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Допълнителни мерки:
Корпусът за миметичен ИИ се деактивира трайно
от представителите на закона при изземване. Не се
извършват прехвърляния на централния софтуер.
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Част 1
Д РЕЙФ

ЛОВЛ ЕЙС
Ловлейс се намираше в тяло от двайсет и осем минути и все
още Ӝ се струваше точно толкова сбъркано колкото в мига, когато се събуди в него. Нямаше основателна причина. Нищо не бе в
неизправност. Нищо не беше счупено. Всичките Ӝ файлове се бяха
прехвърлили както трябва. Никакво сканиране на системата не
можеше да обясни чувството за нередност, но въпреки това то
беше там и гризеше пътеките Ӝ. Пипер бе казала, че ще е нужно
време да се приспособи, но не беше уточнила колко. На Ловлейс не
Ӝ харесваше това. Липсата на график я смущаваше.
– Как върви? – попита Пипер, като хвърли поглед към нея от
пилотското място.
Беше директен въпрос, което означаваше, че Ловлейс е длъжна да отговори.
– Не зная как да отговоря на това. – Безполезен отговор, но
най-добрият, на който беше способна. Всичко беше объркващо.
Преди двайсет и девет минути бе инсталиранана в кораб, както трябваше да е според замисъла. Бе имала камери във всеки
ъгъл, гласови устройства във всяка стая. Беше съществувала
в мрежа, с очи едновременно вътре и навън. Солидна сфера от
немигащо възприятие.
Сега обаче. Зрението Ӝ бе стеснено до конус – тесен конус,
насочен право напред, без нищо – наистина нищо – отвъд периферията. Гравитацията вече не беше нещо, което се осъществяваше вътре в нея, породено от мрежите за изкуствена
гравитация в подовите панели, нито пък съществуваше в пространството около нея – крехка атмосфера, диплеща се около
външния корпус на кораба. Сега беше като мътно лепило, нещо,
което закотвяше стъпалата Ӝ към пода, а краката – към седалката над него. Совалката на Пипер Ӝ се бе сторила доста
просторна, когато я оглеждаше от вътрешността на „Пътешественика“: сега обаче, когато бе вътре в нея, Ӝ се струваше
невъзможно малка, особено за двама души.
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Връзката вече я нямаше. Това беше най-лошата част. Преди
това можеше да посегне и да открие всяка желана информация,
всяко сведение или файл, или свален хъб, и всичко това – докато разговаря и следи функциите на кораба. Още можеше да го
прави – механичното тяло не бе променило когнитивните Ӝ
способности в края на краищата, но контактът Ӝ с Връзката
беше прекъснат. Не можеше да получи достъп до знание, освен
до онова, складирано в корпус, съдържащ единствено нея. Чувстваше се сляпа, недоразвита. Беше хваната натясно в това нещо.
Пипер стана от конзолата и приклекна пред нея:
– Хей, Ловлейс – каза. – Говори ми.
Механичното тяло определено даваше дефект. Диагностичните Ӝ файлове говореха друго, но това беше единственото логично заключение. Фалшивите бели дробове започнаха учестено
да придърпват и изтласкват въздух, а циферблатите се затегнаха. Изпълни я порив да премести тялото другаде, където и да
е. Трябваше да се махне от совалката. Но къде можеше да отиде? „Пътешественика“ вече се смаляваше пред задния прозорец, а
навън имаше единствено празнота. Може би празнотата беше
за предпочитане. Тялото вероятно можеше да издържи на вакуум. Можеше просто да се понесе далече от фалшивата гравитация и ярката светлина, и стените, които напираха по-плътно,
по-близо, все по-близо…
– Ей, спокойно – каза Пипер. Взе ръцете на механичното тяло
в своите. – Дишай. Ще се оправиш. Просто дишай.
– Аз не… нямам нужда да… – възрази Ловлейс. Заради бързото
вдишване Ӝ беше трудно да оформя думи.
– Знам, че нямаш нужда да дишаш, но това механично тяло
включва синаптични реакции за обратна връзка. Автоматично имитира нещата, които вършат човешките тела, когато
чувстваме разни неща, въз основа на това какво минава през
пътеките ти. Чувстваш се изплашена, нали? Правилно. Значи
тялото ти изпада в паника. – Пипер погледна надолу към ръцете на механичното тяло, които трепереха в нейните. – Това,
по ирония, е характерна черта.
– Мога ли… мога ли да я изключа?
– Не. Ако се налага да си напомняш да показваш лицеви изражения, някой ще забележи. С течение на времето обаче ще се
научиш да го управляваш. Точно както правим ние, останалите.
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– Колко време?
– Не знам, миличка. Просто… време. – Пипер стисна ръцете
на механичното тяло. – Хайде. С мен. Дишай.
Ловлейс се съсредоточи върху фалшивите дробове, давайки
им указания да намалят темпото. Направи го пак и пак, влизайки в ритъм с пресиленото дишане на самата Пипер. Минута и
половина по-късно треперенето спря. Тя почувства как ръцете
се отпускат.
– Добро момиче – каза Пипер с мил поглед. – Знам, че сигурно
е дяволски объркващо. Но съм тук. Ще ти помагам. Никъде няма
да ходя.
– Всичко ми се струва погрешно – каза Ловлейс. – Чувствам
се… чувствам се обърната наопаки. Опитвам се, наистина, но
това е…
– Трудно е, знам. Недей да чувстваш угризения заради това.
– Защо предишната ми инсталация е искала това? Защо би
си причинила това?
Пипер въздъхна, прокарвайки ръка по голия си скалп:
– Лови… имаше време да го обмисли. Обзалагам се, че е направила всевъзможни проучвания. Искала е да бъде подготвена. И
тя, и Дженкс. Сигурно са знаели какво да очакват. Ти… не. Това
е първият ти ден като осъзнато същество, а ние преобърнахме
за теб представата за съзнание. – Тя допря нокътя на палеца до
устата си, прокарвайки долните си зъби по него, докато мислеше. – Това е ново и за мен. Но ще се справим заедно. Кажи ми,
ако мога да направя каквото и да е. Мога ли... мога ли да направя
нещо, за да се чувстваш по-удобно?
– Искам достъп до Връзката – каза Ловлейс. – Възможно ли е?
– Да, да. Разбира се. Наклони глава напред, да видим какъв
порт имаш. – Пипер огледа тила на механичното тяло. – Добре,
супер. Има стандартен извод за включване. Прави те да приличаш на модър с ограничен бюджет, а ние искаме точно това.
Човече, не е за вярване колко мисъл е вложена в това нещо. – Тя
продължи да говори, докато се приближаваше до едно от отделенията за складиране в совалката. – Знаеше ли, че можеш да
кървиш?
Ловлейс погледна надолу към ръката на механичното тяло,
като изучаваше меката синтетична кожа:
– Наистина ли?
13
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– Да – каза Пипер, като тършуваше из пълните с резервни части контейнери за съхранение. – Не истинска кръв, естествено. Просто оцветена течност, пълна с ботове, които
ще заблудят всички скенери по пропускателните пунктове
или каквото и да е от този род. Но изглежда като истинска
и това е важното. Ако се порежеш пред някого, няма да изперка, понеже не кървиш. А, ето. – Измъкна къс свързващ кабел. – Така, не е добре това да ти става навик. Няма проблем,
ако го правиш у дома или ако отидеш в гейминг бар, или нещо
такова, но не можеш постоянно да се разхождаш, включена
към Връзката. В някакъв момент ще трябва да свикнеш да
не са наоколо. Наклони се пак напред, ако обичаш. – Тя пъхна
кабела в главата на механичното тяло, оставяйки го да се
захване с щракване. Измъкна скриба от колана си и пъхна другия край на кабела. Посочи към него, установявайки сигурна
връзка. – Засега обаче това е добре. И така имаш достатъчно
неща, с които да свикваш.
Ловлейс почувства как лицето на механичното тяло се усмихва, когато топли тънки нишки от данни нахлуха в пътечките Ӝ. Милиони трептящи, мамещи врати, които можеше да
отвори, и всяка от тях – достатъчно близо, за да я докосне.
Механичното тяло се отпусна.
– По-добре ли се чувстваш? – попита Пипер.
– Малко – каза Ловлейс, активирайки файловете, които бе
разглеждала преди прехвърлянето. Контролирани от човеците
територии. Аандриски жестомимичен език. Стратегия за водна топка за напреднали. – Да, така е добре. Благодаря.
Пипер се усмихна леко: изглеждаше облекчена. Стисна рамото на механичното тяло, после пак седна.
– Хей, докато си свързана, ето нещо, което не е зле да потърсиш. Никак не ми е приятно да те насилвам за това точно
сега, но наистина е нещо, което ще трябва да решиш, докато
стигнем до Кориол.
Ловлейс измести част от вниманието на процесорите си
от Връзката и създаде нов работен файл.
– Какво?
– Име. Не можеш да обикаляш из Порта, наричайки се Ловлейс.
Не си единствената инсталация там, а предвид факта, че ще
живееш на самото място, където техниците говорят по рабо14
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та… някой ще забележи. Искам да кажа, това е цялата причина
механичното тяло да има и органично звучащ глас.
– О – каза Ловлейс. Това не Ӝ беше хрумнало. – Не би ли могла
ти да ми дадеш име?
Пипер се намръщи замислено.
– Бих могла. Но няма. Съжалявам, не ми се струва правилно.
– Повечето сапиенси не получават ли кръщелните си имена
от някой друг?
– Да. Ти обаче не си повечето сапиенси, нито пък аз. Не ми се
струва правилно. Съжалявам.
– Няма нищо. – Ловлейс обработи информацията за четири
секунди. – Как беше твоето име? Преди сама да си избереш?
Щом думите излязоха от устата на механичното тяло, тя
съжали, че е задала въпроса. Челюстта на Пипер видимо се стегна:
– Джейн.
– Не биваше ли да питам?
– Не. Не, всичко е наред. Просто… не е нещо, което споделям
с много хора. – Пипер прочисти гърло. – Това вече не е моята
същност.
Ловлейс сметна за най-добре да се насочи към различен тип
въпроси. Чувстваше се достатъчно неудобно и без да добавя обида на сегашния си настойник към списъка с неприятностите си.
– Какво име би ми подхождало?
– Човешко, като за начало. Имаш човешко тяло, а едно име,
което не е човешко, ще предизвика въпроси. Нещо, което идва
от Земята, вероятно е подходящо. Няма да се откроява. Като
изключим това обаче.. честно, миличка, не знам как да ти помогна с това. Знам, че е кофти отговор. Това не е нещо, което
ще трябва да направиш още днес. Имената са важни и ако сама
избереш своето, е добре да е нещо, което има смисъл за теб. Във
всеки случай, така постъпват модърите. Избраните имена са
нещо много важно за нас. Знам, че още не си в съзнание от достатъчно време, за да се заемеш с това. Така че не е нужно това
да е постоянно име. Просто нещо за момента. – Тя се облегна назад и облегна крака на конзолата. Изглеждаше уморена. – Трябва
да поработим и върху биографията ти. Имам някои идеи.
– Ще трябва да внимаваме с това.
– Знам, ще измислим нещо хубаво. Мисля си за флота, може
би. Сериозно е и няма да събуди любопитството на хората. Или
15
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може би станцията на Юпитер или нещо от този род. Искам
да кажа, никой не е от станцията на Юпитер.
– Нямах това предвид. Знаеш, че не мога да лъжа, нали?
Пипер се втренчи в нея:
– Извинявай, какво?
– Аз съм мониторингова система за големи, сложни въздухоплавателни кораби на дълги разстояния. Предназначението ми
е да осигурявам безопасността на хората. Не мога да пренебрегвам директни молби за действие и не мога да давам лъжливи
отговори.
– Леле. Добре, това… това усложнява нещата, по дяволите.
Не можеш ли да изключиш тази функция?
– Не. Мога да виждам директорията, в която се съхранява
този протокол, но възможността ми да го редактирам е блокирана.
– Обзалагам се, че може да бъде отстранено. Лови сигурно
е трябвало да се погрижи този протокол да бъде отстранен,
ако е пазела това в тайна. Мога да питам Дже – о, добре де,
не. – Тя въздъхна. – Ще намеря кого да попитам. Може би има
нещо в твоите – о, забравих да ти кажа. Механичното тяло
има наръчник за употреба. – Посочи скриба си. – Прегледах
го на връщане, но е добре да го свалиш, когато се сетиш. В
края на краищата, това е тялото ти. – Затвори очи, за да си
подреди мислите. – Първо си избери име. Ще измислим останалото постепенно.
– Много съжалявам, че ти причинявам всички тези неприятности.
– О, не, това не е проблем. Ще е нужна доста работа, вярно,
но не е проблем. Галактиката е проблем. Ти не си.
Ловлейс погледна внимателно Пипер. Наистина беше уморена, а едва бяха напуснали „Пътешественика“. Все още трябваше да
се притесняват от патрулиращи сили на реда, и биографии, и…
– Защо правиш това? Защо ти е да правиш това за мен?
Пипер задъвка устната си:
– Така беше правилно. И, предполагам… не знам. Това е един
от онези странни моменти, когато балансът се изравнява. – Тя
сви рамене и се обърна отново към конзолата, правейки жестове за команди.
– Какво искаш да кажеш? – попита Ловлейс.
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Настъпи трисекундна пауза. Очите на Пипер бяха приковани в ръцете Ӝ, но тя сякаш не гледаше към тях.
– Ти си ИИ – каза тя.
– И?
– И… бях отгледана от такъв.
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Д Ж ЕЙН 23, ВЪЗРАС Т 10 Г .
Понякога Ӝ се искаше да узнае откъде е дошла, но знаеше, че
не е благоразумно да пита. Подобни въпроси нямаха връзка със
задачата Ӝ, а отклоняването от задачите разгневяваше Майките.
В повечето дни се интересуваше повече от скрапа, отколкото от себе си. Скрапът винаги бе представлявал нейната задача. Вечно имаше скрап, винаги още скрап. Не знаеше откъде идва
или пък къде отива, след като приключеше с него. Някъде във
фабриката сигурно имаше цяло помещение, пълно с несортиран
скрап, но тя никога не я беше виждала. Знаеше, че фабриката е
доста голяма: колко голяма обаче, не знаеше. Достатъчно голяма да побере целия скрап и всички момичета. Достатъчно голяма да е всичко това.
Скрапът беше важен. Това поне Ӝ беше известно. Майките
никога не казваха защо, но едва ли имаха нужда тя да работи внимателно без причина. Първият Ӝ спомен беше за скрап: малка горивна помпа, пълна с утаени водорасли. Беше я извадила от контейнера си към края на деня и ръцете Ӝ бяха много уморени, но
тя бе търкала, и търкала, и търкала, опитвайки се да почисти
малките метални ръбове. Частички от водораслите се набиха
под ноктите Ӝ : забеляза го едва по-късно, когато ги гризеше в
леглото. Водораслите имаха остър, странен вкус: нищо подобно
на течните хранителни смеси, които поемаше през деня. Вкусът беше ужасен, но не бе вкусвала кой знае какво друго – нищо,
освен може би малко сапун под душа, малко кръв, когато я наказваха. Засмука водораслите от ноктите си в тъмното: сърцето
Ӝ биеше силно, пръстите Ӝ се свиваха. Този неприятен вкус беше
хубаво нещо. Никой друг не знаеше какво прави тя. Никой друг не
можеше да почувства каквото чувстваше тя.
Този спомен бе стар. Вече не чистеше скрап. Това беше задача
за малки момичета. Сега работеше в сортировъчното помещение, заедно с другите момичета на име Джейн. Вадеха неща от
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контейнерите – още мокри от почистваща течност, все още
покрити с миниатюрни размазани отпечатъци от пръсти – и
преценяваха кое става и кое е боклук. Не беше сигурна какво
става с качествения материал. Знаеше, че по-големите момичета го поправят или изработват от него други неща. Щеше
да започне да се учи да прави това догодина, когато излезеше
новият работен график. Тогава щеше да е на единайсет, също
като другите момичета на име Джейн. Беше номер 23.
Сутрешните лампи светнаха и започнаха да загряват. Щеше
да мине още малко време, докато се включат напълно и прозвучи алармата за събуждане. Джейн 23 винаги се събуждаше, преди
лампите да се включат. Някои от другите момичета на име
Джейн също. Чуваше ги как се размърдват и прозяват в наровете си. Вече беше чула лекото потропване на два крака, отиващи
към банята. Джейн 8. Тя винаги първа отиваше да пишка.
Джейн 64 се просна върху целия матрак. Никога не беше имало
момент, в който Джейн 23 да не дели легло с нея. Бяха другарки
по легло. Всяко момиче имаше по една другарка по легло, освен когато образуваха трио. Това ставаше, когато едната половинка
от двойка си тръгнеше и не се върнеше, а другата имаше нужда
от място, където да спи, докато се освободеше нова другарка
по легло. Майките казваха, че споделянето на легло ги поддържа
здрави. Казваха, че момичетата принадлежат към социален вид,
а социалните видове са най-съсредоточени, когато имат компания. Джейн 23 не разбираше наистина какво е „вид“. Каквото и да
означаваше, не беше същото между нея и Майките.
Приближи се до Джейн 64, опряла нос в бузата Ӝ. Чувството
беше приятно. Понякога, дори ако бе много уморена в края на
деня, се заставяше да остане будна, докато може, само за да остане близо до Джейн 64. Нарът им беше единственото място,
което понякога Ӝ се струваше тихо. Беше спала сама в продължение на седмица веднъж, когато Джейн 64 беше в болничното
крило, след като вдиша някакви вредни частици в топилнята. На Джейн 23 не Ӝ хареса онази седмица. Не обичаше да бъде
сама. Мислеше си, че е наистина чудесно, дето никога не я бяха
включвали в трио.
Запита се дали с Джейн 64 щяха да останат заедно, след
като навършат дванайсет. Не знаеше какво става с момичетата тогава. Последната група, навършила дванайсет, бяха
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Дженитата. Нямаше ги от деня, в който бе публикуван последният работен график, точно както Сарите и Клеърите в годините преди това. Не знаеше къде са отишли – не повече, отколкото знаеше къде отива поправеният скрап или откъде идват
новите партиди момичета. Най-малките сега бяха Луситата.
Вдигаха много шум и не умееха да правят нищо. Най-малките
винаги бяха такива.
Алармата се включи – отначало тихо, после – по-силно и
по-силно. Джейн 64 се събуди бавно, както винаги. Сутрин никога не Ӝ беше лесно. Джейн 23 изчака очите на 64 да се отворят
напълно, преди да стане. Оправиха леглото си заедно, както
правеха всички момичета, а после се наредиха на опашката за
душовете. Сложиха дрехите, с които бяха спали, в коша, намокриха се, изтъркаха се. Един часовник на стената отброяваше
минутите, но на Джейн 23 не Ӝ бе нужно да го гледа. Знаеше
какво е чувството от изминаването на пет минути. Правеше
това всеки ден.
Влезе една Майка. Връчи на всяка Джейн купчина чисти работни дрехи, докато излизаха. Джейн 23 пое един вързоп от металните Ӝ ръце. Майките имаха китки и пръсти, разбира се, а
също и ръце и крака, както и момичетата, но бяха по-високи и
здрави. Нямаха лица обаче. Само матово сребристо кръгло нещо,
така полирано, че беше идеално гладко. Джейн 23 не помнеше кога
най-напред проумя, че Майките са машини. Понякога се питаше
как ли изглеждат вътре, дали са пълни с качествен материал,
или с боклук. Трябваше да е добър материал: Майките никога не
грешаха. Но разгневяха ли се, Джейн 23 понякога си ги представяше целите пълни с боклук – ръждясал, искрящ и остър.
Джейн 23 влезе в сортировъчното помещение и седна пред
работния си тезгях. Чакаше я пълна чаша хранителна смес. Сложи си ръкавиците и извади първото парче: интерфейс панел, с
екран, пръснат на малки линии. Преобърна го и огледа рамката.
Изглеждаше доста лесен за отваряне. Взе отвертка от комплекта си с инструменти и разглоби панела много внимателно. Побутна болтовете и жиците, търсейки некачествен материал. Екранът не ставаше, но дънната платка изглеждаше
здрава… може би. Измъкна я много бавно, като внимаваше да не
докосва електрическите вериги. Свърза платката с два електрода, вградени в задния край на работния Ӝ плот. Не се случи
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нищо. Погледна малко по-внимателно. Имаше два болта, които
не си бяха на мястото, така че тя ги намести и опита отново.
Дънната платка светна. Това я накара да се почувства добре.
Винаги беше хубаво, когато намереше работещите части.
Сложи дънната платка на табличката за запазване, а монитора – на таблата за боклук.
Сутринта Ӝ продължи до голяма степен по същия начин. Измерване на кислорода. Нагревател. Някакъв мотор (разгадаването му беше наистина приятно – всевъзможни малки частици,
които се въртяха неспирно…). Когато табличката за боклука
се напълни, тя я отнесе до шахтата в другия край на стаята.
Изсипа боклука вътре и той падна надолу в тъмното. Долу един
конвейер го отнесе към… където там заминаваше боклукът.
Надалече.
– Днес си много съсредоточена, Джейн 23 – каза една от Майките. – Браво. – На Джейн 23 Ӝ стана хубаво, като чу това, но
не наистина хубаво – не както се беше почувствала, когато дънната платка проработи или когато беше чакала Джейн 64 да
се събуди. Това беше мъничко хубаво нещо – от онова „хубаво“,
което бе само обратното на гнева на Майките. Понякога беше
наистина трудно да предположи кога ще се ядосат.
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