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Ïðåäñòàâÿì íà âíèìàíèåòî íà Âèñøèÿ ñúâåò íà Òàéíèÿ
îðäåí íà Ãðèãîðèòå íàñòîÿùèÿ äîêëàä îòíîñíî îïåðàöèÿòà
ïî íàëàãàíåòî íà Îêîí÷àòåëíîòî ðåøåíèå.
Êàêòî å èçâåñòíî íà Âèñøèÿ ñúâåò, ïðåëîìåí ìîìåíò â
îñúùåñòâÿâàíåòî íà òîâà íà÷èíàíèå áåøå ñúçäàâàíåòî íà
ïúðâèÿ â ñâåòà êâàíòîâ êîìïþòúð, ÀÁÁÀ, êîéòî ðàçïîëàãà
ñ èçêëþ÷èòåëíà ïðîöåñîðíà ìîùíîñò. Ìîùíîñòòà íà ÀÁÁÀ
íà ñâîé ðåä ïîçâîëè ðàçðàáîòêàòà íà Äåìè-ìîíä,
íàé-ñëîæíèÿ âèðòóàëåí ñâÿò, ñúçäàâàí íÿêîãà. Çà äà
ïðèêðèåì äåéñòâèòåëíàòà öåë íà Äåìè-ìîíä, óáåäèõìå
àìåðèêàíñêèòå âîåííè äà èçïîëçâàò ñèìóëàöèÿòà çà
îáó÷åíèå íà ñâîèòå íîâîÁîðöè.
Òóê íàâÿðíî å ìÿñòîòî äà îïèøà íàêðàòêî Äåìè-ìîíä.
Òàçè âèðòóàëíà ñðåäà, ÷èéòî òåõíîëîãè÷åí íàïðåäúê
ñúîòâåòñòâà íà äîñòèæåíèÿòà îò 870 ã., å íàñåëåíà ñ
òðèäåñåò ìèëèîíà ðåàëèñòè÷íè è íåçàâèñèìè äèãèòàëíè
äóáëèêàòè („äóáúëè“), êîèòî ïðåäñòàâëÿâàò êîïèÿ íà
ïîäáðàíè ñúâðåìåííè ëè÷íîñòè. Âúïðîñíîòî íàñåëåíèå å
ðàçïðåäåëåíî â ñåêòîðèòå íà Äåìè-ìîíä ïî íà÷èí,
êîéòî èçîñòðÿ ìåæäóñåêòîðíàòà íåïðèÿçúí ñ öåë
íàïîäîáÿâàíå íà ðàçíîðîäíàòà è äèñõàðìîíè÷íà àòìîñôåðà
â Ðåàëíèÿ ñâÿò. Â Äåìè-ìîíä å âíåäðåí è òåñåí êðúã îò
ñâðúõäóáúëè Ïðåäèøíèöè, ñðåä êîèòî Ðàéíõàðä Õàéäðèõ,
Àëèñòúð Êðîóëè, Ëàâðåíòèé Áåðèÿ è äðóãè, êàòî
ïðèñúñòâèåòî èì ñå îïðàâäàâà ïðåä àìåðèêàíñêèòå âîåííè
ñ íóæäàòà íîâîÁîðöèòå äà áúäàò èçïðàâåíè ïðåä ñåðèîçíà
çàïëàõà â ëèöåòî íà âðàæåñêèòå ðúêîâîäíè çâåíà. Îñâåí
òîâà, ïîðàäè î÷åâèäíè çà Âèñøèÿ ñúâåò ïðè÷èíè, äóáúëèòå
â Äåìè-ìîíä èçïèòâàò íåîáõîäèìîñò äà êîíñóìèðàò êðúâ;
òàçè îñîáåíîñò ñúùî ñå ïðåäñòàâÿ ïðåä àìåðèêàíñêèòå

âîåííè êàòî ïðîòèâîðå÷èå, íåîáõîäèìî çà ïîäêëàæäàíå íà
ìåæäóñåêòîðíîòî íàïðåæåíèå.
Ïåòòå ñåêòîðà â Äåìè-ìîíä ñà ñëåäíèòå:
ÁÎÐÄÅÈÒÅ: íàñåëåíèå – ñúñòàâåíî îò æèòåëè íà
Ëîíäîí, Áåðëèí è Âàøèíãòîí; îáù åçèê – àíãëèéñêè;
ïðåîáëàäàâàùà ðåëèãèÿ – ïðîèçâîäåí íà ôàøèçìà
ÔóíäàÌåíòÔàøèçúì.
ÌÀÒÓØÊÀ: íàñåëåíèå – ñúñòàâåíî îò æèòåëè íà Âàðøàâà,
Ñàíêò Ïåòåðáóðã è Îäåñà; îáù åçèê – ðóñêè;
ïðåîáëàäàâàùà ðåëèãèÿ – íåîêîìóíèñòè÷åñêè
ÐàÖèîíàëèçúì.
ËÜÎ ÃÐÀÍ ÐÀÇÃÓË: íàñåëåíèå – ñúñòàâåíî îò æèòåëè íà
Ïàðèæ, Ðèì, Âåíåöèÿ è Áàðñåëîíà; îáù åçèê – ôðåíñêè;
ïðåîáëàäàâàùà ðåëèãèÿ – íåîáóçäàíî õåäîíèñòè÷åí
Ïëúòîíèçúì.
ÂÅÙÅÐÈß: íàñåëåíèå (ñ ïîëîâî ñúîòíîøåíèå 2: â ïîëçà íà
æåíèòå) – ñúñòàâåíî îò æèòåëè íà Òîêèî, Ïåêèí è ßíãîí;
îáù åçèê – êèòàéñêè; ïðåîáëàäàâàùà ðåëèãèÿ – ðàäèêàëíî
ôåìèíèñòêè ÅâàÖåíòðèçúì.
ÊÀÒÐÀÍÈÑÒÀÍ: íàñåëåíèå (ñ ïîëîâî ñúîòíîøåíèå 2:
â ïîëçà íà ìúæåòå) – ñúñòàâåíî îò æèòåëè íà Êàéðî,
Èñòàíáóë, Äåëõè è Çóëóëåíä; îáù åçèê – àðàáñêè;
ïðåîáëàäàâàùà ðåëèãèÿ – ÈìïåðèÀäàìèçúì, êîéòî
ïðîïîâÿäâà âúðõîâåíñòâî íà ìúæåòå âúâ âñÿêî
îòíîøåíèå.
Â Äåìè-ìîíä ñúùåñòâóâà è íåóñåäíàëà ïñåâäîåâðåéñêà
îáùíîñò, êàòî âúïðîñíèòå ïîä÷îâåöè ñà èçâåñòíè êàòî
íîâðåè.
Ñëåä ïóñêàíåòî â õîä íà Äåìè-ìîíä ïðåäè ïåò ãîäèíè
Ðàéíõàðä Õàéäðèõ ñ íàøà ïîìîù ïîå êîíòðîëà íàä
Áîðäåèòå è Ìàòóøêà è ñúçäàäå ÃîñïîäÀðèå. Ïî íàøà
ïðåöåíêà Õàéäðèõ ùå çàâëàäåå öÿë Äåìè-ìîíä äî êðàÿ íà
åñåíòà ïðåç 005 ã. (ïî äåìè-ìîíäñêîòî ëåòîáðîåíå),
êîåòî ñúâïàäà ñ ïðèëàãàíåòî íà Îêîí÷àòåëíîòî
ðåøåíèå.
Ïðåäè øåñò ìåñåöà Âèñøèÿò ñúâåò îäîáðè çàïî÷âàíåòî íà
ñëåäâàùèÿ åòàï îò ïðîåêòà Äåìè-ìîíä è ñ òàçè öåë òàì

áåøå ïîäìàìåíà Íîðìà Óèëÿìñ, ñóåòíàòà è âèðîãëàâà
äúùåðÿ íà àìåðèêàíñêèÿ ïðåçèäåíò. Îòâëè÷àíåòî íà
Óèëÿìñ íè äàäå âúçìîæíîñò äà èçïðàòèì íà íåéíî ìÿñòî â
Ðåàëíèÿ ñâÿò Àëèç Õàéäðèõ, äúùåðÿòà íà Ðàéíõàðä
Õàéäðèõ. Êàêòî å èçâåñòíî íà Âèñøèÿ ñúâåò, âëèçàíåòî íà
Àëèç Õàéäðèõ â ðîëÿòà íà Íîðìà Óèëÿìñ ùå íè ïðåäîñòàâè
áåçïðåöåäåíòíè âúçìîæíîñòè çà ñúçäàâàíå íà
íåîáõîäèìèòå óñëîâèÿ çà ïðèëàãàíå íà Îêîí÷àòåëíîòî
ðåøåíèå â Ðåàëíèÿ ñâÿò.
Êàêòî ñå î÷àêâàøå, âèðòóàëíîòî ïëåííè÷åñòâî íà Íîðìà
Óèëÿìñ îáåçïîêîè àìåðèêàíñêèòå âîåííè è ïðåçèäåíòà íà
ÑÀÙ è òå ïîèñêàõà ìîìè÷åòî äà áúäå ñïàñåíî. Òúé êàòî
ó òÿõ å íàñàäåíà çàáëóäàòà, ÷å Äåìè-ìîíä â ìîìåíòà å
îòêúñíàò îò Ðåàëíèÿ ñâÿò, áåçïðîáëåìíî ãè óáåäèõìå,
÷å å âúçìîæíî ñàìî åäèí ÷îâåê äà áúäå âíåäðåí â
ñèìóëàöèÿòà, çà äà òúðñè ìîìè÷åòî. Çà äà ãàðàíòèðàìå
íåóñïåõà íà òàçè ñïàñèòåëíà îïåðàöèÿ, ïîëîæèõìå
íåèìîâåðíè óñèëèÿ çà çàäà÷àòà äà áúäå ïîäáðàí
èçêëþ÷èòåëíî íåïîäõîäÿù èíäèâèä, êàòî ïðåäïî÷åòåíèÿò
êàíäèäàò ñú÷åòàâà íÿêîëêî ñëàáîñòè – ïî îòíîøåíèå íà
ïîëà (æåíà), íà ðàñàòà (÷åðíîêîæà) è íà âúçðàñòòà
(îñåìíàäåñåòãîäèøíà).
Ñ íåóäîâîëñòâèå ñúì ïðèíóäåí äà âè óâåäîìÿ, ÷å
âúïðîñíèÿò èíäèâèä, Åëà Òîìàñ, ñå îêàçà ïî-ñïîñîáíà îò
î÷àêâàíîòî, äåìîíñòðèðàéêè îçàäà÷àâàùà èíèöèàòèâíîñò
è öåëåóñòðåìåíîñò. Ñëåä íàâëèçàíåòî ñè â Äåìè-ìîíä òÿ
ñå ñúþçè ñ ðóñíàê íà èìå Âàíêàòà Ìàéêîâ, ñëàäêîäóìåí
îêóëòèñò, è ñ Áóðëåñê Åñòðàä, íåìîðàëåí äðåáåí
ïðåñòúïíèê. Ñ ïîìîùòà íà ñúó÷àñòíèöèòå ñè Òîìàñ îòêðè
è ñïàñè Íîðìà Óèëÿìñ è èçáÿãà çàåäíî ñ íåÿ âúâ
Âàðøàâñêîòî ãåòî.
ÃîñïîäÀðèéñêàòà àðìèÿ àòàêóâà Ãåòîòî ñ öåë
ïîâòîðíîòî çàëàâÿíå íà Óèëÿìñ, íî áåøå îòáëúñíàòà îò
Ïîëñêàòà ñâîáîäíà àðìèÿ ïîä ðúêîâîäñòâîòî íà ëåéäè
Òðèêñèáåë Äàøóä, àíãëè÷àíêà, êîÿòî ñå å ïîñâåòèëà íà
ðàçãðîìà íà ÔóíäàÌåíòÔàøèçìà. Âñå ïàê, áëàãîäàðåíèå
íà äîáëåñòòà è óñúðäèåòî íà ùóðìîâàöèòå îò Îðäåíà íà
àðèéñêèòå òàìïëèåðè, Âàðøàâà âå÷å å ïðåâçåòà è Íîðìà
Óèëÿìñ îòíîâî å â íàøè ðúöå.

Çà ñúæàëåíèå, Åëà Òîìàñ âñå îùå å íà ñâîáîäà è
ïðîäúëæàâà äà å òðúí â î÷èòå íè. Ñëåä ïðîíèêâàíå â
ñèñòåìàòà íà ÀÁÁÀ òÿ ñúóìÿ äà ïîâäèãíå äî ìîìåíòà
íåïðåîäîëèìàòà Ãðàíè÷íà ïðåãðàäà, êîÿòî îáêðúæàâà
Äåìè-ìîíä, è òàêà ïîçâîëè íà òðè ìèëèîíà áóíòîâíèöè äà
íàïóñíàò Âàðøàâà è äà èçáåãíàò ñèãóðíî óíèùîæåíèå. Ïî
òàçè ïðè÷èíà âïå÷àòëèòåëíè ñóáåêòè â Äåìè-ìîíä
çàïî÷íàõà äà ÿ ïî÷èòàò êàòî ìåñèÿ è äà ñå îáðúùàò êúì
íåÿ ñ òèòëàòà ëåéäè Èìàíóàë. Åëèìèíàöèÿòà íà Åëà Òîìàñ
âå÷å å ñðåä îñíîâíèòå íè ïðèîðèòåòè.
Âúïðåêè âñè÷êî íå ñìÿòàì, ÷å òåçè äðåáíè ñïúíêè ñà
îêàçàëè ñúùåñòâåíî âëèÿíèå íà ïðåäâèäåíèÿ çà
Îêîí÷àòåëíîòî ðåøåíèå ãðàôèê. Ðèòóàëúò íà
ïðåõâúðëÿíåòî áåøå çàâúðøåí è Àëèç Õàéäðèõ âå÷å å
â Ðåàëíèÿ ñâÿò, à âñè÷êè äåìè-ìîíäöè ñêîðî ùå ñà âúâ
âëàñòòà íà Ðàéíõàðä Õàéäðèõ.
Âèñøèÿò ñúâåò íå áèâà äà èçïèòâà íèêàêâè ñúìíåíèÿ, ÷å
ïðèëàãàíåòî íà Îêîí÷àòåëíîòî ðåøåíèå âå÷å å íàïúëíî
ïîñòèæèìî.
Îñòàâàì Âàø ïîêîðåí ñëóãà,

ïðîôåñîð Ñåïòèìóñ Áîóë

Пролог
Париж
Деми-монд: 1. ден на пролетта, 1005 г.

Наскоро бе установено (вж. моя труд Тъмните харизматици: Невидимият враг), че съществува тесен
кръг от хора – навярно не повече от двадесет в целия Деми-монд, – които не се поддават на внушение
и опити за смекчаване на животинското им поведение. Но колкото и малка да е тази застрашителна и непокорна група, тя притежава изключителна
мощ, тъй като членовете ѝ, поради извратената си
природа и отявлена липса на морал, представляват
неописуема заплаха за идеалите, ръководещи Льо
Гран Разгул, и застрашават самото съществуване
на онези, на които по волята на АББА и на тяхното
обществено положение и способности е възложено това ръководство. На тези мерзки твари съм дал
названието Тъмни харизматици.
– Писмо с дата 53. ден на пролетта, 1002 г.,
от професор Мишел дьо Нострадам до дож
Катерина-София
„Beau nichon!“*
След като старателно изучи отражението си в огледалото, Одет Арока реши, че чудесно се вписва в образа
* готина цица – Б. пр.
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на Либертè. Стоеше гордо изправена (както се очакваше
от Либерте), беше здрава и силна (каквато трябваше да е
и Либерте, макар че Одет не вярваше тя да е заякнала от
мъкнене на месо от и към сергията си на Халите), а гръдта,
която показваше, беше едра и пищна и това я превръщаше
в съвършено превъплъщение на фигурата от прочутата картина на Делакроа Триумфът на Льо Гран Разгул във Великата война. Когато излезеше да марширува заедно със своите
РазГонени посестрими пред Бастилията, определено щеше
да изглежда на ниво.
Одет отдели няколко мига да нагласи фригийската шапка на главата си. Мразеше тази шапка – беше безформена и
увиснала и ѝ напомняше нощна шапчица. На всичкото отгоре прикриваше голяма част от, според Одет, най-хубавото
у нея – дългата ѝ къдрава кестенява коса. Прагматична по
природа, тя знаеше, че не е кой знае каква красавица – дори
майка ѝ би я определила единствено като „невзрачна“, –
така че трябваше да се възползва максимално от оскъдните дарове, с които АББА неохотно я бе ощастливил. За нейна изненада шапката отказваше да сътрудничи и въпреки
всичките ѝ опити да я намести, все така си стоеше на главата ѝ като порция полуразтопено желе.
Поне роклята ѝ си я биваше. Лидерите на РазГоненото
освободително движение бяха постановили, че за щурма
на Бастилията всяка участничка в демонстрацията трябва да носи дълга широка рокля в непорочно бяло, която
да символизира отказа ѝ от сексуална активност, докато
Жана Деруан и Елеонор Аквитанска не бъдат освободени,
а издадените lettres de cachet, в които се заповядваше арестуването им – анулирани. Освен това, продължаваха инструкциите, роклята трябва да е така скроена, че дясната
гърда – задължително да е дясната, членовете на РазГонения комитет бяха невъобразими педанти – да е на показ.
„Изкусителни, но недосегаеми“ щеше да е мотото на РазГонените, а за жена като Одет това беше повече от чудесно.
Гърдите ѝ заемаха второ и трето място в списъка с най-хубавите ѝ атрибути, тъй като, както често отбелязваха обо-
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жателите ѝ – мнозина от печално малкото ѝ обожатели, –
тя имаше големи гърди. Но пък Одет си беше едричка, така
че беше съвсем в реда на нещата размерът на гърдите ѝ да
съответства на огромния ѝ ръст и не по-малко огромната
ѝ обиколка. И все пак на харизан кон зъбите не се гледат.
Одет се разкърши и ѝ допадна, че непокритата ѝ гърда се
разлюля по особено чаровен начин.
Удовлетворена от роклята си, Одет нахлузи големите подковани ботуши, които носеше на работа на пазара. Би било
глупаво да отиде на демонстрация неподготвена да раздава шутове, ако нещата излязат извън контрол. Напоследък
ЖандарМутрите не се държаха особено благо с РазГонените
и ако някой от онези мухльовци дори само размахаше палка
към нея, щеше да му се наложи да си купува по-голям брагет*, за да се поберат подпухналите му тестиси.
След това Одет си сложи маска. За щурма на Бастилията беше избрала изработена от бяла кожа маска в римски
стил, покриваща изцяло лицето. Бялата кожа не само беше
много модерна, но имаше и предимството поне донякъде да
я защитава при удар в лицето, а и, разбира се, правеше невзрачната ѝ външност малко по-загадъчна и примамлива.
Беше украсила маската с помощта на червен лак за нокти, написвайки на челото „Робеспиер е пиано“ – намек за предполагаемата импотентност на Старши гражДАнин Робеспиер.
Знаеше, че подобен жест е в противоречие с инструкциите на
РазГонения комитет – членовете му вярваха, че демонстриращите трябва да се държат „изискано и благоприлично“ и
да избягват „провокативни прояви на простащина“, – но тъй
като той се състоеше от интелектуалки от средната класа,
които никога в живота си не бяха участвали в уличен бой, те
можеха, както Одет често отбелязваше, да вървят на майната
си. Одет Арока и полкът продавачки под нейно командване
отиваха да освободят Деруан и Аквитанска, не да поднасят
коктейлни хапки или да участват в академични дебати.
* Брагет (фр.) – парче плат, което покрива и подчертава слабините;
характерен елемент от европейското мъжко облекло през ХV и XVI
в. – Б. пр.

