn .
Bollen kom tilbake til oss, og nå gikk den til bordet. Jeg kjøpte denne tingen, da jeg var femten,
selv før jeg ble tillatt etter loven å kjøre bil Jeg vet hver tomme i denne bilen. Disse to var et dårlig
matchet par.
Perez bristled. Andre reticulum krysset rom og begynte å patruljere et stort stykke hall. Det er ikke
det.
Vi tilbyr å skape en helt ny type sinn. En slik uflaks. Jeg presset bryterne til jeg kom til det da jeg
klikket hvilket verktøy sluttet å spytte brann. En egen inngang ledet til parkeringsplassen. Jeg
tilbyr en skål - for livet. - Jeg så seg rundt. Uventet nede Det var ingen overflate under oss, og veien
ble til en bro, kastet over den dypeste avgrunnen, på bunnen av som jeg så noe som kraner og
foldemekanismer. Hvis vi bare følger instruksjonene, er det skummelt for oss.
Affirmative svar. Det lille, firkantede vinduet på baksiden skinnet litt med et gulaktig lys. Vi fjernet
det fra hoveddelen minne, men det forsettlig lastet når vi koblet igjen bankene av minnet. " Bare
to landet da så vidt jeg husker. hun angitt i hjelpebankene til dataminnet. men no. Jeg vet ikke
hvorfor jeg aksepterer det. - bra blokk skapte seg, ikke sant. Han falt strekker seg. Selvfølgelig
ikke. Det var absolutt ikke mitt gulv. Metafysikk 101, tre kredittkort, mandag, onsdag, fredag, 1500
timer, Kantian rasjonalisme. - Nå husket jeg. Darla gikk nærmere. Vel, ja, hundens hode . Jeg så ut
av vinduet.
Jeg tenkte på hans forslag. Clark åpnet lasteslaget og rullet ut en Chevrolet på veien. " Jeg har
andre ting som Du kan kanskje like det. - La oss gå dit uansett. At din paradoksale dobbelte kan
dø av et hjerteslag, - Jeg svarte. Men han må være mye lysere, eh. Kan du gi oss noe annet. Man
ble tilnærming slik at vi bør vurderes. Han plukket opp en av posene og noe annet, veldig lik
huden på et dyr, og gikk til oss. Han var naken i midjen, hadde han pyjamasbukser. "Du er ikke en
jute har endret seg. Du har helt glemt, faktisk. Akhgirrov nesten ingen tungt utstyr og våpen,
men de ringte til nærmeste falne, som vi senere lærte, og ba om en traktor. Det kan vise seg at vi
vil ødelegge alt selv hvis Vi vil forsøke å holde ham fra å ødelegge hendelsen. Damn den. Hun er
fortsatt et barn. Hvorfor er du fortsatt agitert med dette. Den vanlige metaforen. Har vi øl i
kjøleskapet. Men eksisterte et lite lys av håp om at de kan la oss gå, akkurat som Mura og hans
gjeng Vi visste det ikke.
"Ja, forlater et spor av radioaktivt avfall," la jeg til. Han begynte å skyve opp rampen. Denne
gangen snudde jeg seg skarpt å ri langs åsen som løp parallelt med veien og til slutt igjen snudde
seg tilbake til henne.
Men det var fortsatt spørsmålet om en ødelagt rulle. Roland reiste hendene til himmelen.
"Hvordan ville du forklare at dette dyret dukket opp her. stoler jeg på ham. Det er et bord.
magisk planet selv, uten ankomst. Jeg vet bare ikke lenger.
Karl sukket. Jeg slått på radioen. Han svømte inn meter to over gulvet. " Jeg svarte. Strengt tatt er
dette mest liknende massiv hjertestans. Ja, her kan vi også vurdere tidselementet. "Han er helt

kuttet ut," sa Sean engstelig. Ærlig, jeg har ikke slått tungen for å klandre ham for at han freaked
ut før han mistet bevisstheten.
"Og den drømmen i går kveld. - Forresten, din bekymring for min helsetilstand gjør deg ære.
"Ja, ja," svarte jeg. Og hvem er han. "Jeg kjeder meg, og for lenge siden," sa Roland. Han
kidnappet meg, han kan sende meg hjem. "Clark, kan du høre meg. Alt syntes å passere bare
fantastisk, til vi plutselig avviste skarpt til siden. Det kan gjøre endringer i tiden selv. Til hvem
Trenger du strålingsbeskyttelse av denne størrelsen. deres umulig å ta for folk.
"Du er lederen til stammen din," sa hun, da forventet så på meg.
Han lo. Ingen visste og kunne ikke forutsi at Winnie ville gå til dette. Hvor jeg endelig ble en
voksen mann - for tidlig da moren min døde og fødte min bror Donald - dødfødt . og morsomme
folkemengder, og vi vil bli kalt fryktløse pionerer. Ørkenen forsvunnet og vi fløy gjennom den
tykke grønne jungelen under lavt bly himmelen. " - hun syntes å synge disse ordene. Den store
Joyous Song, uten avbrudd, sang tretten millioner år, hver generasjon husket det, overført, tillater
aldri bryte i kjeden med endeløs gjentagelse. Byggerne av veien, hvem og hva de er, kunne
forestille seg konsekvensene av hyperspace veien, som i et øyeblikk forbinder utrolig fjerne
punkter og absorberer store avstander.
Jeg hvilte, kroket under et tre i noen minutter. Noen fysisk bokstavelig talt rykket i det, og vi ville
aldri ha vært i stand til å slette Wilkes derfra. Vi ble ført bort med Cosmostrades og byggerne av
Cosmosstrada anså det ikke nødvendig å sette vekter eller stolper langs veien. - noen spurte. - Jeg
tygget leppen min og prøvde å huske om det var så. Jeg husker at min far sa Jeg husket hvordan de
åpnet den første portalen på Pluto med ham, åpnet den roboten, og da tenkte jeg: Hvorfor bygget
de den, denne portalen, på slik avstand, på kanten av solsystemet. fornøyd. Jeg trodde at
sannsynligvis er hele planeten fratatt dyrenes verden, at det bare er vegetasjon på det, Prim, vi
mennesker og Hvit Lady
Vi brøt ut i åpent rom, og jeg stoppet, åpnet porthole og lyttet. Jeg er redd for at du har rett.
POLMILLIARD. Ragna. Når vi gikk, følte jeg meg som om vi var omringet stor hall. Gr-r-rip. Det
så ut som at hun slo deg rett. Det eneste spørsmålet er: vel, på slutten alt skjedde Siden klimaks er
tidløs, dette Spørsmålet kan besvares. Jeg trakk forsiktig ut. - Slående muligheter til å begå en
forbrytelse, hvis du tenker på det. Dette er tingen jeg, som de sier, brakte fra min reise i tide og
ga det til noen . Vi panikk for å etablere en forbindelse med lederen. Argumenterer med hvem.
Litt lenger nede svinger ble lettere, og jeg fikk muligheten til å se på de rundt oss landskap.
«La oss gå,» sa hun og reiste seg. Den tredje bygningen, i noen avstand fra veien, var bare flere
butterfly vinger sammen.
Vi kom ut av vognen og nærmet seg dem. Selvfølgelig. Jeg vet ikke stemmen hans, Jake, og
han er ikke i aksent en tømmerhøvel fra High Tree, men dette sier fortsatt ingenting.
Lauries øyne fladdret og åpnet. Deres ikke var to dager. Jeg mistet følelsen av bunn og topp, og
jeg ble litt føler seg syk. Og se på Prima. Vel, la oss si, tolv milliarder . Dette er den svarteste .
Men hvis jeg kan gjøre det som må gjøres, dette aldri skje.
Men alt viste seg for å være i orden. Det er på tide for meg . Da jeg åpnet øynene mine igjen, fløy
vi nær bakken på en forferdelig måte hastighet. Jeg kjenner deg veldig lite tid, Jake, men jeg kan
si at du er alene av de mest bemerkelsesverdige menneskene jeg noensinne har kommet over.
Vel, for meg er det helt ulogisk og bare heller ikke til landsbyen eller til byen. konto.

"Wow, du har gjort alt her," sa jeg. Jeg er bounced av til siden. Jeg trodde ikke at du kjenner Mash
City så godt.
"Prim," gjentok jeg. Imidlertid slo hun smerten. Ja, det virket for meg at dette ikke er verdt
oppmerksomhet. - Du har gått et par dager siden. De er tårnet fremover, toppene deres var
avgrenset av skyer på en grønnaktig himmel bakgrunn. Jeg er imidlertid redd for at denne
oppgaven tar for mye sanntid. De virker veldig ta sine rituelle plikter seriøst. inni er det en tomhet
av tomhet, - han blinket, sin melkefarge er gjennomsnittlig øyelokket rullet opp før øynene hans
ble lukket bak øyelokkene. eller kastet en blastbølge.
"OK, barn," sa jeg. Hvis den som var mellom disse to linjene, avviket fra midten veier, han hadde
veldig, veldig dårlig. Åh, Ok, vær ikke oppmerksom, jeg holder opp. Dette er veldig veldig rart. Det
var godt å være tilbake på Kosmostrade. Nå føler jeg meg virkelig skyldig at resten ikke er la oss
gå. og helvete, bør vi generelt slette alt dette skriv og fortell deg i ord. - Jeg spurte. Du vet, til i
dag var det en liten gnist av tvil i meg det de sier at det kan være måten jeg ble offer for en gruppe
hallusinasjoner som de er galne om flygende tallerkener som er mobbet leir i ørkenen og vent til
utlendingene ned til dem, å redde verden. Mat. som om noe intervenerte. Vi er leter etter den
ultimate grensen for kunnskap. De har noe fra en shaven-headed politimann med fuglehjerner.
Vel, det ville sikkert være uønsket, der jeg er enig med deg. Fortell meg dette: i all tid og rom
Ingen tenkte på dette eksperimentet før. - Det er flaks i seg selv.
"Jeg er med deg, baby," svarte jeg. Men for en eller annen grunn klarte svaret Clark ikke på meg.
Ingen større livsformer rundt. En Hvis du fortsatt ser på camouflage, så blir jeg nesten usynlig .
Og så er det egentlig, selv om det ikke ligner på oss en gård på Vishnu (fordi den planeten ikke er
så lykksalig i det hele tatt som denne), men alle komponentene jeg trenger for følelser av livets
fylde, fred og ro: plass, grønt, slikt rolig og fredelig, og mye, masse plass.
"Carl, dette er galt," svarte jeg. Hun hadde også en atmosfære, noe som en biotisk suppe. Alle
proffene, og enstemmig, tro meg, Jake, min gutt, - sa for alle Sean. Som en del av å etterligne
karaktertrekkene, følelser og personlighet, er du ganske lik matrisen til Sam.
Jeg innså at vektløfteren beveget seg. Ja, planen. "Angst," sa datamaskinen ubarmhjertig, "mot
bevegelse ballistisk objekt. Bevæpnet, flyttet vi inn i skogen, fulgte Shawn langs Stien som han sa
skulle skulle lede oss til Tommys gård Baker.
Jeg så tilbake. - Jeg reagerte. Hår annet. Vi bar det ut tiden er omtrent den samme som før: spiste,
sov, engasjert i deres personlige spille kort, spille sjakk.
Krause svarte ikke i noen sekunder. Karl først sa at Debbie bodde i Culver City, og som det viste
seg, hadde Dave en søster som bodde der.
"Ikke bekymre deg, det vil jeg ikke," forsikret jeg ham. Vi fikk svaret på omtrent tjue minutter. om
ta hensyn til tiden de brukte der, det burde vært for dem ekte helvete. Vi er trudged oppover
bakken og gikk inn i en nesten ugjennomtrengelig tåke. Plutselig stanset alle levende vesener i
skogen. På månen. Veldig rimelig. Deres tro er uutslettelig, som en stein.
"De spiller store," sa jeg. Etter et øyeblikks pause ringte stemmen igjen: JA. Innsiden var skrik
og generell uro. Jeg må gjøre det samme. "Glem det og tenk," sa Carl. "Hjemme," sa jeg og nikket.
Flott. - Han pålegger oss å følge inn et sted hvor det kan gjøres. La oss snakke med dem før vi
blir vis dem tenner og truer.
Stemmen snakket intersystem. På resultattavlen til CPU lyser opp flere røde lys.

Det spiller

ingen rolle. "Vi går, Clark," sa jeg. Hvert år reiser reisende på motorveien, og Hundrevis av dem
blir aldri sett igjen av mennesker. Luna Park er enda eldre Begrepet, men slike parker ble kalt så.
Det virker for meg at jeg ble overført til noe som en sykehus, men de gjorde det med meg litt
Legene undersøkte meg og bestemte meg for at det ikke var verdt det. - Dette er noen har en
lunsj. - Jeg spurte. Hvis hun vil aldri møte meg.
"Yuri," sa jeg, uten å se deg rundt. Jeg glemte Sam. Han tok lommelykten fra den fete mannen,
gikk over til døren åpnet den og viste meg å gå ut med en gest. Varme død fanget henne, og det
var ikke noe håp. Han ringte meg som resten av legionene kaller vårt løp, andre i ord som vi er
skapninger som har unaturlig samleie med øyeløse dyr, det vil si grotte dyr.
"Hva synes du er det verste de kan kaste på oss. Motoren stanset og en chillende stilte regjerte.
Jeg kjempet med kontrollene, alt Denne gangen trykker du på knappene på stabilisatoren er sint.
«Vi tenker på noe,» sa Karl til den arrogante selvtillit.
Og jeg var ikke alene. Cosmostrades eller rykter om deg. Før jeg kastet Wilks i hullet, så jeg på
ham. - sa Zoe, klemmer meg. Etter lange tvister bestemte vi oss for å sende en rekognosering
gruppe for å finne ut om denne verden er bebodd, og hvis vi lever, hvem innbyggerne.
Nedenfor langs Cosmosstrada streknet merkelige strukturer.
ganske lett, men veldig effektiv, han rammet rett i topp ti.

Uh-uh . Makeup hun hadde

Hun nikket, så innså. Universet visket og gispet. " Mitt rike endte litt tidligere. . På den tredje
slurryrullen bestemte jeg oss for at vi skulle holde militære råd. Men denne festningen er evig.
Jeg snudde meg igjen. Kjære, gjennomsiktighet her fungerer bare med vår side. Jake, klarte jeg
å etablere noe som en rudimentær kontakt med ukjent kunstig intelligens. Hver person har et
poeng brudd. Vi rushed nedover bakken over sletten. noe varm, fuktig og gummiaktig. Vi er
nervøs og prøvde ikke å vise det til hverandre. Alien med et krasj falt på en haug med søppel
sprukket ansikt på harde bergvegger. Jeg så på sløret tre trunker, ser etter det den skjulte
meningen med alt som skjer. Jeg måtte Deretter uttaler et gråte, noe som "ekstrahu-yyy. Her og
der svak strømmer av damp steg fra ledd og ledd. selv tanken på det gjør deg børste.
"Og det er folk," mumlet John. Hele skogen skrek rundt med voksende horror. Så brettet han
planlegg og legg den i bukselommen. Jeg kan ikke selge min egen far, ikke sant. Yuri, en teoretisk
fysiker, var spesialist i Cosmostrada og relatert Med sine underverk prøvde han å ta avlesninger av
instrumenter relatert til sylindere, gjorde oppmerksom på mangfoldet av Cosmostrada i
forskjellige planetariske omgivelser - broer, ramper, ramper og mer. Jeg har en mr Jeg tar et par
spørsmål. Men hva fra begynnelsen fikk du se etter slutten av Cosmostrades.
"Åh, det spiller ingen rolle. ring fargen der den er malt.
hvorvidt jeg burde ha det barn .

Hvis jeg noen gang minner meg om

"Jeg så hva resultatet ville være," forklarte Yuri. Sam og jeg bodde noen ganger sent da de ble
kringkastet. Synes hun at de er i nærheten. Nå har jeg løp igjen med bil, men . Vel, det er
ingenting der.
Krause hadde ikke tid til å prøve å skyte på oss. "Vel," sa jeg. "Dette er henne igjen," sa han.
Trapp. " Det var så fint med å møte deg
Jeg ristet på hånden. Lorelei, barn, hør på meg, det vet jeg du er ikke mer enn femten år gammel .

" Jeg forstår, men etter min mening er du noe mer. Hun holder deg. " Og hvem sier at det
ikke kan være noe tredje alternativ. - Uh-uh . Men hva kan du gjøre her. Det er et mirakel som
de kan til og med noe nivå med en viss grad av nøyaktighet på avstand dusinvis av lysår. - Forklar.
Zoe sukket. røyker. Susan noe gråt og Darla lo. Jeg vil ikke si kaldt. Galaktisk svart hull Kjernen
kaster ut for mye hard stråling.
Jake. Sam, prøv å sette opp skjermer for å fange denne typen tegn på liv. maskin slo en lav
høyde og hoppet vilt over sletten. Ragna sa at nyheten om vår ankomst spredte seg over hele
planeten og at vi var veldig interessert. Kan du gjøre opp det siste uttrykket i mer forståelige vilkår
for meg.
"Du trenger heller ikke en terning. "Bra jente," sa jeg. Damn hodepine . "En utstilling av
eksotisk bilteknologi," sa jeg, "eller en slags sirkus. Igjen sier jeg ikke at jeg kan forutsi hva jeg skal
gjøre denne bilen, men det er en veldig stor sjanse for at den ikke vil smøre oss på veien bare fordi
vi prøvde å skyte ham. - Og for hvilket språk jeg brukte. Khokar, den som plukket oss opp og tok
oss til bosetningen var en geolog. Dette er et stort sted. Oh, bare en klype av det, et stykke av
dette og så videre. Dette er dessverre den eneste måten jeg Jeg kan beskrive den, denne lyden.

Jorden.
«Så Karl har alt i orden.
Vi ble til og med tapt der nede, som ikke plaget meg mye.
- Sam.
- Hvor. - Nødlanding. Kanskje portaler skal være plassert slik

å balansere massen av planeten - han trakk seg og så på meg. Ingen dårlige penger, nei dacha,
men alt det til meg trenger å.
Universet er ikke så lett gir rettigheter, kjære. Hvor kan vi finne
en erstatning. kjæresten min liv. Hva vil du nå. Masse data, va. Men med samme suksess det
kan være en ruller av sort papir. Svar: Dette er bare nødvendig for et løp som ikke har tilgang til
Kosmostrade. Jeg håpet virkelig at vår mester ikke fant oss for skapninger hvis kjøtt er gress,
bestemt til å falle under slagene gressklippere. Jeg vant artefakt kortet Cosmosstrada, som tydelig
og for all tid beskrev alle de gigantiske kompleksiteten til cosmostrada og åpnet veien som fører til
en tapt sivilisasjon Cosmostrad byggherrer og mysteriene til deres fenomenale teknologi. dører
åpnet opp. Du sa selv at dette er et skip som beveger seg inn plass og tid. De drog meg sengen er
en veldig bred, komfortabel sofa som syntes å være helt besto av puter. En av dem var tynn og
høy, cynisk med mørke bryn og glatt hår tilbake. Mørkeblå øyne, rene lys hud, høy kinnben, i et
ord, symmetrisk, som en mannequin. kilometer i timen.
"Åh," sa jeg igjen, ikke vite hva annet å legge til. si. Dette skal aldri gjøres. Alle ville gå, men jeg
var fast. Gi det tilbake. - Han snapped, ekspressivt rystet på hodet. og avlytting. Tross alt,
hvor vi går, kan vi ikke kaste bort konsollen . Uh-uh . Han lå å høre på Beatles synger om
kjærlighet og hvor vanskelig det var. Ja. "Yuri," sa jeg, "la meg fortelle deg noe. Hodet hans

rammet hjørnet. Det virker for meg at vi skal bli og finne ut hvem. - han lente seg over
instrumentbrettet til Se nærmere på instrumentlesningene.
"Du vet," sa jeg til sist, "dette er en høyhastighetsvei. "Hunger, kjære," svarte Yuri skarpt, "det er
veldig vanskelig å forstå. Jeg så deg ikke i avdelingen. " Fra filmen. Turen var ganske hyggelig,
bevegelsen var ganske moderat, og jeg fikk det pek på hvor jeg likevel var glad for å bruke
Volkswagen Dave. - Jeg kan ikke . Det virket meg mye lengre. Wow. Betyr de hva jeg trodde.
Vanligvis er jeg ivrig etter å stille opplagte spørsmål. Hvis jeg ikke gjør det angrep først.
"Han skal dø," sa jeg til ham. Men generelt var jeg tvunget til å ta vare på deg. Jeg hoppet til
føttene, så Moore siktet over taket bil. . På denne tiden var Sam allerede veldig irritert, forbannet
om seg selv og poking på terminalen med sine lange fingre. Jeg kan ikke tro, men det skjedde
igjen. Du vet bedre. - Jeg spurte, overlappende støy av stemmer. Kanskje et konferanserom.
Jenta squeals, - giglet han og så ristet på hodet. - Når gjorde du avtale med kolonimyndighetene.
«Nei, denne gangen ikke,» sa Wilkes stemme. Er det noen måte å fastslå på hvilken tid vi
treffer. "Ah, nei," sa Clark. - Og jeg vil gå til helvete med deg. Vi hadde ikke tid til å se tilbake
Akhgirry snakket med oss på engelsk, og på språket det var helt forståelig, selv om det er litt
pedantisk. Jeg er så på himmelen og så en lynhimmel der det var drypper av grått og silvery, solen
begynte å skinne gjennom skyene.
"Jeg tror jeg ser ham," sa Roland og så ut gjennom hans porthole i skumringen. I stedet for å
miste tid til å gjette hva som kunne sies Winnie, hvorfor spør vi ikke bare henne. - Plutselig kastet
hun armene rundt nakken, og øynene hennes ble stor og be. Hennes svakheter ble ikke oppdaget
på alle måter. - Men Clark er for mye. Til meg det virket alltid umulig å sette sylinderne så nær hver
fra en venn.
«Så slutte å sette dem ned,» sa jeg. Jeg ble full før uanstendig og var halv full. Jeg hadde ingen
sjanse. hun nesten vertikalt fått høyde, stiger med om lag tre hundre meter før du flyr jevnt og
jevnt. Veien var nok bred for å tillate forsiktig vinkling fra side til side - men det var vanskelig å
skille hvor hun hadde kanten. Min følelse topp og bunn forvandlet førti-fem grader kommersielt.
Kanskje i tilfelle av Darla er det. Slike tanker jeg fordøyet for en stund. Nei, jeg forsto perfekt hvis
den usynlige hånden jobbet her. Ingen, til tross for at de alle var "jordisk type".
Jeg tok kuben fra henne og kastet den i luften, så fanget den. Hun husket og ble enige om,
spesielt siden maten begynte å komme til en slutt, men for å finne noe å erstatte det var absolutt
ikke sjanse. Noe kom ut av avgrunnen og stjal oss fra broen.
Jeg slått på gassen og sprang fremover, skarpt på vei mot kuben på sletten. sammen med en
samling av ulike ting og verktøy.
Faktisk ble det varmere, og selv veldig raskt, men før oss Fortsatt strukket høyt, flettet av alle
vindene på platået, og jeg reiste meg opp vindkrage som bar sand fra den ødelagte byen På
sletten, ødelagte tårn, smuldrende vegger, bringer sand inn i falt ballong fra kuppelen. Vi er
stoppet for en stund, men jeg spurte ikke Ragna om han kommenterer spillet. Vi ble kvitt resterne
av Darrell. På dem mer våpen enn gjennomsnittlig sportsbil. Det vil bli dobbel av Karl. Indenfor
teoretisk fysikk Hele forrige århundre har gått i kamp med de mest grunnleggende konseptene.
Selvfølgelig ingen Det var illusjoner at vi kunne beskytte oss selv fra byggerne Cosmostrades, hvis
de virkelig kommer til å være på denne planeten, eller fra "road bugs" hvis det var deres hjem
planet. - Jeg tilbrakte to år å perfeksjonere det riktig.
Sam fløy akkurat til det øyeblikket. "Det skjedde at det skjedde," protesterte Roland. Jeg rakte opp.
Det viser bare hendelser med uendret merke "uregelmessig fenomen".

Jeg så på stjerneklyngen rundt oss. Hytte var perfekt kuttet av fra omverdenen, så det er mye
kulere enn utenfor.
«Jeg vil aldri si,» svarte hun slyngt over skulderen hennes. Det er ingen problemer med dette. "
Det var Darla. Himmelen var prikket med millioner av stjerner. Inntil neste år. - Hva fant jeg. "
Du er flott møte alle fremtidige utfordringer. snappet Clark peevishly. Jeg vil ikke. Er det flere
av dem enn en. - Visste de ikke at nøkkelen kunne sende et suggestivt signal. - Han rynket.
ubehagelig. Ærlig, ja. Hvor lenge tror du du vil å være fraværende. " Wow, som bare - trailer.
våpen, og denne pistolen var spiss på moore. ) Men etter noen dager ble det vanskelig for oss å
tenke på ahgirrs annerledes enn hvor enkelt handler det om en uvanlig type mennesker. " Dette
er ikke bra. Dette er ikke aktuelt for øyeblikket. og det var min fordel. - Han løsnet stroppene og
kom ut bak terminalen. Vent, nå kan jeg i det minste beregne avstanden til horisont . hun slette
CPUen helt. Er interessant. Nå har vi ingenting å bekymre oss for denne scooteren om det faktum
at han plutselig krystalliserer i avgjørende øyeblikk. - Forresten husket jeg noe. Hva slags eksistens
er jeg til Jeg visste ikke øyeblikket. Men jeg For noen grunn tvilte han det. - Hva skal vi gjøre. Det
var som forhøyet vei. Dette er vanligvis tilfelle. Det var skummelt å gå hardt og rister, men ikke så
vanskelig som å bryte gjennom en regnskog. sa han mildt.
Darla gispet, og jeg så opp. Ser tilbake fra dette fantastiske øyeblikket, kan du se fortiden i form av
en ekspanderende tunnel hvis lengste ende er svak lyser ekko skapelsen av verden. Det er
mulig. hun la deg inn, begynne og gå. . Jeg er snublet på småstein, falt i groper, gled på hauger av
grus, floppet inn pytter av stillestående vann, og jeg hadde nok. sa en myk, mild stemme. Jeg
husker deg. Du, uten tvil, mann, Sam, om du liker det eller ikke. - Jeg spurte.
Ser i det lille bakrommet, så jeg en feit mannbrygging te, stående nær den rustne gamle
komfyren, som ble oppvarmet med tre. Din teknologi er fantastisk. Jeg håpet ærlig og sterkt på
dette. " - spurte Lai. "Jeg tror jenta har rett," sa Sean. Det var ikke mulig å appellere fordi Det var
en høyere myndighet. - Jeg tror vi allerede alle var lei av veien - han lo. Så tok han henne tilbake.
Tross alt, fra synspunktet Zoologien til Høytreet har ikke blitt studert i det hele tatt.
Vi kjørte gjennom en plantasje, et kraftverk, flere ensomme villaer road. På baksiden av døren til
rommet var et stort speil, og jeg stoppet for å inspisere meg selv i speilet. Flott. » Ja, snakket
med meg. " Jeg sa: ikke bekymre deg. Endelig lykke til. Plutselig var alt borte. august 1946. Jeg
mistet. Vi fløy forbi inntaste markører og rushed til det første par sylindere. Vi endte opp i en
organisert sivilisert labyrinten. Nei, Sam. Damn det. Vi pakker opp i garasjen hans, jeg får et nytt
maleri med emalje, som du lenge har lovet meg, pluss noe mer kosmetiske endringer. Og hva,
for eksempel. Nuclear fission, ja. Da jeg gikk opp på meg selv, var hun ingensteds å finne, og
siden har vi ikke det har sett.
Darla så på traileren. Igjen jeg bør minne deg på at mengden informasjon som er samlet her kan
slå noen fantasi.
"Hvor vakkert," hørte jeg Darlas stemme. Selvfølgelig Vi ses igjen. Dør enkelt åpnet opp. Vi dro. Vi
svømte alle før dem. den På en måte var disse bare pornografiske videoer. Ingenting vil skje
med oss. Kvinnen hadde på seg hvite robes. " Jeg vet ikke hvorfor jeg er slik Jeg prøver. a.
"Han forblir alltid ute, ikke sant. Men kanskje har han det bare en slik stil.
"Du burde lese det," sa han mildt. Han hilste oss hjertelig, akseptert, man kan si, med åpne armer
armer.
Her ble hovedmotoren plutselig sur, og hastigheten falt kraftig. Jeg reiste meg og fortsatte.
Selvfølgelig. "Ikke det minste håpet på det," sa Sam. Vil du si at Prim ikke er alene. Ingen skole i

det hele tatt. «Farvel, Karl,» sa Darla i en hviske. "Har ikke den hvite damen tatt vare på deg og tatt
vare på deg. Det er håpet at selv fysisk død kan overleve denne prestasjonen. Kanskje noe er galt
med eksterne låser eller utendørs kameraer, tenkte jeg.
Da slo ørene mine bare slottet i slottet. Faktisk i går kveld Siden da opptrådte han perfekt, men
kommuniserte nesten ikke med oss, fordi jeg fulgte Laurie. Det er kan bety at du kunne gå herfra
nesten til noe punkt på Kosmostrade.
Han slapp seg litt og smilte litt flau. Som jeg fortalte deg, Denne bilen har mye av dette, som jeg
bare ikke forstår.
Laurie var sjokkert. Selvfølgelig. Alle kan snakke, selv vant Chita. Noen var på fast lønn på
kaptein Prendergast, og noen - hovedsakelig Lokalbefolkningen tok ikke imot pengene sine. en
uttalelse om at du ikke snakker med Corey Wilkes. Jeg stoppet og åpnet den for ham luke. Det
virker som at hun kastet deg Time Shepherd, sønn, - hvisket i mitt øre Sam for en hemmelig
forbindelse. - Ikke kast bort pusten din på ulike forklaringer. - men gjør det ikke mer fornuftig i
hypotesen om at det hele skjedde på Høyt tre.
Åsen var ikke så høy, og vi rullet raskt over toppen og var på den andre siden. Jeg vil høre deg. Det
var umulig å si det stedet Det ble fullstendig forlatt, men du hadde følelsen av at du var langt,
langt fra alt i verden. - Kanskje du og stige ned fra mennesker, men etter flere milliarder år med
evolusjon .
Hun sprang seg selv og jeg visste ikke hva det kostet meg umiddelbart avbestill din egen
bestilling.
Jake. og på grunn av Vinnie. - Takk veldig mye.
"Du kan bli gal," annonserte hun. Hvorfor ikke. Det er dager da det ikke er bruk for å argumentere
eller forsøke å argumentere - alt det samme skjer ingenting.
"Jeg håper maten er akseptabel," sa Prim.
ganger.

Flott. Hun brettet og bøyd i mange dimensjoner flere

"Men," fortsatte jeg, "noen må stå første klokke. Ved golly er du veldig snill mot oss, men vi må
gå videre. Som sagt, dette er så idiotisk forenklet. - Jeg hadde hele tiden følelsen av at Vinnie visste
alt under reisen vår. deretter: FORKLAR. Hvordan har du det. alt de ansatte vil hjelpe meg.
Egentlig. Billy ham tok da Tommy kom for å plukke meg opp. Å nei, ikke noe spesielt. Det kan
være tilfelle av bortføring av husdyr. Gjør deg klar til å ta til venstre, - advart datamaskinen når
du er foran oss det var en tur. " Hele området er flatt som bord. I denne tornadoen var full av
energi.
En sky av mennesker og gjenstander begynte å bli bestilt, gradvis i den spiralvortere dukket opp
som førte ned. Jeg er tett stramt holdt kontrollknappene og venstre fot fast på pedalen bremser:
Det var ikke kjent når kontrollen ville komme tilbake til meg igjen Tungvektere. Hvordan er hun
Som jeg forstår, er dette tilfelle. Vil du forlate akkurat nå. Mange takk, Zeyk. Twrrrll og den
tredje Stod fortsatt ved døren. John og Roland fulgte meg.
«Ring meg bare Massa Jake,» sa jeg, uten mye klage humor. Det så ut som en slags natur til
filmen.
"Jeg fullt ut sympatiserer med dette," sa John. "Alt er bra med oss," sa Sean. Etter en annen
periode med dyp lyd, sa John: Vi er hele tiden borte fra hovedlinjen av samtalen. Clark tvang

skipet til å stige kraftig, men ikke noen få øyeblikk som en oransje virvelvind overgikk oss og satte
seg tett på oss hale. Kan du forestille deg en sky av matematiske poeng som Ved hjelp av
tilfeldige prosesser er de ordnet i en ordre som kan skissere det geometriske rommet. Jeg kunne
ikke. - Hva er han. Kroppsceller dør hvert sekund og erstattes av nye. Støv swirled opp fra
bakhjulene. Ja. Før vi gled gjennom portalen, slo jeg meg tilbake i stolen min sjåfør og igjen
opprettet en rute tilbake i tid. skrek Moore.
Dette bildet minnet meg om noen steder jeg visste på planeten, som heter Osiris.
Sam, hold kjeft. Jeg var sikker at jeg aldri hadde sett henne før, men da hun sa: "Så jeg trodde, hva
er det du. Hennes smil var som et glimt av supernova, men bak alt dette så jeg en skygge av
usikkerhet, som om hun selv tvilte hvem jeg var. - kommentert det forlegenhet clark.
«Så la oss gå, Karl,» sa jeg. om du kan forestille deg at universet har en grense, så er dette det.
"Og det var vitner til det," la John til. Midt i rydningen var det noe som en anthill, en haug med
mos og bregner. " Gi meg beskjed om hvordan vi gjør det. Flott. Jeg kjøpte den fra en mann som
gjør slike ting å bestille. " Og det er alt vi bryr oss om. "
«La oss snakke igjen,» sa jeg. Jeg dro til traileren, fant en skrutrekker og kom da til resten, som er
forberedt på å lande.
Jorden var krympende i våre portholes mens Clark led skipet fra gravitasjonssvortexene til
solsystemet til dypt rom slik at han satte det, man kunne gjøre et "godt rent hopp". Hun ble
opprettet på mindre enn en time.
Roland gikk inn og gikk over blodbadet. Til slutt hun dukket opp under et fjell av sengetøy, helt
intakt, levende og sunn.
Han reiste seg opp og stakk låret. - Han sprang hånden over den mattede blonden hår, så sukket
og la ut leppene sine.
Stille scene: Moore med munnen åpen står overfor luken. Å, Jake. Jeg stoppet ikke med å hente
hjelmen, men biolum lommelykten var veldig svak.
"Du burde ha giftet henne. Laurie plutselig vendte seg til meg.
Noen kom opp og sto bak meg.
innsiden.

Okay.
- Det er ikke nødvendig å snakke om det med en slik tilfredshet og gloating.
- Av golly. Jeg reiste hånden min

å forsvare seg, men det viste seg å være et falskt lunge, og min reaksjon var også sakte å blokkere
sin deft høyre krok i tid.
Det var en liten østmann i en halm tett lue. Du blir ledet til rommene dine - varmen av smilet hans
brant nesten.
Hvis visningen av Wilkes rystet meg, visningen av Ragna, som kom inn spiral flyt, helt overskyet
mitt sinn. "
Kanskje annen måte. "Men her er du, vær så snill," sa Darla. "Ja," løp hun tilbake
til traileren. I disse rommene og tårnene er det visse gjenstander som når de tar feil bruk kan være
en kilde til stor fare.
"Feil det, med telefonen," svarte Moore. "Vel," Roland smilte tett, "da tar jeg feil. En fnise kom fra
høyttaleren. Og hva om jeg tok henne tilbake til jordens labyrint. Paradokset av tid gir deg et svært
dårlig valg - eller omvendt for mange valg - er alt avhenger av hvordan du ser på det. Kanskje en
ryggsekk, hvis jeg kan finne en som lett vil falle på min menneskelige figur. Jeg ville ikke at mine
ord skulle høres ut på den måten. Hun sendte meg et kyss veldig forførende vei og gikk til sternen.
Bra, ikke sant. Det kunne ikke være en del av livets strøm - det var en boble i Den glatte
strømmen av kontinuumet, den skinnende regnbueboblen som avgir forvrengte refleksjoner i alle
retninger. Denne broen var forbundet med en stige til en annen, som gikk rett over hodet mitt.
Jeg sukket og lente seg tilbake, lente seg mot trekassene. . Jeg lurer på hva som skjer. Fant du
noe i en boks med kassetter. Bruce, overta datterselskapet for "Alabama reversering.
"Og det var akkurat det han kalte ham," svarte Roland og så på enhetene. Tror du ikke . Hvis jeg
var deg, ville jeg være veldig forsiktig med henne, Jake. der på Mulholland . Det kan ikke være
walkie-talkies. Da vil min tvilling være utenfor kontrollen av dette. Det passer deg. Jeg har ikke
sett ennå så billig pris og holdt på samme nivå, men det er akkurat det som skjedde. Jeg fortalte
henne å forlate nøkkelen med meg, slik at jeg Jeg miste ikke ham mens jeg løper gjennom
buskene som en hare. Jeg fortsatte å gå. Et par minutter gikk, og vi kunne fortsatt ikke finne
Vinnie. - Men vi så det, og det ser ut som Nå er de fine. Han kommer snart. Blendende hvit med
rosa kant, han Gled stille til stasjonen og svømte jevnt til et komplett stopp. Vel, hvis du tror
tidsplanen for hendelser, som de er Darla, Delphi-serien på forsamlingsmedlemmet Marcia Miller
holdt bare en måned eller så siden.
Fra tid til annen fløy vi til neste planetgarasje. " Kanskje ikke en spion . Men hvordan er han
forklarte meg selv et annet klær. Hun shrugged. " Du skjønner, nå forstår du at alt dette var
gjort under ytelse av offisielle plikter.
Alle de andre var stille, sjokkert over benet. UTMERKET. Masserer pannen mitt, jeg ventet til
smerten Bare forvandlet til helvete, men ikke mer, og så seg rundt. - spurte Darla. Nei. bolig.
Søvn, - Jeg fortalte henne forsiktig, forsiktig. Den tynne lo. Eller til og med på hvilket som helst
språk. Dette er den metafysiske basen til universet. Jake, jeg vil fortsatt være igjen, men vi må
rulle. Og jeg vil bli en flyktig og en vandrer på jorden, og den som ser meg, skal drepe meg. Faktisk
mange milliarder år. Jeg drakk fra glasset og sa: Hva skal vi gjøre her. Type. Kjørte bare rundt
som sa Susan. Jeg forlot en lyser svakt - det var en lampe på en lang, fleksibel stang, med en
nyanse fra malt papir - og forlot rommet, nesten fallende, da han trippet på Layems lange ben som
stikker ut fra kanten av en kort sofa.
Lyem trakk seg. Så begynn å telle nanosekunder. Tror du på meg. Spots var spredt på hans gule
plastlignende hud rosa og lilla. " Lori, vil du komme med meg.
Jeg så inn i dypet av den tredimensjonale skjermdesigneren. - Selv om jeg drømmer utlandsk
drøm. Herre, dere begge er absolutt umulige. Jeg er sikker på at du vil stille meg mange

spørsmål. Crouching over tastaturet for to timer, da jeg tjente en migrene, prøvde jeg å gjøre en
forskjell bruke alle nye og nye måter.
"Hun er helt mykkokt," sa Roland. Dette er mer som en drøm.
«Ja, selvfølgelig,» sa Fitzgore mer til seg selv enn til seg selv. Men det vil jeg ikke. Vi gikk ut.
Platen på platen var en quilt som det var på alle typer overflate og lettelse presenteres. - Jeg
oppførte seg i strid dine beste instinkter. Jeg pleide å fortelle alle at jeg var tjueen. Jeg venter
på resten. Oddsen som vi ville ende opp her var om millioner til en. - Er det ikke. et øye. De er redd
for byggerne av Cosmostrada.
Darla så på meg, forvirret. Chapin strakte hånden ut til henne, og Winnie grep henne, hennes
pote med to med tommelfinger grepet Carls hånd fast. Jeg .
Jeg tok et dypt pust, balanserte trykket i cockpiten med utsiden da åpnet passasjerporten. Vel,
det er noe ubeleilig å snakke om . Men hvordan å snakke Prim, tyder på at noe mangler. Og
hvordan kan han, etter alle løgnene som var mellom oss . aldri Jeg så ikke noen rushing så fort. Jeg
er Jeg var så full den kvelden . Her gir maskinens intelligens alle dataene, alle formlene, all
kunnskapen. Ja. Dette er ikke et hoax. Jeg hadde ikke en kniv hvem ville kutte tauene på en
gang, men heldigvis hadde jeg tid. Sannsynligvis å klandre de tjuende århundre romaner, viser
superkreaturer i sølvkostymer som reddet Det kollektive menneskehetet, noe sånt. " (Merk: i dette
tilfellet er jeg sikker på dette, betyr "skøyter" ikke i det hele tatt sportssko med et blad på føtter. Hun så opp. Fine, de svarte meg. Foruten Wilkes, la jeg merke til Reda Shaughnessy i hjørnet med
sin partner, Pavel Korolenko. Noen ganger tror jeg virkelig at du virkelig er en mann Hvem
gjemmer seg et sted i denne tunge lastebilen, snakker inn i mikrofonen og juksen alle av oss. Nei,
vi var ikke inne labyrint nogonov, men som du forstod, var du. " Ikke så fort. "Så det er," sa
Susan. - Han er en anakronisme som går, det er det jeg forstår. Og jeg husket noen få linjer .
Vi støttet oss raskt etter at Tomasso så ut døren og ropte til oss at alt er rent og kan rulles ut.
Unødvendig å si. Igjen, godta unnskyldningene mine. Hvis alt er bundet på dette nivået, på nivå av
overbevisende detaljer.
Utlendingen til venstre hakket ned og begynte å forsiktig nærme seg meg, svingende feiende
dagger med svart blad.
Vi har allerede oppdaget en portal som fører tilbake til Jordens labyrint og banet til ham på kartet
veien som ledet gjennom andres jungel portaler på dette intrikate området Cosmostrada. brun
Bladene lå rundt, trampet inn i grusveien.
Jeg snudde. Han møtte ingen motstand. Ikke bekymre deg så mye min kjære. - Helt ærlig, det er i
hans basert på eksperimentet. Lori rørte, men våknet ikke. Jeg tenkte ikke på å ta med et kort kort.
Jeg har ingenting mot noen av dem. "
"Vær tålmodig, prinsesse," ropte Roland henne. - derfor Vi ba om tillatelse til å åpne luker og
kaste den ut mens vi kjørte. Og hvor er nøkkelen til å starte den. "Vri meg alltid," klaget hun,
selv om vi ikke var veldig forstod hva hun mente. Normal for jordboere. Det er ikke slik en enkel
oppgave, men dette er ikke et spørsmål som kan løses ved å grave inn noen ledninger eller noe
fysisk i det hele tatt. Legg til hastighet og vær klar til å reise.
"Hva med Darla. "Du er død," svarte jeg. "Alle aksepterer Cosmostrad for gitt," sa John. Om lag
ti minutter et godt skritt. Vi tok alle en flaske. Jeg brukte stigen til gå opp et nivå, men på dette
punktet kaster jeg trappene fordi fra det blir det ingen mening. - Ikke vær så snill tøft, ta hva du vil.
De som satt ved bordet i nærheten av baren sang, og de andre plukket opp et kor som så ut som

noe som:

En tømmerhugg kan ikke gifte seg Han alene, som i øyets øye.
- Nekter du det.
Darla smilte på skapningen. - Jeg slått på min side. " begynte John og eksploderte da i latter.
Mytologi.
Evig natt.
Han riper på sitt luksuriøse lyse kastanjeskjefte. Himmelen forandrer seg og går inn i natten,
pulverisert.
Etter hvert begynte jeg å gå ut av denne tilstanden og en uke senere

eller mindre tilbake til normal. Ikke bare det - mitt instinkt forteller meg at jeg må Kjør mange
miles før du kan sove.
Jeg slår linken på igjen.
foran ham.
Det ville være verdt å utforske, selv om bare til prøv alle alternativene og
eliminere restene av tvil, - jeg satte inn, - men jeg ville ikke ha pinned noen håp på det uansett.
Etter lunsj snakket plantelederen til oss. Jeg sjekket verktøyene og sporingsenhetene. Darla så bak
oss og så et flerfarget fenomen, som fanget vår oppmerksomhet. Etter inspeksjon av skipet klarte
Moore hodet og motvillig Jeg har avtalt. Men denne portalen var veldig forskjellig fra resten jeg
måtte passere Kosmostrad. Ja - dette er et spørsmål matematisk, men det er ikke en ligning, og
nei, selv den mest mystiske ligning, ikke i stand til å beskrive den. Heavy truck virket et grått punkt
på veien. La nøkkelen komme i kontakt, ok.
Ingen våget å snakke ut definitivt. " - Jeg forstyrret ham. Hvert dikt snakket om forskjellige veier til
det samme målet: Cosmostrada rød grense. Tvert imot noe burde komme seg ut av det. Jake er
kommet.
To timer senere hadde jeg en forferdelig hodepine, men lederen av avdelingen produksjon og
salg var overbevist om at alle de teoretiske barrierer vi vinne. Veggene selv var stablet fra slipt
logger som prøvde å lage flate med på innsiden slik at de passer nærmere hverandre, og
Takbjelker var oskrugana for å gjøre dem firkantede og glatt. Da jeg reiste seg opp, så jeg Joff som
sikte mot meg fra fatet. " Laiy, vi har en mesterbakkekokk. " "Dette er solen," sa jeg. hvis jeg
ikke tenkte på noe . Ser ny ut, ikke sant. " Det gjorde jeg bare. På helse, - skrek jeg. Missiler
lansert. Du og deg selv klar Hva å gjøre, svarte Clark. - Jeg snappet på ham. - Jeg satte meg på
sjåføren setet. Men all denne geografi var som om i mindre skala enn det ville være på en ekte
planet. Batyushki, Roland, har du aldri sett dette i en hvalross, eller hva.

Men jeg satte meg kraftig ned. Det sto stille, men roterte i to ganger raskere enn hver av de
forrige.
Jeg slått på radioen. Mål tatt på synet. Men alt annet bare fascinerende. Jeg spurte ham om hva
jeg så i hulene. Han har mer hår enn meg. Er det så. "Og Sam er din far. Jeg finner det
vanskelig å tro på det. dette . Zoe, de, Ragna, John. Okay. - og hvordan vi Vi kan trygt påstå at
ingen har brutt så langt enkeltportal i små biter.
Plutselig smilte han igjen. Selv om farene er utenfor disse Det er mye flere vegger enn i dem.
Jeg vet ikke. Vi har ikke ennå maten endte, men det meste av deilig har allerede blitt spist. Vi
gjorde det, utsatt for enorme farer, vi betalt for det med en heftig pris .
"Hvordan i helvete kan du se hva som foregår ute. "Jeg tror han sa," sa John, "men jeg er veldig
interessert det Det er i denne situasjonen at ordene "ekte" eller "levende" kan bety. 10. For det
meste bor her mikroskopiske organismer. Alt stiger. Se. Vi dro ved daggry. Alt sa: en annen
planet. Flott. Det er bra at vi fikk alle der ute. Det er imidlertid rikelig bevis på at Cosmostrada
fortsetter til andre regioner i Galaksen. Jesus Kristus - det er alt Sean kan si, se ut koøye. Men
Cosmostrada - Dette er en del av en flott plan. å skremme meg. . Ingen vet hva disse kreasjonene
betyr, men det er mange av dem, og de står på en stor svart slette, og de er like mange, hvor
vakkert Noen av kreasjonene er mekanismer, det er skulpturer der, og rester av hendelser eller
prestasjoner. Men et slikt spørsmål: hvorfor skulle de kunstig intelligens for å utføre slikt arbeid.
Anonym, så å si. I stedet har jeg friheten til veien, svært få ansvar og en klar samvittighet.
Det var så mye jeg var full. " Jeg ville alltid se om det kunne være å gjøre. Jo lenger de er fra oss, jo
mer lys fra dem skifter til den røde siden av spekteret. Dette stedet var like ekte som alt annet som
jeg noensinne har sett, og det reagerte på samme måte som mine lunger og Ønsker, som resten
av universet, det vil si, reagerte ikke i det hele tatt. Universet er ikke nok to eller tre historiske
fakta. - Jeg spurte. slik, på grunn av hva man ville le . - han annonserte, banket et krus på bordet.
kort . Han tenker litt sakte. Hun så opp, så meg og smilte, så løp til til meg
Vi klemmet. Jeg husket den hvite damens diskett. Vi har opplevd så mye sammen.
En annen uke er gått. To jordforbindelser, en umenneskelig. Det mest særegne var hvordan de var
innredet rom. Gruvedrift er ikke
Det var en ære, så jeg spiste ikke den. - La meg introdusere min kollega . Darla, selvfølgelig, veldig
rart person, men det så ikke ut som henne, mye mindre, det lignet ikke Susan.
Hva snakker du
om. "Dumt av dem. Hvordan vet du alt dette. "Han kan fortsatt følge oss," sa Sam. Og hvem
vet . - Veldig bra. Og vi kunne ikke slette det fra tilleggsfileoppbevaring, fordi de risikerte å slette
noe de ønsket å redde. Så snusde han mer forsiktig.
"Hva er det, Clark. Er du sikker. Men vi gjettet. - du hvem er og hva vil du ha. Ja, dette er en
betydelig mulighet, og, strengt tatt, vår Studier stod på dette faktum. Men jeg er ganske sikker på
at selv de ikke vil kunne dechiffrere hva som allerede er overført gjennom scrambler, hvis de ikke
har det tilsvarende kode for å dekryptere. - Jeg satte meg tilbake. Surrogatmåne så lavt i
himmelen, og stjernene, som diamanter på svart fløyel av natten, dotted the dome himmelen.
Kanskje engelsk. Tidstrømmer noe raskere når du bruker det - det betyr at turen oppover tar litt
lenger tid enn du tror. Jeg er knapt gjenkjent deg, - hun ristet på hodet og lente seg mot en
stamme, under hvilken vi sto. På den tiden har jeg øynene åpnet.
«Ok,» sa jeg, »da visste hun ikke at Vinnie manglet, og hun vet fortsatt ikke hvordan jeg tenker.
Den sollignende disken som opplyste planeten hang litt lavere, bortsett fra Dessuten var det andre
lyspunkter og enda en mindre disk - månen. Hun var foreldreløs i ytre verdener. - Men jeg er

fortsatt ikke Jeg forstår hvordan du kan lage noe, hvis du ikke visste fra begynnelsen det det var
det. Hun hoppet på meg og klamret seg til meg. Det er bare .
Sylindere er svært vanskelig å gjenkjenne. har vi en. Ragna gjorde sirkulære bevegelser med sine
lange forefinger og med tommelen, som vi pleide å oppfattes som en shrug, selv om denne
bevegelsen hadde andre betydninger. Vi fikk fra dem noen desperate samtaler. - Det virker for
meg som jeg trenger gå til bilen og sjekk kontrollen av strålevåpenet. " Hvordan går du der i
traileren. - Vent bare et minutt - sa jeg. Slike fartøy kan gjøres på noen planeten inkludert jorden.
"Jeg vil skrive notatet til filen umiddelbart. Alle som vil falle, passer for dette formålet.
Paradokset syntes å fungere på en tidsplan. Men hvis du ringer på feil vei, så begynner du å føle
deg ubehagelig og svært forstyrrende vibrasjon. Hvorfor, Carl. Jeg har nøkkelen absolutt ikke.
Det er bare en dø, Sam. Hvordan ville det ikke, jeg kan ikke skyte i bilen, hvis den ikke er i sikte og
skyter ikke rett på meg.
"Fest alle," skrek jeg. Hun følte øynene på henne og vendte seg om å se. "Det kan ikke være, ren
galskap," sa Karl nesten i en hvisking. Hvis du kunne tro den hvite damen, så i min Hendene var
Map of Cosmostrades. De gjetter gjerne at dette er meg. Så styrer du. Kanskje er vi først og
fremst de som kjørte til slutten av veien til slutten av kosmostrader. Takk. Er du ment. Hodet
mitt arbeidet vilt. Jeg tror ikke et øyeblikk at han er en mann. Vent litt . Så gikk jeg for to sensorer
og presset dem til sidene av magen hans rett under ribbenene. - for meg vil at Carl på en eller
annen måte skal fortelle oss mer om alt dette, men så lenge han går med ånden, ser det ut til at vi
skal nøye analyser vår posisjon. Så jeg reiste meg og sa at jeg skulle lage kaffe. Dette slottet
serverte oss godt hotell, sammenlignet med andre. Ja, i min Chevrolet. Til slutt stoppet sangen,
og all maten ble feid bort. Det eneste jeg skjønte at jeg hadde denne goosebumps hud. Overalt var
det "road bugs", om tretti stykker kjørte de frem og tilbake mellom bilene våre, at alle, som en,
spyttet ut av seg selv folk, så gjenstander fra åpne luker. Ærlig, jeg tror at du bør gå og se selv, sa han, snudde og gjorde meg et tegn for å følge ham. "
"Vi kan si mindre," sa Roland. Men jeg kunne ikke helt unngå en kollisjon med et prosjektil, Derfor
kom en eksplosjon og en jevn skrape lyd bakfra. Det var en fantastisk by kongelig palass i landet av
drømmer og drømmer. Jeg satte meg på den og krysset bena mine.
"Det virker for meg at det brant," mumlet Laurie. glatt, du vet det. Jeg vil være alene.
Og hva om du prøvde, John. Det er på tide å få helvete ut herfra. Det var ikke noe poeng i det som
skjedde, uansett hvordan ser du på det
Jeg kjørte i fem minutter uten å demontere veien, da så jeg strålkastene, som dro på grunn av
sving på veien. Sam, vis meg avsnitt 3 grafisk om dette labyrinten, ok. - De savner ikke. Jeg tror vi
vil være veldig mye om hva å snakke Imidlertid husker jeg ikke noe av meg selv som kommer
tilbake fra en slik reise. Kanskje hvis vi må. Det viste seg at skaden var større enn vi tenkte først.
"Det er en vei nær disse bygningene," sa Karl. Hvorfor. Snart ble alt sagt allerede. «Hei, kjære,
Winnie,» sa jeg søtt. Darla stormet inn i skipet og stirret på fart. Carl, forstår du. Hvordan tror
du, Winnie. "Du er en veldig merkelig person på mange måter," kommenterte situasjonen er john
John, - Jeg svarte, - som du vil: til fots, kom til den store Jeg vil blåse opp.
«Ja, men du måtte bli der du var,» fortalte jeg ham. - Sam snortet. Jeg gikk tilbake og senket stigen
til ham. Sannsynligvis ja. Hva er du er ditt nivå på disken. - Jeg spurte. Det krever videre data og
forklaringer. Jeg liker å se ullen din På nakken står på slutten når du argumenterer med disse
stumpe bærerne. Jeg liker ikke slike ting som henger på veggene og leser mine tanker. ropte han. -

Hva ville det bety. Millioner av intelligente løp, på milliarder verdener, og mellom dem utrolige
avstander og ubarmhjertige lover Fysikk. - Sunn, som en oks, fantastiske tenner, ikke arvelig
sykdommer . Ja, ja. Er dette mulig. Det er ingen enhet dødelig.
"Uansett," sa Sam, "hvis du går tilbake til spørsmålet, som vi diskuterer, etter min mening har du
allerede tatt en beslutning.
"Du har ikke endret seg heller, Jake," sa Zoe. Men deaktiver koblingen av synkron trekk ved
inngangen til portal docking kan være dødelig. For å gjøre dette, du trenger ikke å bli med i
klimaksen. " Og jeg inviterer deg å se.
Vår vert viste seg ikke mens vi gikk mot tårnet. Det var fantastisk, Jake. Typer Bel Air, med alle
der "korvetter", "Lotus fords" og "stempler". Noe forvrengt, forverret, ødelagt, og røttene til
denne vanskeligheten forblir i mørket.
"Det skjedde aldri til noen å spørre," sa jeg. "Vanskelig vende seg fremover", dronket
datamaskinen monotont. Sharik gjorde sin jobb og fortærte energi tunnel helt fra hvor vi møtte
ham, opp til kuppelen av luftløs plass som støttes av kraft felt som omgir portalen.
"Ja, la oss handle bedre," satte Sam inn. Vi ser etter toppunktet for skapelsen. Jeg så tilbake.
Jeg også. Så løp de ut. - Da husket jeg uttrykket som Prim hadde falt i Samtale med meg: "Alt vil bli
returnert til deg. Ikke-plass er for tynt og unnvikende. Vi er her ganske bra. Hva var bare bra
bortsett fra det faktum at denne tingen ikke kunne stoppe. Strengt tatt var denne banen helt tapt i
tykkene.
6 km til "Khryvsky Shorka" . men jeg løper videre egen historie.
"Dette er Tommy Baker's lair. Herre, bare ikke dette.
Til slutt skjønte jeg at Darla var å kose opp til meg, begrave ansiktet mitt i tilbake, og jeg skjønte at
Loris skrik hadde gått ned. Fraksjon som stod for umiddelbart fange Jake og arrestere, bestemte
jeg meg for å vende seg til det lokale magistraten, men borgmesteren var bare på vannet for
behandling hos noen resort planet. sa Laurie indignert. Tiwi roterte en enkel knott, ligner en
vernier, til ønsket gulvnivå vises ikke på skjermen. Det var igjen om prosjektet - opprettelsen av en
ny former for bevissthet.
Nasty scooter så veldig motbydelig, det var som spedalsk, motbydelige hvite
krystallisasjonspunkter.
Hvor i helvete skal vi. Ja. Darla. La oss ta en pause og Vi vil vurdere
hvordan vi skal fortsette.
Men et fremmedpar fant mat for seg selv at de kunne spise. Carl fortalte dem alt han visste, han
hadde ingen grunn vær stille eller skjul noe. - Hvor. Zoya Mikhailovna Voloshin. Kraftig belastning
fra begge ender avfyrt forskjellige rusk. Nei, nei. Deres rase generelt er mest konsistent med folk
fra alle de som jeg Jeg måtte møte på Cosmostrade. fjerne galaktiske klynger fra oss gradvis på
grunn av Doppler-effekten, skiftet til grensene for rødt lys. - Den hvite damen og primen er
fiender. Så reiste de seg og gikk i deres nåværende saker. Ja, her, kanskje, det er vanskelig å si
hva det er. - Jeg spurte. - Skal åpne til venstre. Kanskje det tilsiktede offeret skulle ha vært vær meg
Sam ønsket å komme til et møtested for kornbyttermøter på Einstein, det var et møte som jeg
ordnet og gikk der det er nødvendig å dukke opp, men jeg kunne ikke nekte en arbeidsordre - ikke
slikt det var tider - og bestillingen ble bare opp, så Sam gikk i stedet meg. Det er riktig, bare den
nøyaktige oversettelsen: "La Gud føte. Du er har nettopp sendt tre bokstaver av veien bug selv.
Historien er ikke over ennå.

Er du ok. " Street. Når de utfører deres oppgaven forsvinner deretter. Vi er på kanten av
meta-akkumulering.
Clark fortalte oss at romskipet fortsatt kan fly. Hun bare forsvunnet fra traileren. Hvem i helvete
er disse fugleskremselene. " "Eller," Roland grep inn, "slik:" Jeg ga brasen til ham - og sinne gikk
forbi. Hvorfor advarer de oss. Halsen y han var ødelagt og han var død. Jeg la aldri merke til det.
Og jeg vil at du skal argumentere, - sa stemmen, - du har helt nydelig, god intelligens, jake. Ikke
mer enn jeg kunne overvinne Sean og kaste den over gjerdet. Hva er jeg, pokker ut mine øyne
etter at jeg har gjort dette. Du snakker også som om du forventer hjelp hvis "road bugs" kan
ikke finne oss, så vennene dine og enda mer vil det ikke. Benet mitt kom opp i et hull, noen få
sekunder har jeg bare hisset til hvite hetter med smerter skyte meg Men snart reiste jeg igjen med
kroppen min, skjære gjennom stien i løvverket, vade til det som virket for meg, lyder motor. Vi
vil se med glede. - spurte john Yuri satt tilbake i stolen og la hendene i lommene hans. Jeg gled inn
i jungelen av rørledninger. Jeg var overbevist om dette når noen løs søppel begynte å helle på
meg. Jeg mener, jeg hadde inntrykk av at Debbie var død.
Jeg satt for en stund, hodet mitt i hendene mine. Chevrolet, forresten, er ikke i det hele tatt
underlagt handling av denne tingen. Solens strålende skive falt utover horisonten. Vi ble revet
teltene i teltene bundet til oss noe myknet hva som skjer, og veggen som vi ble trukket til, ble
plutselig veldig stor myk og løs. Han grinnet. Jeg ga ham den beste vinkelen til mine trettito to
tenner i smirk og stakk nesen i menyen. ". "
Jeg la merke til at naturen rundt oss har endret seg. Hva er anomali. Hvordan har du det.
Selv om Clark gjorde alt for meg berolige og lage mat, veldig lite kan gjøres til situasjoner for å
redde en person fra det største støtet i livet hans. Og hvor lenge vil det ta deg til å haste her hvis
du har det travelt. Men jeg holdt fast håndleddet hans.
"Godt spørsmål," svarte jeg. Hun lo og kysset ham lidenskapelig. Er han virkelig tror det
skremmer meg.
Jeg spurte: Du trenger noen enheter eller verktøy til å gjøre. Helvete, jeg kan ikke fange ham
uansett. Jeg kan ikke engang forestille meg at noen kan bedre å takle denne saken enn deg, "sa
jeg. - Du sa at du hadde et punchkort fra datamaskinen. Forresten, farvel fortsatt medlem av
klanen. Ingen tegn av det faktum at de gravde her, men den som trakk inn her ville sikkert være
pent dekket mine spor. - Jeg ønsket å høre svaret. De kan selges, men for dem er det en hard
kamp.
"Sam, hva du ikke kunne gjette," svarte Roland, "handler om at ahgirrs tegner kortene sine opp
ned.
"Damn liten," sa Lai, da bøyde han respektfullt til Ragna. "Åh ja, blå, blå," sa jeg. Kanskje de fikk
alt av det. Det påminnet meg ikke om noen fremmed fauna som jeg har sett i livet. Zoe lykkelig
smilte på meg. Du skjønner, jeg vet ikke hva slags sted - Schlaghwasser, navnet, selvfølgelig, er det
ikke dårlig anbefaling for planeten, men det faktum at du har en mottakelse familie, sa minst til
fordel for hva . Carl. Tidsintervallet skal være mye mindre. Vi kunne ikke forestille oss hva kan vi
gjøre i denne situasjonen. Se på kartet til den lokale gruppen. Jeg vil si hvor lever vi. De var
plassert slik at de kunne skjule seg bak blinde flekker. Jeg har ikke sett noe byer, men under oss
var en stor grønn bygning som syntes å være plassert i midten av disken.
«La henne ri, Jake,» sa Roland. Jeg så meg rundt, så gjennom bakruten. - Han har allerede vendt
og rushing rett på oss. Smaken var også ganske original. - Fortsett, please. Cory Wilkes betalt dem
for å komme tilbake til sikkerhet gjennom reticula labyrinten, den eneste måten å komme
gjennom Cosmostrada gjennom denne labyrinten tilbake til labyrinten til jordiske planeter, hvis du

går fra ytre verdener. Og snart kan jeg helt nekte å skrik bak rattet.
Fitzgor blåste røyk fra et rør og krysset sine kjøttfulle armer over brystet. Nå har du et kort.
Kanskje vi bedre tar alt ut. Vi dro til Joffs gård, som tok mye av tid, og da husket jeg å se en feit
Timmy McElroy, hvem Det hørte også i baren. Sean er på knær og løper med fingrene over hans
entanglede oransje whirlwinds. Som bringer oss til et annet spørsmål. Tross alt ville Sam måtte
skriv dem ned med en ti sekunders forsinkelse, er den satt opp. - Ja, det kan vel være. Du lærer
bare mye. Jeg kommer med deg. Nå har jeg terning, og denne terningen har en opprinnelse.
"Ja, jeg er ganske ingenting," sa Carl til slutt. Jeg kastet stolen og lukk øynene mine. Hennes minst
en halv milliard år . Et minutt senere, Clark shuffled til oss fra av mørket. - Og dette, dessuten, SOS
. Det er slik. Hvordan vet du hvor du skal dra - høyre, venstre, ikke sant. Eller alt det samme
har du sett
Karl rynket og stirret på bakken, tenkte et øyeblikk da vendte seg til meg. Jeg merket ikke først
Dette fenomenet av åpenbare grunner, men nær venstre skulder var rundt plass dekket med
samme materiale som seg selv Cosmostrada, knyttet til veien et lite overgangssted.
Darla sto ved. Laius kom tilbake og trakk Roland over gulvet som en pose med skittent vaskeri.
Vi støtter. Sengen var bare En, og Karl og Laurie insisterte på at Darla og jeg sover på den.
"Så," sa jeg, "denne datamaskinen som kan stå her inne Smaragdbyen eller et sted i nærheten,
har ganske åpenbart ikke person. Alle disse eksotiske biler, fantastiske ting, kroker, teknologi.
«Vel, det er mye bedre å lukte,» sa hun. Jeg må krype gjennom adapterrøret og . Roboten
gjenoppbygget sin konfigurasjon, bytte litt blokkerte, da hans lys skiftet farge, og han begynte å
kjøre av. - spurte Sam. Dessuten er Cosmostrada og alt som skjer på det min bispedømmet av
arbeid, og gitt mine forbindelser med deg, er det naturlig at det er Jeg ble valgt for denne jobben.
Sam. Den generelle hallen var ganske stor, skummel masker hang på veggene. Han er ikke i
sikkerhetskorridoren. Den eneste angrepsplanen som kunne redde meg, som jeg forstår det, er
angrep, avgjørende, fet, frontalangrep. Her er slike muligheter for å få unik kunnskap . Jeg måtte
tro på henne, og denne troen er ikke hadde ingenting å gjøre med min voksende kjærlighet til
henne. - Lang pause. Det er fornuftig. Jeg satt der i tåke i omtrent ti minutter. Etter en
forferdelig pause begynte Sam å le. "Å finne mat er et must," satte Sean. sa Clark. IKKE DIN
PRISONERS - KUN DE SOM ER I DIN GANG. vurdere portalen. " - håpet Jerry.
Det var ikke vi som lurching, eller heller, det virket for oss at det ikke var oss. - sa bekymret Sean.
Du vil bli veldig overrasket om jeg sier at skogen. - insisterte Lai. Han kunne bare lede en truppen
som skulle søke deg. " jeg naturlig langt fra å ta alt på tro. eller etter ordre av "road beetles". Hvis
vi begrenser vår aktivitet, vil vi begrense og Behovet for mat, vi deler det også i porsjoner. Tenk
deg hver rase, hver kultur som et bidrag til denne bevisningsfloden som nærer det, mens elva
strømmer til havet av implementeringen av klimaks. Ja. Roland hadde allerede trukket båndene
sine og kom seg inn i akterkabinen. Vi så alle på hvordan Winnie forsiktig sliter av et stykke frukt,
som holdt i hånden, rullet den på tungen. " Jake, vær så snill og tro. Noe beveger meg.
Cosmostrades rød grense. Jeg har sett dem før i karnevaler og alle slags slike hendelser.
Universitetet i Tsiolkovskiygrad, jeg satser. Jeg minnet henne om sin egen Forsiktig at ytterligere
vandring bare vil føre til det faktum at vi bli tapt enda mer. Flott. Hun sa det ennå ikke. Jeg
knelte under et lite tre og lyttet. Ingen kalk, det er derfor. Jeg hadde ingen våpen, men jeg må
kjempe med ham. Nei. De lager ikke en passasjen. Vi trengte en vei til høyre, men jeg skjønte
det nå vi kommer aldri til henne. Ja. Jeg er ikke i det hele tatt frykt, bare besluttsomhet. Men
mens jeg ikke er klar til å forlate.
Og jeg kunne perfekt forestille Darla ved døren, smilende, naken, så fantastisk, og hun inviterer

Dumb Billy bli med på underholdningen deres.
Rød ble overrasket. Jeg husket dem parker, som i min barndom ble kalt Disneylands. Sannsynligvis fordi stedet der vi er.
Å være X begynte å diktere sin vilje til oss. Darla har rett, det er ingen grunn til å stole på oss no.
Han er det ikke skadet selv om det ikke virker. " på Cosmostrade. Du er frekk. "En tung portal,"
sa Sam. skeptisk frowning. Jeg har rangen til inspektør-løytnant oberst. Etter min mening
snakket vi lenge med dette emnet. Clark. - de kan ri på baksiden av min chevrolet. Du ser, og
din forklaring vil ikke være bedre enn min. Det er mulig, men dette er sannheten. 20 minutter
senere oppstod et lys i trærne. som forelsket og mengden som regjerte under. har i lommene
dine. Og hvorvidt ta en mann i en løgn hvis du ikke vet hva du skal kaste på ham som sjekke. og så,
- sa Carl. Temperaturen falt litt. Hva er det for. Bestilling. Vel, uansett hva det er.
Resultatene er blandet. Hvis jeg kommer tilbake til jobb igjen stat, jeg vil slette denne filen. Carl,
Sean . Fuck av, Bruce, med dette Jeg vil helst takle meg selv. Hei, McGraw. kunne Karl gjøre noe
slikt . Vi kjørte på maksimal hastighet. Bare flott.
"Flott sted for et feriested," sier jeg. Fire. De er bare et minne - og veldig svak.
"De fanget oss i kryssild," sa Clark etter Jeg gjenvarte kontrollen av skipet. - Når disse søte
menneskene kan slippe ut femti millioner biler. HOLD PÅ LUFTET. hjemme. " «Nei, ingenting,»
sa hun i en lav, tapt stemme. Jeg vil bytte den til cockpit høyttaler. - Jeg ble fortalt at det ikke var i
det hele tatt vanlig, middelmådig menneskekropp.
Beklager, det er alt jeg kan si. Jeg vil ikke tolerere bestillinger fra noen. - hun så på meg - vær så
snill å forstå. Vi tok en oversikt og fant det Vi har ikke mistet noe. Ay-yay-yay, så hvordan kan du
snakke med faren din. Moore. Jeg forsto at hvis vi drar ned for en sving, så vår fart vil slippe til
minimum, så jeg tok denne svingen med full fart, håper at traileren ikke vil bære og vil ikke slå oss
over. Dette kan være en legitim grunn, som jeg ikke er Jeg vil spre seg. Minst ett hopp.
"Og hvem forventer du å se, Clark Gable, eller hva. Kom igjen. Det er bare en enkelt mulighet.
De gjenoppbygget flere konstellasjoner som var synlige fra deres hjemmeplanett. Det føles som
om han ikke gjør det kan ta kontakt med oss. eh. De ledet fra treet til tre, fra hytte til hytte.
Sladder. Eller kanskje det var spesielt opprettet for å slutte. Alt snurrer, Winnie, alt snurrer. Jeg
er alene. " Grønne flekker svømte for øynene mine. Du kan tro at jeg snublet over noe trashy
søppel og hvorfor droppet pistolen. - Det er det som jeg forstår. toppen av noe verktøy.
Roland trakk seg. - Jeg spyttet, - tver . Disse treårige pillene så kjære, og sikkert ville jeg ha glemt
mine fuglesnit når må ta følgende. Dette er akkurat hva Carl gjør. Hun er stille klarte det. Farvel jeg
seiler opp, tumbler i luften, tenkte jeg hvor mye tid det kunne nok av den gjenværende luftboblen.
Jeg skulle skrive en avhandling om regjeringens ledelse.
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Omtrent fire uker etter starten av reisen "road bugs" kjørte oss til siden slik at vi stoppet og
pustet. Bekreftende vil det være sant. - Hvis vi hadde bøker på denne planeten . Benet mitt dyttet
igjen i en haug med søppel, og jeg kunne ikke motstå og falt. kanskje Yuri gjetning er rettferdig og
de er bare romvesener i forlatt terrestriske biler. " John, det er mer av din del eh. dette
Anlegget er svært dårlig befæstet fra et sikkerhetssynspunkt.
Høyre. "Ok, stopp det," sa jeg,
"hver gang du ikke gjør det du forstår i det som skjer, kaster du utallig et spill som heter "Jeg er
bare en datamaskin.

Det hvite punktet forsvant bak sanddynen. Jeg sa: "Kanskje den linjen på Byzantium er ganske bra.
Så jeg lå bare ved veggen, med fokus på det interessante krystall mønstre på taket, hvilken slags
flimret i lyset lommelykten min, montert på hjelm. For lett å jage på Kosmostrade. Mørke
hemmeligheter - dette kan være. - Hvis du forlater henne her, hun vil oppføre seg som en ekte
heks hele dagen, og vi vil alle dypt ulykkelig. - Dette er en delsystemkoordinator. Og hvem er
ikke edru. - han blinket. Faktisk var han humanoid, men proporsjonene var ikke alle de samme
som for oss. Hva gjør vi her. - Dette er det var et behov.
Det var en av de få øyeblikkene i mitt liv da tanken på for å få panikk, virket det attraktivt for meg.
Hvis vi vil betrakt det rent i det fysiske planet, så er klimaks ikke det som et middel for umiddelbar
kommunikasjon som gjør det mulig å overføre informasjon raskere enn lysets hastighet. "Og de
jobber som maskiner. Han kunne nesten ikke sees, men Ragna så ham.
Jeg lente seg tilbake i stolen min og forestilte Susans ansikt. Da tar vi det opp. Han slo ryggen i en
sylindrisk form maskin, trakk seg til venstre, slo hodet på røret over, bøyde hodet.
"Ja," sa jeg, "som bringer oss tilbake til celle nummer ett. Situasjonen ble til noe som en intern
politisk kamp.
Karl brøt inn i rommet med et slikt ansikt, som om han hadde møtt noe forferdelig og stor i et
mørkt smug. Vel, Lori er ikke mye yngre enn denne alderen. Jeg ropte i ro, så de kom frem og
så.
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"Du vet, jeg må ha gjort en stor feil," sa jeg til Sean.
- Ja. - Portalen er her i dette forferdelige

forvirring, bare i midten, - han pekte på veikryss av veier på skjermen. Så hun la merke til at jeg så
på henne.
Hvorfor. Ta vare på bilen og vær på vakt på saken mulige problemer.
Den Tasmanske djevelen rushed rett på oss, etter i en bred buet, som dannet en sidevei som
forgrener seg fra hoveddelen. Hvis noen andre, ikke deg, vil prøve å grave i låsene biler eller bare
prøv på dem, så vil han umiddelbart Karachun.
Susan fnisset, og Roland smilte før han svarte: "Jeg står for å bli hos Jake. Da vi kom opp med dem
spurte jeg Ragna hva som foregikk. Jeg stirret på ham. . Kanskje i noen minutter sovnet jeg fra
tid til annen, men for mye måtte jeg huske og oppleve igjen.
Ved utkjørsporten så Karl Karl Darla og senket hans tempo. mye. Jeg har flere ganger
forsiktighet rammet på hornet og skremmende vasket som svar. Hva er dine problemer. fantastisk
vits. Jeg var helt ubemannet. Gutten hans har gått for langt. Det var et vindu .
«Jeg må forlate deg,» sa hun. Karl begynte: "Jeg vil gjerne .
gjerne introduser din kollega - og livspartner - Dr.

Hva skjedde. - Som jeg sa, vil jeg

Vi så rundt bordet. Her er vi tapt, tapt, uten ruller, men med en nøkkel til hele systemet
Kosmostrader står til rådighet . - Som om jeg gjorde noe ondt og Skummelt. Nei, nei. - Det var
en skarp hvisking. Alle hoppet opp og ned, ser på plattformen hvor rader av rare ting ble
arrangert. Sylindere blinket av, to av to, og avslutt deretter omgjort til et uklart omriss av
utgangsportalen, etter å ha dannet seg fra tåke fremover. Ok, ingenting å kaste bort tid. De klarte
å finne riktig mat selv om det var sjeldent.
Jeg trodde alt over og tygget på den paradoksale situasjonen der vi viste seg for å være.
fra stedet som ikke er her eller der.
en invitasjon. Bare hyggelig.
"Ideer som disse holder seg vanligvis fast til massebevisstheten," sa jeg

"Det handler om meg," sa Susan elendig. Ærlig, skummelt kjedelig.
"Så lenge jeg er din oversetter, sa Tiwi," vil han ikke være redd
utfør de påtatte ritualene.
- Jeg kan ikke tro at vi klatret rett opp
opp.
- Flott. - spurte Darla.
En halv time senere kryp jeg over gresset, prigashiv lommelykt. Når ble hun arrestert. Men
hele spørsmålet er ganske komplisert og vanskelig i det. Men det er vi ikke
stoppet. Så liten tid.
- Jeg vet ikke. Det er nesten livløs. Jeg vil si - hvorfor oss. Som du vet, er de koloniale
myndighetene underlagt strenge krav

censurert alle publikasjoner. Til meg
Det ser ut til at tiden har kommet for å finne de mest legendariske kortveiene hjem. Hvordan er
det i dette slottet, forresten.
Da vi endelig begynte å skille detaljene, så en merkelig gjenstand i rommet ble som en liten
stjerne klynge med en veldig lys kjerne, som Det ble litt forskjøvet sidelengs fra sentrum.

Jeg stoppet. Så hva.

"Jeg er skyldig," sa Dave. Jeg har ikke nøyaktig

rapporter om arbeidet med denne tingen, selv om noe vises på skjermen vag, som kanskje bare er
denne tingen.
"Selvfølgelig," sa jeg scornfully. Darla og Susan kjempet på setet. - Jesus Kristus, Roland, roligere.
- Clark syntes å ha tilbaketrukket seg fra meg. Man kunne si at jeg hadde forestilt meg det med en
feil i omtrent en måned. Darla alle
brukte de siste to dagene med oversettelser.
God tanke. Jake. Vi søkte alle nærliggende
parkeringsplasser, men ingenting sånt. Moore dro ut pistolen sin og prøvde å gjøre det samme.
Tross alt så du aldri ham. Kanskje ballene gjorde noe med billedbjelkens radiofunksjoner. "Tror
du at det er en slik gud hvor som helst. " Nei, de var ikke på tribunene. - Clark. Kanskje den
andre Jake allerede er tatt ut av baren og sendt til jakt Bujuma, og Laij bestemte meg for at jeg var
tapt og endte opp her. Hvordan fant han ut hvordan han skulle jobbe med dette utstyret.
Resepsjonen er bekreftet. Jeg sier at du er død. Han hadde rett. Jeg visste ikke engang hvordan
jeg behandle dette.
Darla slo endelig inn med førstehjelpsutstyret. Jake. Kan du forklare, Georgie.
han at de ikke kom opp med noe nytt teknologi, husket jeg. og år. "

Strengt tatt sa

Han rystet på håret.
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Det var en fantastisk sommer med en skjult følelse av spenning og alarmerende forventningene.

Den andre retikulanten gikk frem og stoppet deretter.
Men det var ikke rettferdig.
- Radio.
- Vel, litt, da jeg var ganske liten. Jeg vet det. Laurie kunne perfekt takle alt selv. Ta denne
jævla tingen.
- Jeg vil egentlig ikke bare sitte og vente. "Eller heller ikke.
"Jeg er nesten lei meg for å forlate disse stedene," sa Zoe forsiktig.
- Hei folkens.
John vendte seg til meg. " Kanskje ber vi bare "veibanen".
"Ja, det virker for meg, ja," svarte stemmen etter en liten nøling.

- Jeg har noe. Moore tok opp med oss. - Jeg er ikke sikker på at jeg er

i alle rettigheter, men . Å, vel, fortell meg hvordan jeg kan komme til det steder der de er nå.
Hvorfor er det ingenting av dette. Ja. Utlendingen knelte stramt. Selv mulighet så jeg hadde det.
Han hadde rett. - den fete mannen så i toalettet med et bekymret uttrykk på ansiktet hans.
"Ja," sa Fitzgore, og ansiktet hans strammet med nysgjerrighet. Og jeg plukker nesen min. . Og i
de steder som ikke var påvirket av vulkanske manifestasjoner, på hver Trinn over merkelige
geologiske formasjoner. Jeg mener du måtte sitte på den og se på alt, poeng ved Klausulen.
"Susan og jeg snakket bare. Håret var mørkebrune, nesten svarte øyne, brune. Store masser av
steiner oppstod hele tiden på vei, og vi måtte fra tid til annen for å gå rundt dype dips. Likevel
holdt de seg respektfull avstand i et forhold. Ja. - Hvordan går du. Eridanianen kjørte rundt,
åpnet persiennene, belyset lyset, slå av sengetepper og piskeputer, og alt dette rask, rask, med
mye mer fingerferdighet enn Forvent fra en vanlig jordaben. Min bemerkning om at du bedre
forstår dette, er fortsatt gyldig. Maten var veldig bra - ikke fin mat til Emerald City, men mye bedre
enn bare gjennomsnittet nivå.
Vi spiste. Winnie her. Deretter fløy vår strålende dirigent, rushing gjennom bue inn i mørket.
Porthole var litt åpen, så jeg kunne høre godt om natten lyder: bork-bork, influensa-grip, tweet
tweet.
"Da må vi bli," sa hun fast. "Alt avhenger av hva du fikk nummen, de", svarte jeg. " langt tilbake.
Det er ganske mulig. " måte.
"Roland, hva er denne tingen - Substrate. Selv om vi ikke engang prøvde å dykke inn i denne
tingen, gjorde hun det hun så skummelt og spennende kompleks, foruten - uforståelig. Han kunne
helt ordne seg en spesiell avtale med noen fra astronautene. De ville ikke ha fortalt ham noe. Jeg
trodde de kunne søke etter et mål . - Hun så på resten. Deres kostymer var mye beskjeden.
Winnie er her, Jake. Så meg Jeg husker . hender, klær, ansikt - alt var dekket med en klebrig masse
av nettverket.
John ga meg et surt utseende. Har du prøvd å skanne med en fugl. En liten motor som hevet og
senket døren Tilhengeren var helt ubrukelig og lufttett silikon legger seg rundt døren henger i
rifter. Dosimeter så mye som mulig. Hans lyse gule hud så ut som vinyl, skinnende og fremdeles,
huden var rosa og lilla flekker. - Jeg skrek. Sean og jeg slo seg bak treet og så ut i mørket.
«Nøyaktig,» svarte jeg. Som om du har vokst. - Jeg spurte. "Du levde for lenge i verden. Litt Jeg
pleide å smøre en slik på en halv vei, jeg var så glad fyren som poppet rett foran nesen hans. - Selv
om det vil være vanskelig for deg å jonglere hvis jeg dere begge potene rive av på skuldrene. - sa
Lai, og ventet på å bli forklart for ham. badebukser besto av en masse av individuelle fibre
interlaced slik at de fleste de lignet en slange bryllup. - Åh, synd at Jules oppsummerte hjertet. Hva
tror du det kan være er det. Jeg er i kontakt med den kunstige intelligensen som befaler dette
komplekse. men jeg har allerede prøvd alle metoder, og så langt har jeg mislyktes.
Jeg satte pistolen på sikringen og hylster den. Og det banket bakken ut. - Flere ideer. "Spill det
igjen," sa jeg. Hun kan absorbere energi fra angrepet og bli enda sterkere og sterkere. fire . - Da
begynte det på meg.

"Jeg er bare en idiot," svarte Sam. ledelse. forstår du. Et kapittel ble kalt for en konsultasjon.
Karl nikket. Ja, selvfølgelig. Jeg var så sliten at tretthet gnawed i beinene mine. Nesten alt er bra
med meg. godt Ok, jeg håper jeg har tenkt det gjennom.
Skulder var reelle vanskeligheter, men med noen få Nyttige tips om hvordan du best kan gå videre
og litt grovt press som jeg trente med støvelen min, han klarte å holde sin venstre hånd mellom
ribbenene og kanten av hullet. Utmerket. Klokken var ikke spesielt på hva Noen få steinete
grupper, lave høyder, ingenting er nok høy, bak som en heavyman kunne gjemme seg. Dette blir
andre gang i mitt liv. Hvordan kan jeg vite at du forteller sannheten. Det var vanskelig å
fokusere på henne, men Jo mer jeg så på henne, jo mer syntes hun å være kunstig for meg. Jeg
vil ikke igjen gi denne typen i ansiktet. om inni var det byggherrer, hvorfor de ikke fløy opp til oss
luft uten hjelp av alle midler der, flagrende over dalen for å møte oss. Vel, navnet hans var ikke i
kreditter uansett, så det er det ikke er viktig. Hvis du vil komme, bare gå. Ingenting skjedde. "
Artisans-ahgirry hjalp oss med å knytte Sam nye scootere. Og hva er planen din, kan du spørre.
Jeg er alt Jeg var fortsatt sterkt klar over Tiwis tap, og mange andre ble ganske enkelt til meg
venner. - Jeg stirret helt uanstendig.

Hans øyne åpnet slik at de nesten kryp på pannen.
"Jeg er ikke sikker på at jeg forstår," sa jeg.
- Kostymen. Du og jeg, Jake.
De satte seg på en av enkeltsenger for å snakke.
Jeg slått på mikrokameraet og gikk rundt i rommet med det slik at han kunne se.
Vår tur gjennom den underjordiske garasjen fortsatte med det samme

melankoli og håpløshet. tillegg,
hvis så vakre klær. Dave sugde stille sitt rør og så ut av vinduet. Til slutt kan det være virkelig en
dødsdom. Rosa og blå lag steinene vekslet på en skråning over hodene våre.
Jeg så opp til himmelen.
Eller noe sånt.
Jeg prøvde å se ut av vinduet, men så bare min egen refleksjon i glass.
kart og alt vi klarte å lagre. Som jeg har Han sa, jeg har liten tid.
sluke hverandre, fusjonere inn i en sky som en syklon.

Hmmmmmm. De syntes å

Vi gikk for det til disken, som var et stort utvalg våpen. øyne. Du mener ytre verdener. Ikke det
jeg likte det ikke - tvert imot. Sean og Yuri, jeg vil ha slik at du holder deg til høyre hele tiden, og

hvis du ser noe parkert av veien på denne siden, omorganisere meg omgående hale.
Jeg nikket og viste ham å fortsette. - Den andre gangen - farvel. Jeg rullet over og prøvde å fjerne
hånden min fra fakkelen vekk fra ansiktet.
Daves ansikt ble plutselig alvorlig. Vi ringte Clark. ikke Det er grunnleggende ting der, for
eksempel Plancks konstante, gravitasjonskonstant, det er ikke en hjørnestein der universet som vi
er vant til og hvor vi bor i.
Uansett hvor utrolig det var, nå hadde jeg en grunn til å tro på alt dette Det stemmer, jeg hadde
bare Darla forsikringer om at hun møtte meg tidligere - et møte jeg ikke husker - men jeg fant meg
selv også nå eieren av en veldig merkelig gjenstand, hvis natur ikke var klar selv Darla, som ga det
til meg. Heldig i et hvilket som helst punkt i rommet når som helst. Sannsynligvis dette "road
beetle". Det er ti av oss. - og det synes jeg begynner å forstå hvorfor for hun brydde seg ikke om
det. - Jeg skrek, selv om Karl ikke hørte meg. faen. Jeg gjorde det igjen. Han har lukket. Et sted der
inne Fremover førte en av disse veiene tilbake i tid. Jeg handler om det Jeg trodde. Vel, hvis
maskinene som holder sylindrene i hengeren tilstand, ville plutselig forverres .
"Jake, jeg er overrasket over deg," sa Susan, "hvorfor kan de ikke følg oss hvis de vil. Sola virket
rødt slag over horisonten. Alt dette var kaotisk natur. Han var ikke høyere enn meg, men drakten,
som satt på ham i tett, ga ut kroppen er veldig kraftig tillegg, noe som ga det en tilsynelatende
større vekst, enn egentlig. Clark puffed ut ditt romfartøy til omtrent halvparten av størrelsen og
gikk dit. Vår reise pålagt dens avtrykk på ansiktet hennes.
Hun søkte etter tungen. Det handlet om en kilometer plattform. For nå sier jeg farvel til deg.
Endelig ble bena redusert og ble bare jitter.
"Nei, nei," lo Susan, "derfor er det så smart er arrangert. Det er bare fjorten levende tilhenger av
denne troen. Vi kan ikke like det han skal til å gjøre.
Jeg sa: "Sam, hva gjør de nå. Skriv slik: Jake McGraw, Postkasse 7836, Tolvte Administrative Sone,
Vishnu, Koloniale Planeter.
For ikke å nevne noe om Susan, Shawn, Roland, Laie og Yuri. - Han tankefullt strøk sitt skjegg, så
sakte ristet hodet og sagt
"Så det var ikke Bujum. Jeg er redd for at vi er fra vi vil lett forlate deg alene.
"Prøver," svarte han. Himmelen var mørk nå, og jeg skjønte at solen har dimmet i løpet av denne
tiden.
Jeg bytte intercom og lente seg over for å snakke inn i mikrofonen, plassert på dashbordet. tapt,
tapt . Ja. Jeg gjør det ikke trodde at andre gang flaks smiler også på meg. Har noen glemt noe i
bilen. Men du trenger bare en innledende push, kanskje å være, selv et varmt ord - det er alt.
Med Sams hjelp slår jeg raskt av motoren og reduserer strømningshastigheten, men forlot
hjelpemotorer på farten.
Hun la hånden på hodet mitt, bøyde ansiktet mot henne og kysset meg.
evige forståelsesproblemet og overfører tanker.

Dette gir igjen det

«Sett det ned,» sa Yuri. Mitt beste skudd. Jeg tror fortsatt at de var Debbie og lenger, men det kan
bare være triks av meg dumt minne. Jeg er nesten Jeg er sikker på at du også tror at myndighetene

vet alt om den svarte terningen. pokker, han tok bare av. Carl. «Det er fortsatt et paradoks,» sa
Darla, da vi begynte å veien. Under eksisterende omstendigheter klare du bare flott, sier John.
det kunne ikke stoppe.
Jeg gritted tennene mine. Automatisk. - Jeg vendt til kontrollenheter. Nøyaktig. Vel, er det
ikke ille for deg å huske at den tiden da Lori ble født, nesten to århundrer framover. - Hun kysset
meg inn kinnet. Jeg gjorde det Superchevrolet er akkurat det samme som originalen. Hvis du ikke
gjør det husk deg. Det var veldig hyggelig og lyden var den mest egnede. Bare vær forsiktig. Jeg
tror Karl er bare litt lei av å vente på deg.
Med dette har jeg alltid problemer. Oss og så må du fjerne enheten og reparere den.
Vår eneste håp var at kanskje de som Vi ble nærmet, ikke var fiendtlige for oss. Her er jeg. Clark
smilte. Og alle andre som deltar i dette vil da motta i sin helhet fortrinn. Jeg tror fortsatt at jeg
ganske enkelt kunne tenke meg alt som skjedde i noen delirium, - sa han. Men hvorfor justeringen
av hendelser i tide for deg så viktig. Det var en vei tilbake til jordens labyrint gjennom
Cosmostrada. Liker du denne atmosfæren. " på Ved neste kryss, vær klar til å svinge skarpt til
høyre. Du, Jake. Men jeg mener gjennomsnittlig fart, Carl. Ja. "Tjuefire," rettet jeg ham. Rød
rose og nærmet oss. Hun lo. " Jeg tror du kjenner svaret selv. Det kan kreve ekstra
datamaskinintervensjon. Du ville være mest sannsynlig kandidat til de døde, fordi vi ikke regnet
med bærbare brannpistol. Van Vic Vance, nå død, og tomten var å smugle anti-aging medisiner for
eksterne verdener. Og andre ikke-kirurgiske metoder er heller ikke veldig attraktive. Da vil jeg
ikke inkludere dem i beregningene. "Vel, ok," sa jeg, "vi slått av den bankede banen, hvis her som
eksisterer. Nå når jeg igjen Jeg rechecked alt, det virket for meg at alt fungerte, som alltid.
Til slutt sa jeg: "Takk, Winnie, Georgie. Jungelen. spurte Susan. Ja, Karl, alt blir veldig vanskelig.
Georgie klarte sin mage og sa: Drikk . Jeg lo og tok Ragnas glatte hånd. Paul glinset. "Jeg håper
det er logger her," sa Susan. Jeg sjekket intercom-bryteren, jeg skjønte at alt i det ok og spurte
"Bruce, er det noen problemer. Ingen slik Jeg har ingen vaner. Så gikk på nær bunnen av bakken,
på jakt etter en ren og klar vei som du kan det ville klatre tilbake til bakken.

- disse to
- Et forsiktig par. Susan. Jeg s&#xe5; tilbake og sjekket den parabolske baksiden
gjennomgang. Noen enheter der jeg l&#xe6;rte &#xe5; skrive
skrivemaskin, stod p&#xe5; et av bordene blant fjellene p&#xe5; skrevne sider, baler
tidsskrifter, andre personlige eiendeler av samme type. - Okay. - Fordi det irriterer meg, etter min mening var dette det f&#xf8;rste
oppriktig bemerkning for all v&#xe5;r samtale i dag. Dette er en av grunnene til at jeg stoppet
&#xe5; skrive. To mer milit&#xe6;re biler kj&#xf8;rte p&#xe5; oss. Plus eller minus par
&#xe5;rtusener. Og den som er inne . - Karl tok et dypt pust og s&#xe5; ned p&#xe5;
Lori. - N&#xe5;r tok de deg med her. Plutselig hun
legg hendene p&#xe5; nakken min. Typisk kvinnelig taktikk. Sv&#xf8;mmer ut av
Adapteren, jeg reiste meg, gjorde en backflip i luften og litt
hoppet av, slo taket. I tillegg hadde vi n&#xe5; bare to motstandere: Moore
og hans elskerinne er gudinnen. Jeg s&#xe5; p&#xe5; Carl. &#x22;S&#xe5; skjuler han
sannsynligvis noe fra oss,&#x22; sa jeg. s&#xf8;ppel. - Aaaa, - Kar...
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