
Един мой ден като корабокрушенец на Луната 

 

Как се става корабокрушенец на Луната? Хващаш първия полет за САЩ, Тексас или 

директно за централата на НАСА. Следват три години тежки физически и психически 

изпитания, тестове и други, Като да преплуваш три дължини в 25-метров басейн 

екипиран с тежък скафандър и маратонки. Ти си избран от всички хиляди искащи работа 

в НАСА всяка година и идва най- притеснителният ти ден, а именно деня на излитането. 

Вече си със скафандър, чуваш обратното броене и след нула време си в орбитата на 

Земята. След 51 часа и 49 минути вече ще имаш достъп до повърхността на Луната, ако 

си късметлия като Ниийл Армстронг и Едуин Олдрин от мисията Аполо 11.  

 Заради голямото количество лунен прах орбита, 

в кораба се получават малки дупчици направени 

от острите връхчета на праха. Реакцията ти е 

бавна и вместо меко и спокойно кацане като на 

космическия апарат Луна 9 совалката спира да 

функционира и следва катастрофа. Вече си 

корабокрушенец на Луната.  

Времето, с което разполагаш за реакция и 

отстраняване на повредите по совалката е един 

лунен ден или 29 земни дни 12 часа и 44 минути.  От първи до трети земни дни започваш 

да правиш база. Правиш и план за разпределяне на хранителните запаси. На четвърти 

земен ден започваш да търсиш 

ресурси за оправянето на 

совалката. Започваш да правиш 

експедиции из спътника. Един 

съвет- започни да копаеш надолу- 

ще намериш добри запаси на газ 

и петрол. На шести земен ден 

получаваш замайване от загубата 

на кислород за времето 

прекарано на Луната. Вземи си 

почивка за следващите три дни, 

защото дългите експедиции хабят повече енергия. След тридневната ти почивка си готов 

за нова експедиция и този път намираш много камъни и метал, които ще ти помогнат да 

си направиш броня, а и си видял другата страна на Луната. Започваш и с копаенето за 

петрол. След 36 метрова дупка вече имаш 10,6 литра петрол, които са само 8% от 

необходимото количество. Ако копаеш със същия късмет след три дни ще имаш 

необходимите 85 литра. На двадесет и първи земен ден си вземаш почивка, за да търсиш 

резервен скафандър, тъй като твоят е захабен от множеството експедиции през 

последните няколко дни. 



Вече 

имаш всички нужни ресурси и на двадесет и шести земен ден вече имаш готова за поет 

совалка. На двадесет и девети земен ден си готов за полет обратно.  

Совалката вече е отлепена от повърхността на 

Луната и само след около два дни ще сте готови за 

меко кацане този път в океана. Мислиш за случилото 

се и знаеш, че отново ще видиш близките си. 

Навлизането в атмосферата е съвсем скоро и вече 

има връзка с контролния център на НАСА. Усещаш 

леко затопляне във вътрешността на совалката 

заради скоростта, с която падате надолу. Чуваш 

последното споменаване на локацията на совалката 

и се потапяш в ледените води на океана. След изминати средно 384 403 км в посока ти 

вече си като легендата Нийл Армстронг. Ти си корабокрушенец на Луната, влизаш в 

новините и имаш честта да се срещнеш лично с Джим Брайденстайн.  

 

 

 

 

 

 

 

 


