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1 íîåìâðè 2018 ã.
Áåøå ìè âúçëîæåíî äà îïèøà íàñòîÿùèòå çàòðóäíåíèÿ âúâ
âðúçêà ñ ïðîåêò „Äåìè-ìîíä“
, êàêòî è âúçäåéñòâèåòî, êîåòî áèõà ìîãëè äà îêàæàò âúðõó ðàçâîÿ íà Îêîí÷àòåëíîòî
ðåøåíèå.
Êàêòî å èçâåñòíî íà Âèñøèÿ ñúâåò, ñ ïîìîùòà íà ïúðâèÿ â
ñâåòà êâàíòîâ êîìïþòúð ÀÁÁÀ, óñòðîéñòâî ñ íå÷óâàíà ïðîöåñîðíà ìîùíîñò, ðàçðàáîòèõìå Äåìè-ìîíä – íàé-ñëîæíèÿ
âèðòóàëåí ñâÿò, ñúçäàâàí íÿêîãà. Ñúçíàâàéêè, ÷å áè áèëî
èçêëþ÷èòåëíî òðóäíî äà ñå ïîòóëè ïîäîáíî àìáèöèîçíî
íà÷èíàíèå – îñîáåíî ïðåäâèä ôàêòà, ÷å òî èçèñêâà ñåêðåòåí äîñòúï äî ÄÍÊ áàçè äàííè, – ðåøèõìå äà ïðèêðèåì
äåéñòâèòåëíîòî ïðåäíàçíà÷åíèå íà Äåìè-ìîíä, êàòî óáåäèì
àìåðèêàíñêèòå âîåííè ñèëè äà èçïîëçâàò ñèìóëàöèÿòà çà
îáó÷åíèå íà ñâîèòå íîâîÁîðöè.
Ïîä òîçè ïðåòåêñò íàñåëèõìå Äåìè-ìîíä ñ òðèäåñåò ìèëèîíà äóáëèêàòè íà ðåàëíè ëè÷íîñòè – äóáúëè, – øåñò
ìèëèîíà îò êîèòî ïðèòåæàâàò ãåíåòè÷åí êîä, êîéòî ãè
îòëè÷àâà êàòî ïðîòî-Ãðèãîðè. Ïðåç ïåòòå ãîäèíè îò íà÷àëîòî íà ïðîåêò „Äåìè-ìîíä“ òåçè äóáúëè ñà ïîäëîæåíè
íà èíòåíçèâíà ñòèìóëàöèÿ, ïðåäè âñè÷êî ïî îòíîøåíèå íà
àïåòèòà èì çà êðúâ è ïðåáèâàâàíåòî èì âúâ âèñîêî ñòðåñîâà ñðåäà. Ïîñëåäíîòî óñëîâèå çà íàñòúïâàíåòî íà æåëàíàòà ãåíåòè÷íà ìóòàöèÿ îáà÷å íàëàãà äà áúäàò èçëîæåíè
íà êàâîðèòíà ðàäèàöèÿ, áëèçêà ïî ñèëà äî îòäåëåíàòà ïðè
ïàäàíåòî íà ìåòåîðà ïðåç 1975 ã., è òúé êàòî ñå îêàçà
íåâúçìîæíî èñêàíîòî êîëè÷åñòâî êàâîðèò äà áúäå ïðîèçâåäåíî â Ðåàëíèÿ ñâÿò, çà ïîñòèãàíå íà íóæíèÿ èíòåíçèòåò ñå íàëîæè òîçè ðÿäúê åëåìåíò äà áúäå âúçïðîèçâåäåí
âèðòóàëíî â Äåìè-ìîíä. Çà òàçè öåë â ðåãèîíà îò
Äåìè-ìîíä, èçâåñòåí êàòî Òåðîð Èíêîãíèòà, áå èçãðàäåí

êàâîðèòåí (èëè îùå ìàíòèòåí, êàêòî å ïîçíàò òîçè åëåìåíò â Äåìè-ìîíä) ðåàêòîð – Âåëèêàòà ïèðàìèäà. Çà íåùàñòèå ïóñêîâèÿò ìåõàíèçúì, ïðåäíàçíà÷åí äà çàäåéñòâà
òîçè ðåàêòîð – Êîëîíàòà íà Ëîöè, áåøå ïðèñâîåí îò äóáúëà, ïîçíàò êàòî Åëà Òîìàñ.
Åëà Òîìàñ áåøå ïðàòåíà â Äåìè-ìîíä ïðèâèäíî ñ öåë äà
èçâåäå Íîðìà Óèëÿìñ, äúùåðÿòà íà ïðåçèäåíòà íà ÑÀÙ, íà
ñâîé ðåä ïîäìàìåíà â Äåìè-ìîíä, çà äà áúäå ïðåäîòâðàòåíî ïðåêðàòÿâàíåòî íà ïðîåêòà îò ñòðàíà íà àìåðèêàíñêèòå âîåííè. Çà äà ãàðàíòèðàìå íåóñïåõà íà ñïàñèòåëíàòà
îïåðàöèÿ, ïîëîæèõìå èçêëþ÷èòåëíè óñèëèÿ çàäà÷àòà äà
áúäå âúçëîæåíà íà íàïúëíî íåïîäõîäÿù êàíäèäàò, íî ñúñ
çàêúñíåíèå óñòàíîâèõìå, ÷å Òîìàñ å ïîòîìêà íà Ëèëèò,
íàé-ìîãúùèÿò è îïàñåí âðàã íà Ãðèãîðèòå. Ïî âðåìå íà
ïðåñòîÿ â Äåìè-ìîíä áÿõà ïðîáóäåíè ñêðèòèòå çàëîæáè
íà Ëèëèòè, è ñ òÿõíà ïîìîù òÿ ïðèñâîè âëàñòòà âúâ Âåíåöèÿ, êàòî ïîíàñòîÿùåì öåëè ñúþçÿâàíåòî íà Âåíåöèÿ è
Êàòðàíèñòàí (êðàéíî ìúæåìðàçêèÿ àôðî-àðàáñêè ñåêòîð íà
Äåìè-ìîíä); ïîäîáåí õîä çàïëàøâà äà ïðîìåíè ðàäèêàëíî
ïîëèòèêî-âîåííîòî ñòàòóêâî â Äåìè-ìîíä. Îùå ïî-ëîøîòî
å, ÷å èìåííî âúâ Âåíåöèÿ ñå ñúõðàíÿâà Êîëîíàòà íà Ëîöè,
êîåòî îçíà÷àâà, ÷å êîëîíàòà å âúâ âëàñòòà íà Åëà Òîìàñ
(èëè äîæ Èìàíóàë, êàêòî å èçâåñòíà â ìîìåíòà) – êðàéíî
íåïðèåìëèâî ïîëîæåíèå.
(Âñúùíîñò òðÿáâà äà ñå îòáåëåæè, ÷å åäèíñòâåíîòî ïîëîæèòåëíî ñëåäñòâèå îò âúçõîäà íà Åëà Òîìàñ å ïðåêðàòÿâàíåòî íà îòíîøåíèÿòà ñ äóáúëà, èçâåñòåí êàòî Âàíêàòà
Ìàéêîâ, èçêóñåí ðóñêè îêóëòèñò. Ìàéêîâ áåøå ñìÿòàí çà
ïîäðèâåí åëåìåíò â Äåìè-ìîíä, íî ñåãà èçãëåæäà å áèë
ïðèíóäåí äà èçáÿãà â ÍÀÇ, ðîäèíàòà íà íîâðåèòå, ïñåâäî-åâðåéñêàòà îáùíîñò â Äåìè-ìîíä.)
Òåçè çàòðóäíåíèÿ ñå óñëîæíÿâàò è îò ôàêòà, ÷å Íîðìà Óèëÿìñ ñå îêàçà ïî-ñïîñîáíà, îòêîëêîòî áè ìîãëî äà ñå
î÷àêâà, ñúäåéêè ïî ðåïóòàöèÿòà â Ðåàëíèÿ ñâÿò. Ñ ïîìîùòà è ñúäåéñòâèåòî íà Áóðëåñê Åñòðàä, íåìîðàëåí äðåáåí
ïðåñòúïíèê, è Îäåò Àðîêà, àãðåñèâíà ôðàíöóçîéêà-äèñèäåíòêà, òÿ ñå çàå äà ïðîïàãàíäèðà äîñòîéíñòâàòà íà
íåíàñèëèåòî è ïàñèâíàòà ñúïðîòèâà – ôèëîñîôèÿ, ïîçíàòà
êàòî Íîðìàëèçúì. Òîâà îêàçà òðåâîæíî âúçäåéñòâèå âúðõó

íàñåëÿâàùèòå Äåìè-ìîíä äóáúëè, íî òúé êàòî ñåãà Óèëÿìñ
å îòâëå÷åíà îò èìïåðàòðèöà Âó è îòâåäåíà âúâ Âåùåðèÿ
(ôàíàòè÷íî ôåìèíèñòêèÿ êèòàéñêî-ÿïîíñêè ñåêòîð íà Äåìè-ìîíä), ìîæåì äà ñå íàäÿâàìå, ÷å ãèáåëíîòî âëèÿíèå
ùå áúäå ïðåóñòàíîâåíî.
Íàêðàÿ ñúì äëúæåí äà èçêàæà ðàçî÷àðîâàíèåòî ñè îò Ðàéíõàðä Õàéäðèõ, Àíîìàëèÿ Ïðåäèøíèê (ñâðúõ-ïñèõîïàò),
âíåäðåí â Äåìè-ìîíä, çà äà ïîåìå êîíòðîëà íàä ñâåòà îò
íàøå èìå. Âúïðåêè îáåùàâàùîòî íà÷àëî (çàâçåìàíåòî íà
äâà îò ïåòòå ñåêòîðà â Äåìè-ìîíä è ñúçäàâàíåòî íà àíãëî-ðóñêàòà èìïåðèÿ, ïîçíàòà êàòî ÃîñïîäÀðèå, å îòëè÷åí
ïðèìåð çà òîâà), â ïîñëåäíî âðåìå òîé å íåóáåäèòåëåí.
Íàé-ÿâíî òîâà ïðîëè÷àâà â íåóñïåõà ìó äà ìîòèâèðà ïðåäîñòàâåíàòà ìó ãðóïà ó÷åíè äà óñúâúðøåíñòâàò Åïèäåìè÷íîòî îðúæèå, êîåòî èãðàå òîëêîâà ñúùåñòâåíà ðîëÿ çà
óñïåøíîòî íàëàãàíå íà Îêîí÷àòåëíîòî ðåøåíèå. Íåêîìïåòåíòíîñòòà ìó ñå äîêàçâà è îò íà÷èíà, ïî êîéòî ùóðìîâàöèòå ìó áÿõà îòáëúñíàòè îò àðèñòîêðàòêàòà áóíòàðêà Òðèêñè Äàøóä â Áèòêàòà çà Âàðøàâà. Ñëåä êàòî Äàøóä âå÷å å
íàçíà÷åíà çà êîìàíäèð íà âåùåðèéñêàòà àðìèÿ, ìîæåì ñàìî
äà ñå íàäÿâàìå, ÷å Õàéäðèõ ùå ñúóìåå äà ÿ ðàçãðîìè ïðè
ïðåäñòîÿùîòî íàøåñòâèå íà ÃîñïîäÀðèå âúâ Âåùåðèÿ.
Ïðèçíàâàì, ÷å åäèí ïîâúðõíîñòåí ïîãëåä êúì ãîðåîïèñàíîòî áè äîâåë äî çàêëþ÷åíèåòî, ÷å ïðåòúðïåíèòå îò Ãðèãîðèòå íåñïîëóêè ñà ìíîãîáðîéíè è ñåðèîçíè, íî ñëó÷àÿò íå å òàêúâ. Â Ðåàëíèÿ ñâÿò å ïîñòèãíàò ãëàâîëîìåí
íàïðåäúê. Àëèç Õàéäðèõ, äúùåðÿòà íà Ðàéíõàðä Õàéäðèõ,
çàå ìÿñòîòî íà Íîðìà Óèëÿìñ òóê â Ðåàëíèÿ ñâÿò è ó÷ðåäåíàòà îò íåÿ îðãàíèçàöèÿ Ôóíäà/Ôåñòè æúíå óñïåõ ñëåä
óñïåõ, à ïîäãîòîâêàòà íà Ñúáîðà, ñâèêâàíåòî íà âñè÷êè
Ôóíäàìåíòàëèñòè-Ôåñòèâàëèñòè è ðîäèòåëèòå èì – èíäèâèäèòå, âúðõó êîèòî ñà áàçèðàíè ïðîòî-Ãðèãîðèàíñêèòå äóáúëè – ñ öåë äà áúäàò ãåíåòè÷íî ïðåïðîãðàìèðàíè,
âúðâè ïî ïëàí. À ïî îòíîøåíèå íà ñèòóàöèÿòà â Äåìè-ìîíä
Âèñøèÿò ñúâåò òðÿáâà äà âçåìå ïðåäâèä, ÷å ëè÷íî ùå
ñå íàìåñÿ â ñëó÷âàùîòî ñå âúâ âèðòóàëíèÿ ñâÿò, çà äà
ãàðàíòèðàì, ÷å ñà ïðåäïðèåòè íóæíèòå ìåðêè çà îòñòðàíÿâàíå íà äðåáíèòå ñïúíêè, ñ êîèòî ñå ñáëúñêàõìå. Ïðè
òîâà ïîëîæåíèå èçðè÷íî ìîëÿ Âèñøèÿ ñúâåò äà ÍÅ ñ÷èòà
çà íåîáõîäèìî íàðåæäàíåòî íà Òåìïîðàëíà ìîäóëàöèÿ çà

ñïðàâÿíå ñúñ ñèòóàöèÿòà. Êàêòî íàó÷èõìå íà ñâîé ãðúá,
ïðåöèçèðàíåòî íà Òåìïîðàëíèòå ìîäóëàöèè å ìíîãî òðóäíî
è å âúçìîæíî ïîäîáåí õîä äà âëîøè ïîëîæåíèåòî, âìåñòî
äà ãî ïîäîáðè.
Â çàêëþ÷åíèå, íå ñìÿòàì, ÷å å îêàçàíî ñúùåñòâåíî âëèÿíèå âúðõó ïðåäâèäåíèÿ çà íàëàãàíåòî íà Îêîí÷àòåëíîòî
ðåøåíèå ãðàôèê, ïî êîéòî íàïðåäâàìå íåóìîëèìî êúì çàïëàíóâàíàòà êðàéíà äàòà, 30 àïðèë 2019 ã.

Îñòàâàì Âàø ïîêîðåí ñëóãà,

Ïðîôåñîð Ñåïòèìóñ Áîóë

Пролог
Янгон, Вещерия
Деми-монд: 1. ден на лятото 1005 г.
… няколко минути след полунощ

От всички противници на ЕваЦентризма навярно
най-упорити и обезпокоителни са Триадините –
бунтовническа групировка, която цели свалянето
от власт на Нейно небесно величество императрица Ву, изкореняването на Единствената истинска
религия, ЕваЦентризма, и възпрепятстването на
Девите в Деми-монд да постигнат славното състояние на БлаЖенство. Триадините се ръководят от Су
Сяо-сяо – някогашна куртизанка на радикалния патриархал и враг на всички Деви, свИнператор Цин
Шъхуан, нека душата му гори в Хелхайм – побъркана и неуравновесена Дева, неспособна да отхвърли
оковите на привидно привлекателната социокултурна женомразка концепция на хетеросексуалния
секс. Всички членове на силите за сигурност – ШанБандите – се призовават да положат всички усилия
да открият и унищожат Су Сяо-сяо – обявена за
обществен враг номер едно във Вещерия – както и
нейната зловредна и разрушителна организация.
- Разпореждане до всички офицери на вещерийските сили за сигурност, ШанБандите,
подписано от имперски секретар
Скоп Мао Дзедун
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„Решените на убийство трябва да се запасят с търпение.“
Су Сяо-сяо чакаше.
Безстрастна.
Безшумна.
Неподвижна.
Стоеше безплътна като дим, сляла се с празнотата на
нощта.
Всичката ѝ воля беше съсредоточена в усилието да определи точния момент за действие. За да го стори, трябваше
да има пълен контрол върху своята Ки, да канализира енергията на Живеца, докато се слее с Нищото. Тя регулира дишането си, както я бяха учили, и забави биенето на биологичния си часовник, за да позволи на ву вей – безметежното
недеяние на просветената душа – да изпълни съзнанието и
тялото ѝ. Усети как се отпуска, когато тялото ѝ си припомни, че колкото повече се напряга човек, толкова повече сам
усложнява задачата си.
И както винаги преди битка, тя намери утеха в думите на
своя велик учител, Сун Дзъ1.
„Върховният боец подражава на кобрата и лежи неподвижно, докато дойде време за атака.“
И тя стоеше, обвита от глава до пети в своето плътно прилепнало черно копринено шиноби шозоку2 , невидима в мрака, безразлична към изливащия се отгоре ѝ мусонен порой,
откъсната от всичко освен проучването на жертвата си, в
очакване амазонката да ѝ обърне гръб. Предпазливостта ѝ
беше оправдана – Девата-воин беше опасен противник, висока и силна, изложила арогантно на показ лъскавите си
мускули, с къс розов жакет без ръкави, който я отличаваше
като воин от Пети амазонски легион – един от най-добрите
бойни отряди в цяла Вещерия. Но в тази сила, която превръщаше амазонките в толкова страховити Деви-воини, се
криеше и тяхната слабост.
1 Сун Дзъ (544 пр.н.е. - 496 пр.н.е.) – древнокитайски военен стратег и
мислител, автор на трактата „Изкуството на войната“. – Б. пр.
2 Шиноби шозоку (яп.) – черното облекло, традиционно свързвано с
японските нинджи. – Б. пр.
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„Пази се от високомерието: прекомерната самоувереност
прави воина надменен, а надменното отношение към врага
е първата стъпка към поражението.“
Амазонката се извърна. Сега беше с гръб към тях.
Това беше моментът. С едно плавно движение Су Сяо-сяо
намести черния си шал тенугуи така, че да покрива лицето
ѝ. Щом излезе от сенките, само очите ѝ се виждаха.
Тя се понесе през мрака като черен призрак, избягвайки
оазисите светлина, пръскани от газовите фенери от двете
страни на уличката, както и локвите дъждовна вода, осеяли
паважа. Знаеше, че трябва да внимава – въпреки че бяха видели само един-единствен постови, можеше да има и други.
Скоро щеше да започне война с ГосподАрие и в очакване
на нашествието доковете на Янгон се бяха превърнали във
военна зона и там гъмжеше от войници денем и нощем, докато Вещерия се подготвяше да отблъсне нападението на
господАрийската армия.
Внезапно движение на амазонката накара Су Сяо-сяо
да се шмугне в потъналата в мрак безопасна ниша на един
вход и да даде знак на своите три куноичи1 да сторят същото.
Неподвижни като статуи, те наблюдаваха как амазонката
се приближава, разтърсвайки портите на халетата, покрай
които минаваше, за да се увери, че са заключени. Доволна, в
пълно неведение за очакващата я съдба, тя пое по уличката
към мястото, където се криеше смъртта.
Петнадесет метра.
Десет метра.
Пет метра.
Чрез докосване по рамото, Су Сяо-Сяо даде знак на Мочизуки Чийоме2, своята заместничка от Триадините, да
елиминира амазонката. Ножът на момичето, танто с черно
острие, се плъзна от ножницата, и за миг късото му стоманено острие засия на лунната светлина. После Мочизуки се
спусна напред. Миг по-късно се чу едва доловима въздишка,
1
Куноичи (яп.) – жена-нинджа. – Б. пр.
2 Мочизуки Чийоме – японска феодална благородничка от 16 в., създала група от жени-нинджи в служба на клана Такеда. – Б. пр.
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когато тя замахна и тантото ѝ прониза гърлото на амазонката, което едновременно я уби и ѝ попречи да извика.
Девата-воин се свлече на паважа и Мочизуки завлече отпуснатото ѝ, безжизнено тяло по-навътре в мрака.
„Врагът трябва да се елиминира бързо и безучастно. Силата на Триадините е в ужасяващата изненада.“
Изчакай.
Ослушай се.
Нищо.
Убийството беше преминало незабелязано. Не се чуваха
предупредителни викове, не звучаха сигнали за тревога,
нищо не показваше, че една душа е преминала в Бездната.
Безчувственият свят не подозираше за смъртта на амазонката и кончината ѝ беше съпроводена единствено от далечното боботене на ранното улично движение в района на янгонските докове. Уверена, че вече нищо не препречва пътя им
към целта, Су Сяо-сяо подкани бойците си да продължат, и
четирите заедно се запромъкваха към моста Аничков, а дебелите каучукови подметки на черните им армейски ботуши
заглушаваха стъпките им. Докато се прокрадваше напред, Су
Сяо-сяо вдигна поглед към луната, за да определи времето.
Скоро в Янгон щеше да акостира лодката, която прекарваше
Норма Уилямс от бойната джонка, и тогава, за кратко, съдбата на Деми-монд щеше да е в нейни ръце. Скоро тя щеше
да реши дали на Деми-монд е отредено да се отдаде на Ин
или на Ян, на мрака или на светлината, на спасението или
на разрухата, на доброто или на злото. И за един кратък миг
тя усети как тази огромна отговорност натежава на стройните ѝ рамене, докато си припомняше думите на епиграмата, с
която иДзин беше отговорил на въпроса ѝ дали Норма Уилямс действително е истинският Месия.
Потопът иде,
неудържим.
Да измие раните,
понесени от боеца.
Ала внимавай, водите крепят лодката,
но в гнева си са способни да я потопят.
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Водата дарява живот,
ала често
носи и смърт.
Да, Потопът – Месията – приближаваше, и идването ѝ
предвещаваше Времето на пречистването, но мнозина щяха
да се помъчат да ѝ попречат, мнозина щяха да се помъчат да я
погубят. Тя беше крехкото цвете, което трябваше да се предпази от ураганните ветрове на омразата и жестоката слана
на амбицията. Тази отговорност беше възложила АББА на Су
Сяо-сяо – да закриля Месията… а после отново да я изложи
на опасност. Парадоксално, но такъв беше Пътят.
На края на уличката тя застина. Виждаше изоставеното
хале, където тя и бойците ѝ щяха да изчакат пристигането
на Месията. Сега трябваше единствено да пресекат широката и оживена улица Маха Бандула, без да бъдат забелязани – една изпълнена с опасности задача. Макар да минаваше полунощ, янгонските докове гъмжаха от народ; по
улицата пуфтяха и бумтяха парни камиони, прекарващи
въглища за огромните и страховити бойни джонки, които
се поклащаха ниско и мрачно на котвите си; трещяха конски каруци, теглещи артилерийски оръдия, а обкованите
им с метал колела ръмжаха и тракаха по паважа, докато си
проправяха път към укрепленията по насипите, които се
изграждаха припряно по протежение на бреговете на Волга; черноработници-Скопи бутаха ръчни колички, натоварени с каси муниции, а дървените им чехли потракваха при
ходенето. Върволица роби, покрити от глава до пети с кал,
се влачеха сърдито напред, отправили се сънливо обратно
към казармите си след цял ден копаене на окопи. И сред цялото това множество фучаха рикши, превозващи Деви-офицери и гримираните им гейши; криволичеха и лъкатушеха
през водовъртежа от превозни средства, изпълващ Маха
Бандула.
Но най-опасно за Су Сяо-сяо и нейните куноичи беше
вездесъщото присъствие на стотици и стотици Деви-воини
в розови жакети, които маршируваха, за да заемат позиции
в укрепените сгради, по насипите и до вече пълните с вода
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окопи, готови да отблъснат очакваното настъпление на господАрийската армия.
Тя си пое дълбоко въздух и си напомни, че в полунощ
малцина са напълно будни – съзнанието на повечето е замъглено от умора или Отвара, – а после се измъкна от сенките и се втурна възможно най-бързо през улицата. По милостта на АББА, тя и бойците ѝ достигнаха мрака от другата
страна незабелязани и необезпокоявани. Там се настаниха
в халето и зачакаха. Но дори докато сваляше своята пушка М4 и проверяваше пълнителя, Су Сяо-сяо не спря да се
озърта; очите ѝ постоянно се стрелкаха напред-назад, проучвайки нощта за опасности.
„Върховният боец винаги очаква неочакваното.“
А после го убива…

Част първа
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Макар да се възхищавам на приноса на Фундаменталистите-Фестивалисти – или, както са
по-известни, Фунда/Фести – за намаляване на
ширещите се сред американските тийнейджъри
наркотични зависимости, не крия дълбоките си
подозрения по отношение както на организацията, така и на методите ѝ. Безспорно ИзправноМетърът на Фунда/Фести постигна чудодейни
резултати, избавяйки пристрастените от техните зависимости, но остава въпросът: какво още
се изменя при свързването на ИзправноМетъра
с мозъка на пристрастения? Безспорно Норма
Уилямс е убедителна в твърденията си, че била
„вдъхновена от Бога“, но каква е крайната ѝ цел?
Безспорно ПараДайм КиберРисърч проявява
щедрост, като се наема да спонсорира делото на
Фунда/Фести, но дали благотворителността им
е напълно безкористна? Докато тези въпроси не
получат задоволителни отговори, не би могло да
се каже дали Фунда/Фести имат облагородяващо
или покваряващо влияние. Но ще ви кажа една
тайна: бих се обзаложила, че е по-скоро второто.

- „Фундаментално не-фестивално: Проучване на съмнителния свят на Фунда/Фести“ –
Одет Арока, нюйоркски Поли-вестник
Оди нямаше представа колко души се опитват да влязат в
Плаза, за да чуят речта на Норма Уилямс тази вечер, но бяха
много. Десетки хиляди всъщност, и тъй като Фунда/Фести
изглеждаха решени да запишат името на всеки, пожелал да
присъства на веселбата, пред входа на залата се беше образувало стълпотворение с исполински размери. Но най-накрая, след премерената намеса на лактите и ботушите си,
Оди съумя да се провре през мелето и да се добере до началото на опашката. Там я очакваха редица доброволци от
Фунда/Фести, седнали на дълга маса и, доколкото успя да
прецени в бъркотията, заети да сканират и запаметяват в
Поли-устройство отличителните знаци на всички желаещи
да присъстват – чиповете за самоличност, които удостоверяваха, че си пълноправен гражданин на САЩ.
Тя едва не се отказа. Инстинктите я предупреждаваха
да не позволява да разчетат чипа ѝ; правителството знаеше
достатъчно за нея и без доброволно да им предоставя информация.
Но докато стоеше и се чудеше как да избегне скенера, потокът от хора зад нея се люшна напред и тя се оказа притисната към масата и втренчена във физиономията на мъж с
твърде много пъпки и твърде малко коса. Имаше си обаче
значка с валкнут, която го отличаваше като член на Фунда/
Фести… и високомерие в излишък.
– Имаш ли покана? – викна ѝ доброволецът. Глъчката на
тълпата беше оглушителна.
– Не, мислех, че всички са добре дошли.
– Така е. Обаче надойдоха толкова хора, че не можем да
ги пуснем всичките. Противопожарна безопасност. Тъй че
ако си без покана, оставаш отвън.
Оди не беше в настроение да я отпращат – Норма Уилямс
и нейните Фунда/Фести обещаваха да се превърнат в сензация и тя беше решена това да е нейната сензация.

