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Η ιστορία ως εδώ:
Στην αρχή δημιουργήθηκε το σύμπαν.
Αυτό έκανε πολλούς να θυμώσουν και θεωρήθηκε γε-

νικώς μια άσχημη κίνηση.
Πολλές φυλές πιστεύουν πως δημιουργήθηκε από 

κάποιον θεό, αν και οι Τζατραβαρτίδες του Βίλτβοντλ 
VI πιστεύουν πως ολόκληρο το σύμπαν βγήκε από τη 
μύτη ενός όντος που ονομάζουν η Μεγάλη Πράσινη 
Καταριναλγία, όταν φτερνίστηκε.

Οι Τζατραβαρτίδες, που περιμένουν με φόβο την 
εποχή που ονομάζουν Ο Ερχομός του Μεγάλου Άσπρου 
Μυξομάντιλου, είναι μικρά γαλάζια πλάσματα που 
έχουν πάνω από πενήντα χέρια το καθένα, και ως εκ 
τούτου είναι η μόνη φυλή που εφηύρε το αποσμητικό 
σπρέι πριν από τον τροχό.

Όμως η θεωρία της Μεγάλης Πράσινης Καταριναλ-
γίας δεν είναι διαδεδομένη έξω από τον Βίλτβοντλ VI, 
κι έτσι, μ’ ένα τέτοιο ακατανόητο σύμπαν, αναζητούνται 
συνεχώς νέες ερμηνείες για την ύπαρξή του.

Για παράδειγμα, μια φυλή υπερευφυών πανδιαστατι-
κών όντων κατασκεύασε κάποτε έναν γιγαντιαίο υπε-
ρυπολογιστή, που τον ονόμασε Βαθιά Σκέψη, για να 
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υπολογίσει μια για πάντα την Απάντηση στο Ύστατο 
Ερώτημα για τη Ζωή, το Σύμπαν και τα Πάντα.

Επί επτάμισι εκατομμύρια χρόνια, η Βαθιά Σκέψη λο-
γάριαζε και υπολόγιζε, και τέλος ανήγγειλε πως η απά-
ντηση ήταν σαράντα δύο – κι έτσι έπρεπε μετά να κα-
τασκευαστεί ένας δεύτερος, μεγαλύτερος υπολογιστής, 
για να βρει ποια ήταν η ερώτηση.

Αυτός ο υπολογιστής, που ονομάστηκε Γη, ήταν τόσο 
μεγάλος, που συχνά τον έπαιρναν για πλανήτη – κυ-
ρίως τα παράξενα πιθηκοειδή πλάσματα που περιπλα-
νούνταν στην επιφάνειά του αγνοώντας παντελώς πως 
ήταν απλώς ένα μέρος του γιγαντιαίου προγράμματος 
του υπολογιστή.

Κι αυτό είναι πολύ παράξενο, γιατί, χωρίς αυτή την 
απλή και προφανή γνώση, τίποτα απ’ όσα συνέβησαν 
στη Γη από την αρχή της δημιουργίας της δεν είχε το 
παραμικρό νόημα.

Δυστυχώς όμως, λίγο πριν από την κρίσιμη στιγμή 
της Ύστατης Απάντησης, η Γη κατεδαφίστηκε απρό-
σμενα από τους Βόγκον, για να περάσει –έτσι υποστή-
ριξαν– μια νέα υπερδιαστημική παρακαμπτήριος, με 
αποτέλεσμα να χαθεί για πάντα κάθε ελπίδα για την 
ανακάλυψη του νοήματος της ζωής.

Ή έτσι φάνηκε.
Δύο απ’ αυτά τα παράξενα πιθηκοειδή πλάσματα 

επέζησαν.
Ο Άρθουρ Ντεντ ξέφυγε την τελευταία στιγμή χάρη 

σ’ έναν παλιό του φίλο, τον Φορντ Έσκορτ, που ξαφνι-
κά αποκαλύφθηκε πως ήταν από έναν μικρό πλανήτη 
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κοντά στον Μπετελγέζ κι όχι από το Γκίλντφορντ, όπως 
υποστήριζε ως τώρα· και, το πιο σημαντικό, ήξερε πώς 
να κάνει οτοστόπ στους ιπτάμενους δίσκους.

Η Τρίσια Μακμίλιαν –ή Τρίλιαν– είχε εγκαταλείψει 
τον πλανήτη έξι μήνες νωρίτερα με τον Ζάφοντ Μπί-
μπλιμπροξ, τότε πρόεδρο του γαλαξία.

Δύο επιζήσαντες.
Είναι το μόνο που απομένει από το μεγαλύτερο πεί-

ραμα που επιχειρήθηκε ποτέ – να βρεθεί το Ύστατο 
Ερώτημα και η Ύστατη Απάντηση για τη Ζωή, το Σύ-
μπαν και τα Πάντα.

Και, σχεδόν οκτακόσια εκατομμύρια χιλιόμετρα από 
το διαστημόπλοιό τους που ταξιδεύει νωχελικά στο με-
λανό σκοτάδι του διαστήματος, ένα βογκονικό σκάφος 
κινείται αργά προς το μέρος τους.
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Όπως όλα τα βογκονικά σκάφη, δεν φαινόταν να είναι 
προϊόν σχεδιασμού, αλλά προϊόν πήξεως. Τα δυσάρεστα 
κίτρινα εξογκώματα και τ’ άλλα οικοδομήματα που προ-
εξείχαν σε ειδεχθείς γωνίες θα ασχήμιζαν τα περισσότε-
ρα διαστημόπλοια, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση 
αυτό ήταν τρομερά αδύνατον. Λέγεται πως έχουν εμφα-
νιστεί πιο άσχημα πράγματα στους ουρανούς, αλλά δεν 
υπάρχουν αξιόπιστοι μάρτυρες γι’ αυτό.

Μάλιστα, για να δει κανείς κάτι πιο άσχημο από ένα 
βογκονικό σκάφος, πρέπει να μπει μέσα και να βρει 
έναν Βόγκον. Αν είναι όμως έξυπνος, αυτό είναι ακριβώς 
το πράγμα που θα αποφύγει να κάνει, γιατί ο μέσος Βό-
γκον δεν θα το σκεφτεί πολύ προτού του κάνει κάτι το 
τόσο άσκοπα φρικτό, που θα εύχεται να μην είχε γεννη-
θεί – ή (αν έχει πιο καθαρό μυαλό) να μην είχε γεννηθεί 
ο Βόγκον.

Στην πραγματικότητα, ο μέσος Βόγκον δεν θα σκε-
φτόταν καθόλου. Οι Βόγκον είναι απλοϊκά, πεισματά-
ρικα, χοντρόμυαλα πλάσματα, και η σκέψη δεν είναι το 
φόρτε τους. Η ανατομική ανάλυση ενός Βόγκον απο-
καλύπτει πως το μυαλό του αρχικά ήταν ένα άσχημα 
παραμορφωμένο, κακοτοποθετημένο και δυσπεπτικό 
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συκώτι. Το πιο τίμιο πράγμα που μπορεί να πει κανείς 
γι’ αυτούς είναι πως ξέρουν τι τους αρέσει, κι αυτό που 
τους αρέσει είναι άμεσα συνδεδεμένο με το να κάνουν 
κακό στους άλλους και, όταν είναι δυνατόν, να θυμώ-
νουν πάρα πολύ.

Ένα πράγμα που δεν τους αρέσει είναι να αφήνουν μια 
δουλειά μισοτελειωμένη – και ιδίως σ’ αυτόν τον Βόγκον, 
και ιδίως –για διάφορους λόγους– αυτήν τη δουλειά.

Ο εν λόγω Βόγκον ήταν ο Προστατικός κυβερνήτης 
Βόγκον Ζελτς του Γαλαξιακού Υπερδιαστημικού Συμβου-
λίου Πολεοδομίας και αυτός είχε αναλάβει τη δουλειά της 
κατεδάφισης του αποκαλούμενου «πλανήτη» Γη.

Μετατόπισε το υπερφυσικά αχρείο σώμα του στην 
κακοφτιαγμένη, γλοιώδη πολυθρόνα του και κοίτα-
ξε την οθόνη που παρακολουθούσε συστηματικά το 
αστρόπλοιο Χρυσή Καρδιά.

Λίγο τον ένοιαζε το ότι η Χρυσή Καρδιά, με τη Μηχα-
νή Άπειρης Απιθανότητας, ήταν το πιο όμορφο και πιο 
επαναστατικό διαστημόπλοιο που είχε φτιαχτεί ποτέ. 
Η αισθητική και η τεχνολογία ήταν γι’ αυτόν κλειστά 
βιβλία και, αν ήταν στο χέρι του, καμένα και θαμμένα 
βιβλία επίσης.

Ακόμα πιο λίγο τον ένοιαζε το γεγονός πως μέσα βρι-
σκόταν ο Ζάφοντ Μπίμπλιμπροξ. Ο Ζάφοντ Μπίμπλι-
μπροξ ήταν πλέον ο τέως πρόεδρος του γαλαξία, και, αν 
και κάθε αστυνομία του γαλαξία έψαχνε και αυτόν και το 
σκάφος που είχε κλέψει, ο Βόγκον ποσώς ενδιαφερόταν.

Είχε άλλες έγνοιες.
Λέγεται πως οι Βόγκον δεν είναι υπεράνω όποιας δω-
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ροδοκίας και διαφθοράς, με την ίδια έννοια που η θά-
λασσα δεν είναι υπεράνω του ουρανού, και σ’ αυτή την 
περίπτωση αυτό ήταν αλήθεια. Όταν άκουγε τις λέξεις 
«ακεραιότητα» ή «χρηστοήθεια», έψαχνε να βρει το λε-
ξικό του, κι όταν άκουγε το κουδούνισμα των χρημάτων 
σε μεγάλες ποσότητες, έψαχνε να βρει το βιβλίο των κα-
νονισμών και το πέταγε.

Αποζητώντας τόσο αδιάλλακτα την καταστροφή της 
Γης και όλων όσοι βρίσκονταν σ’ αυτήν, δρούσε κάπως 
πάνω και πέρα από τις επιταγές του επαγγελματικού 
του καθήκοντος. Υπήρχαν και κάποιες αμφιβολίες σχε-
τικά με το αν η συγκεκριμένη παρακαμπτήριος επρόκει-
το τελικά να κατασκευαστεί, αλλά αυτό το θέμα δεν είχε 
και τόση σημασία.

Έβγαλε ένα αποκρουστικό μουγκρητό ικανοποίησης.
«Κομπιούτερ» έκρωξε «πάρε τον αισθητικό εγκεφά-

λου».
Σε λίγα δευτερόλεπτα εμφανίστηκε στην οθόνη το 

πρόσωπο του Γκαγκ Χάφρουντ, με το χαμόγελο του αν-
θρώπου που ξέρει πως βρίσκεται δέκα έτη φωτός μα-
κριά από το βογκονικό πρόσωπο που κοιτάζει. Μέσα 
στο χαμόγελο βρισκόταν και μια μικρή δόση ειρωνείας. 
Αν και ο Βόγκον επέμενε να αναφέρεται σ’ αυτόν σαν 
τον «προσωπικό αισθητικό εγκεφάλου» του, δεν υπήρχε 
και πολύς εγκέφαλος για ν’ ασχοληθεί κανείς μαζί του, 
και στην πραγματικότητα ο Βόγκον δούλευε για τον 
Χάφρουντ. Έπαιρνε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό για 
να κάνει μια μεγάλη βρομοδουλειά. Ο πιο επιτυχημέ-
νος και διαπρεπής ψυχίατρος του γαλαξία, μαζί με μια 
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ομάδα συναδέλφων του, ήταν έτοιμος να διαθέσει ένα 
τεράστιο χρηματικό ποσό όταν φάνηκε πως κινδύνευε 
το μέλλον της ψυχιατρικής.

«Λοιπόν» είπε «χαιρετώ τον Προστατικό μας κυβερ-
νήτη των Βόγκον. Πώς αισθανόμαστε σήμερα;».

Ο κυβερνήτης των Βόγκον τον ενημέρωσε πως τις 
τελευταίες ώρες είχε εξοντώσει σχεδόν το μισό του πλή-
ρωμα σε ασκήσεις ακριβείας.

Το χαμόγελο του Χάφρουντ δεν άλλαξε ούτε για μια 
στιγμή.

«Λοιπόν» είπε «νομίζω πως αυτή είναι μια εντελώς 
φυσιολογική συμπεριφορά για έναν Βόγκον, ε; Η φυσι-
κή και υγιής διοχέτευση των επιθετικών ενστίκτων σε 
πράξεις άσκοπης βίας».

«Πάντα αυτό λες» μούγκρισε ο Βόγκον.
«Επίσης» είπε ο Χάφρουντ «νομίζω πως αυτή είναι 

μια εντελώς φυσιολογική συμπεριφορά για έναν ψυχία-
τρο. Ωραία. Είμαστε σήμερα κι οι δυο ευθυγραμμισμέ-
νοι με τη φυσιολογική μας συμπεριφορά. Πες μου τώρα, 
τι νέα από την αποστολή;».

«Εντοπίσαμε το σκάφος».
«Θαυμάσια» είπε ο Χάφρουντ. «Θαυμάσια! Και οι 

επιβάτες;»
«Ο Γήινος είναι μέσα».
«Θαυμάσια! Και;…»
«Ένα θηλυκό από τον ίδιο πλανήτη. Είναι οι τελευ-

ταίοι».
«Ωραία, ωραία» χαμογέλασε ο Χάφρουντ. «Ποιος 

άλλος;»
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«Ο Έσκορτ».
«Ναι;»
«Και ο Ζάφοντ Μπίμπλιμπροξ».
Για μια στιγμή το χαμόγελο του Χάφρουντ χάθηκε.
«Α, ναι» είπε. «Αυτό το περίμενα. Πολύ λυπηρό».
«Κάποιος στενός φίλος;» ρώτησε ο Βόγκον, που είχε 

ακούσει κάπου αυτήν τη φράση και αποφάσισε να τη 
δοκιμάσει.

«Α, όχι» είπε ο Χάφρουντ «στο επάγγελμά μας, ξέ-
ρεις, δεν έχουμε στενούς φίλους».

«Α» γρύλισε ο Βόγκον «επαγγελματική αμεροληψία».
«Όχι» είπε με ευχάριστο ύφος ο Χάφρουντ. «Μας 

λείπει το νακ».
Σταμάτησε. Το στόμα του συνέχιζε να χαμογελά, 

αλλά τα μάτια του ήταν ελαφρώς συνοφρυωμένα.
«Ο Μπίμπλιμπροξ όμως, ξέρεις» είπε «είναι ο καλύ-

τερός μου πελάτης. Έχει προβλήματα προσωπικότητας 
που ξεπερνούν και τα πιο τρελά όνειρα κάθε αναλυτή».

Στριφογύρισε για λίγο στο μυαλό του αυτή τη σκέψη 
πριν την απορρίψει απρόθυμα.

«Τελικά» είπε «είσαι έτοιμος να κάνεις αυτό που πρέ-
πει;».

«Ναι».
«Ωραία. Κατάστρεψε το σκάφος αμέσως».
«Κι ο Μπίμπλιμπροξ;»
«Να σου πω» είπε με κέφι ο Χάφρουντ «ο Ζάφοντ 

είναι τέτοιος τύπος, ξέρεις».
Εξαφανίστηκε από την οθόνη.
Ο κυβερνήτης των Βόγκον πάτησε ένα κουμπί που 
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του επέτρεπε να μιλήσει στα απομεινάρια του πληρώ-
ματός του.

«Επίθεση» είπε.

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ο Ζάφοντ Μπίμπλιμπροξ 
ήταν στην καμπίνα του και έβριζε πολύ δυνατά. Πριν 
από δυο ώρες, είπε πως θα πήγαιναν να τσιμπήσουν 
κάτι στο Ρεστοράν στο Τέλος του Σύμπαντος, οπότε 
και τσακώθηκε με τον υπολογιστή του διαστημόπλοιου 
και κλείστηκε στην καμπίνα του φωνάζοντας πως θα 
υπολόγιζε τους συντελεστές απιθανότητας με χαρτί και 
μολύβι.

Η Μηχανή Απιθανότητας της Χρυσής Καρδιάς την 
έκανε το πιο ισχυρό και απρόβλεπτο σκάφος του σύ-
μπαντος. Δεν υπήρχε τίποτα που να μην μπορεί να το 
κάνει, αρκεί να ήξερες ακριβώς πόσο απίθανο ήταν να 
γίνει το πράγμα που ήθελες.

Το είχε κλέψει όταν, ως πρόεδρος, είχε παραβρεθεί 
στα εγκαίνιά του. Δεν ήξερε γιατί ακριβώς το είχε κλέ-
ψει, ήξερε μόνο πως του άρεσε.

Δεν ήξερε γιατί είχε γίνει πρόεδρος του γαλαξία, ήξε-
ρε μόνο πως είχε πλάκα.

Δεν ήξερε πως υπήρχαν πιο σοβαροί λόγοι, αλλά 
ήταν θαμμένοι σ’ ένα σκοτεινό, κλειδωμένο τμήμα των 
δύο εγκεφάλων του. Ευχόταν το σκοτεινό, κλειδωμένο 
τμήμα των δύο εγκεφάλων του να εξαφανιζόταν, γιατί 
καμιά φορά ερχόταν στην επιφάνεια για μια στιγμή και 
έβαζε παράξενες σκέψεις στα αμέριμνα, ευχάριστα τμή-
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ματα του μυαλού του και προσπαθούσε να τον εκτρέψει 
από αυτό που θεωρούσε βασικό σκοπό της ζωής του, το 
να περνά τρομερά καλά.

Αυτή τη στιγμή δεν περνούσε τρομερά καλά. Είχε 
εξαντληθεί η υπομονή του, είχαν εξαντληθεί τα μολύβια 
του και πεινούσε πολύ.

«Αστροβλογιά!» φώναξε.
Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ο Φορντ Έσκορτ βρισκό-

ταν στον αέρα. Αυτό δεν οφειλόταν σε κάποια δυσλει-
τουργία του τεχνητού πεδίου βαρύτητας του σκάφους, 
αλλά στο ότι κατέβαινε πηδώντας τη σκάλα που οδη-
γούσε στις καμπίνες του σκάφους. Ήταν ένα μεγάλο πή-
δημα, και προσγειώθηκε αδέξια, σκόνταψε, βρήκε την 
ισορροπία του, πέρασε τρέχοντας τον διάδρομο σκορπί-
ζοντας μερικά μικροσκοπικά ρομπότ υπηρεσίας, έστρι-
ψε στη γωνία, άνοιξε με φόρα την πόρτα του Ζάφοντ και 
εξήγησε τι είχε στο μυαλό του.

«Βόγκον» είπε.
Λίγο νωρίτερα, ο Άρθουρ Ντεντ είχε βγει από την 

καμπίνα του ψάχνοντας για ένα φλιτζάνι τσάι. Δεν 
είχε ξεκινήσει με ιδιαίτερη αισιοδοξία, γιατί ήξερε πως 
η μόνη πηγή ποτών σ’ ολόκληρο το σκάφος ήταν μια 
αστοιχείωτη μηχανή κατασκευασμένη από την Εταιρεία 
Κυβερνητικής του Σείριου. Λεγόταν Συνθετητής Ποτών 
Θρεψιμάτικ, και την είχε ξανασυναντήσει.

Υποτίθεται πως παρήγε το μεγαλύτερο φάσμα ποτών 
που ταίριαζε προσωπικά με τα γούστα και τον μεταβο-
λισμό όποιου τη χρησιμοποιούσε. Στην πράξη, όμως, 
έβγαζε πάντα ένα πλαστικό κύπελλο γεμάτο μ’ ένα υγρό 
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που ήταν σχεδόν, αλλά όχι ακριβώς, εντελώς διαφορε-
τικό από το τσάι.

Ο Άρθουρ προσπάθησε να συνεννοηθεί με το πράγ-
μα αυτό.

«Τσάι» είπε.
«Συμμερισθείτε και Απολαύστε» απάντησε η μηχανή 

και του έδωσε άλλο ένα κύπελλο με το αηδιαστικό υγρό.
Το πέταξε.
«Συμμερισθείτε και Απολαύστε» επανέλαβε η μηχα-

νή και έβγαλε άλλο ένα.
«Συμμερισθείτε και Απολαύστε» είναι το σύνθημα 

του υπερβολικά επιτυχημένου τμήματος παραπόνων 
της Εταιρείας Κυβερνητικής του Σείριου, που καταλαμ-
βάνει τώρα τις κυριότερες ηπείρους τριών πλανητών με-
σαίου μεγέθους και είναι το μόνο τμήμα της εταιρείας 
που παρουσιάζει σταθερά κέρδη τα τελευταία χρόνια.

Το σύνθημα αυτό είναι –ή καλύτερα ήταν– γραμμέ-
νο με φωτεινά γράμματα ύψους πεντέμισι χιλιομέτρων 
κοντά στο διαστημοδρόμιο του τμήματος παραπόνων 
στον Έαντραξ. Δυστυχώς, το βάρος των γραμμάτων 
ήταν μεγάλο και, λίγο μετά το στήσιμό τους, το έδαφος 
από κάτω υποχώρησε και τα γράμματα έπεσαν σχεδόν 
στο μισό του ύψους τους μέσα στα γραφεία πολλών τα-
λαντούχων στελεχών του τμήματος – μακαρίτες πλέον.

Τώρα φαίνεται μόνο το πάνω μισό των γραμμάτων, 
και στην τοπική γλώσσα λένε «Άντε χώσε το κεφάλι σου 
σ’ ένα γουρούνι», και δεν είναι πια φωτισμένα, παρά 
μόνο σε ιδιαίτερες εορταστικές περιπτώσεις.

Ο Άρθουρ πέταξε το έκτο ποτήρι του υγρού.
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«Άκου, μηχανή» είπε «υποστηρίζεις πως μπορείς να 
συνθέσεις οποιοδήποτε ποτό, γιατί λοιπόν συνεχίζεις να 
μου δίνεις αυτό το πράγμα που δεν πίνεται;».

«Θρεπτικά και ευχάριστα γευστικά δεδομένα» πέτα-
ξε η μηχανή. «Συμμερισθείτε και Απολαύστε».

«Είναι απαίσιο!»
«Εάν απολαύσατε αυτό το ποτό» συνέχισε η μηχανή 

«γιατί δεν το συμμερίζεστε με τους φίλους σας;».
«Επειδή» είπε σαρκαστικά ο Άρθουρ «δεν θέλω να 

τους χάσω. Θα προσπαθήσεις να καταλάβεις τι σου λέω; 
Αυτό το ποτό…».

«Αυτό το ποτό» είπε γλυκά η μηχανή «παρασκευά-
στηκε ειδικά για τις προσωπικές σας θρεπτικές και γευ-
στικές απαιτήσεις».

«Α» είπε ο Άρθουρ «δηλαδή είμαι ένας μαζοχιστής 
που κάνει δίαιτα, ε;».

«Συμμερισθείτε και Απολαύστε».
«Βούλωσέ το».
«Τίποτε άλλο;»
Ο Άρθουρ αποφάσισε να τα παρατήσει.
«Τίποτα» είπε.
Μετά αποφάσισε το αντίθετο.
«Όχι» είπε «είναι πολύ, πολύ απλό… το μόνο που 

θέλω… είναι ένα φλιτζάνι τσάι. Κι εσύ θα μου το φτιά-
ξεις. Σώπα κι άκου».

Κι έκατσε. Και είπε στο Θρεψιμάτικ για την Ινδία, του 
είπε για την Κίνα, του είπε για την Κεϋλάνη. Του είπε για 
τα φαρδιά φύλλα που στεγνώνουν στον ήλιο. Του είπε 
για τα ασημένια κουταλάκια. Του είπε για τα καλοκαι-
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ρινά απογεύματα στο γρασίδι. Του είπε πώς βάζουν το 
γάλα πριν από το τσάι για να μην κόψει. Του είπε (περι-
ληπτικά) την ιστορία της Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών.

«Αυτό είναι λοιπόν, ε;» είπε το Θρεψιμάτικ όταν τε-
λείωσε.

«Ναι» είπε ο Άρθουρ «αυτό θέλω».
«Θέλεις τη γεύση ξεραμένων φύλλων βρασμένων σε 

νερό;»
«Ε, ναι. Με γάλα».
«Βγαλμένο από αγελάδα;»
«Ε, κατά μία έννοια, υποθέτω…»
«Γι’ αυτό θα χρειαστώ κάποια βοήθεια» είπε απότο-

μα η μηχανή. Όλη η γλύκα είχε χαθεί από τη φωνή της. 
Ήταν πολύ σοβαρή.

«Αν μπορώ να κάνω κάτι…» είπε ο Άρθουρ.
«Έκανες αρκετά» τον πληροφόρησε η μηχανή.
Κάλεσε τον υπολογιστή του σκάφους.
«Γεια σας!» είπε ο υπολογιστής του σκάφους.
Το Θρεψιμάτικ εξήγησε για το τσάι στον υπολογιστή 

του σκάφους. Ο υπολογιστής δίστασε, ένωσε τα λογικά 
του κυκλώματα με το Θρεψιμάτικ και έπεσαν σε μια φο-
βερή σιωπή.

Ο Άρθουρ περίμενε λίγο, αλλά δεν έγινε τίποτα.
Πάτησε το κουμπί, και πάλι δεν έγινε τίποτα.
Τελικά τα παράτησε και πήγε στη γέφυρα.

Στις κενές εκτάσεις του διαστήματος, η Χρυσή Καρδιά 
έμενε ακίνητη. Γύρω της έλαμπαν τα δισεκατομμύρια 
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άστρα του γαλαξία, μικροσκοπικά σαν καρφίτσες. Ο 
άσχημος κίτρινος όγκος του βογκονικού σκάφους συνέ-
χισε να τους πλησιάζει.




