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1. обществена прослойка, чиито представители
са избрали декадентски начин на живот и демонстрират разкрепостено държание;
2. подземен свят, в който не съществуват норми на
цивилизовано поведение;
3. масова мултиплейър симулация, базирана върху
платформата на квантов компютър от клас АББА,
която използва технологията на ПараДайм КиберРисърч за Поглъщаща потребителя реалност, за
да пресъздаде в изключително реалистична виртуална обстановка атмосферата на страх и непредвидимите аспекти на силно стресовата, гъсто населена, урбанистична асиметрична военна среда;
4. ад.

Норма побягна. Вдигна полите си и побягна така, както
никога досега не беше бягала. Бягаше, сякаш всички изчадия
на Ада бяха по петите ѝ.
„Проклятие... изчадията на Ада са по петите ми.“
Докато бягаше, чу зад себе си пукот на оръжия – звукът
от куршумите отекваше из тихите нощни улици на Лондон.
Стрелбата ѝ подсказа, че Мата Хари и нейните Мъж-о-трепки бяха удържали на думата си. Бяха се опитали да задържат
копелетата от СС възможно най-дълго. Мъж-о-трепките умираха трудно.
„Бягай, Норма, бягай!“, беше ѝ извикала Мата Хари, когато
главорезите на Клемент от СС-Ордена на арийските тамплиери бяха разбили вратата на кръчмата. И тя беше побягнала.
Не можеше – нямаше – да се остави на тия от СС да я хванат.
„Побъркани, зли копелета.“
Но тя бягаше на сляпо.
Заслепена от снега.
Снежната пелена беше толкова гъста, че тя едва виждаше на
десетина крачки пред себе си от снежинките, които леденият
вятър запращаше в очите ѝ, карайки ги да сълзят от болка.
Норма гневно тръсна глава и си наложи да не обръща внимание на болката нито на студа, нито на мразовитата безчувственост, която пълзеше по пръстите на ръцете и краката ѝ,
нито на протестите на своето бунтуващо се тяло. Наложи си

да не обръща внимание на нищо друго, освен на нуждата да
увеличи възможно най-много разстоянието между себе си и
зверовете, които я преследваха.
Трябваше да забрави всичко, освен нуждата да бяга. Да забрави онзи двуличен, мерзък, коварен, подмолен, долен кучи
син Бурлеск Естрад.
„Копеле.“
Тя бягаше и бягаше, докато сърцето ѝ не заблъска в гърдите, докато краката ѝ не затрепериха от болка, докато дробовете ѝ не взеха да горят. Бягаше с всички сили, придържайки се,
доколко може, към коловозите по пътя, направени от покритите с гума колела на паромобил, и отчаяно се мъчеше да не
оставя следи в току-що навалелия сняг. Следи, по които да я
открият.
Звукът от ловджийски рог отекна някъде зад нея... може би
само на няколко пресечки по-назад. Отрядът на СС се беше
отървал от Мъж-о-трепките. Сега започваше същинският лов
на демони.
„Бягай, Норма, бягай!“
Да, без съмнение вече ги чуваше. Чуваше тропота на подкованите им ботуши, чаткащи из плетеницата от улици и пресечки, които кръстосваха Бордеите. Чуваше изреваните заповеди
на онзи противен, противен мъж – или по-скоро момче –
Арчи Клемент, и писъците на неговата глутница Кръволоци,
докато ги насъскваше напред.
Кожените подметки на ботушите ѝ се хлъзнаха по калдъръма, покрит с гладък слой сняг, и тя се просна в зловонната
канавка, и се приземи на колене и разперени длани. Раздраната ѝ от камъните кожа се взриви от болка, но тласкана от
адреналина и мисълта какво я очаква, ако я заловят, тя дори
не погледна израненото си тяло, а се изправи на крака и закуцука напред, хленчейки от болка, отчаяние и ужас.
„Я се стегни, Норма!“
Сега не беше моментът да проявява слабост. Не и щом се
беше одраскала. Драскотините кървяха. На Кръволоците
много щеше да им хареса. Щяха да пощуреят... за кръв. И със
сигурност щяха да ѝ хванат дирите.

Сякаш в отговор тя чу протяжния вой на Кръволок, надушил мириса на кръвта ѝ.
„Бягай. Не се отказвай.“
Може би снегът щеше да скрие следите ѝ... дори капките
кръв.
„Моля те, моля те, нека завали още по-силно.“
Тя забави ход на ъгъла на улицата, докато се мъчеше да се
ориентира и да си поеме дъх. За миг се озърна, за да провери
имената на улиците. Толкова близо – беше само на три пресечки от Темза... от свободата. Само още двеста метра по задните улички, успоредни на Риджънт стрийт, и щеше да е извън
Бордеите. Само още три пресечки и щеше да види Драйфеловата кула.
Вече се задъхваше, тялото ѝ трепереше, тресеше се неконтролируемо от студ и изтощение. Обгърна я поредната вихрушка и тя почувства как суграшицата шиба в лицето ѝ, как
студът прорязва тънката ѝ памучна блуза. Никога през живота си не беше усещала подобен студ. Докато изхвърчаше от
„Напереното прасе“, нямаше време да търси палто, шапка или
ръкавици.
Имаше време само да побегне.
Ако скоро не се измъкнеше от снега, с нея щеше да е свършено. Щеше да умре от студ.
„Съсредоточи се.“
Това не беше компютърна игра. Вече не. Тя не беше просто
играч. Вече не. Вече беше една от Пленените. Вече беше деми-мондка.
„Мътните го взели, съсредоточи се, Норма. Умреш ли в Деми-монд, ще умреш и в Реалния свят.“
Отново се чу жаловитият вой на Кръволок. Наближаваха.
Тя си наложи да продължи, хлъзна се по заледения калдъръм и болезнено се отри в една стена, при което разкъса ръкава си на рамото и си ожули ръката.
„Не обръщай внимание.“
Само че не можеше. Болката, студът и умората надхвърляха
отчаянието ѝ. С усилие на волята тя си наложи да продължи
да бяга, но беше капнала.

Сега имаше сили единствено да закуцука възможно
най-бързо към убежището на френския сектор. Само да стигне Фабрициевия мост... Преминеше ли Темза, вече щеше да е в
Париж, на броени минути от Портала.
„Моля те, господи...“
Вече подушваше реката, онази сладникава смрад, смесица
от кораби, роби и нечистотии. Така близко. А и валеше още
по-силно. Прекрасен, великолепен сняг, сняг, който щеше да
прикрие следите ѝ.
Все пак я тормозеше мисълта, че всичко това са глупости.
Това не можеше – не трябваше – да се случва. Изглеждаше
невъзможно да се окаже пленница в такъв ужасяващо сюрреалистичен свят... по-точно, ужасяващо реалистичен. Да, Деми-монд беше реален, и още как. Твърде дяволски реален.
Болката, която изпитваше, беше реална. Студът беше реален.
Страхът беше реален.
Докато се препъваше напред, тя хвърли поглед през рамо и
се взря в тъмните, обгърнати от снега улици на Бордеите. Вече
не чуваше преследвачите си. Може би им се беше изплъзнала?
Може би се бяха отказали? Може би младите ѝ крака бяха надбягали техните?
„Не се и надявай.“
Те никога не се отказваха. Никой не би посмял да се върне
при Кроули с новината, че са се провалили. Дори Клемент се
боеше от Кроули. Не, щяха да я преследват докрай, като глутница бесни кучета, каквито си и бяха. А тя знаеше, че няма да
издържи още дълго. Беше капнала, победена от студа. Трябваше да намери къде да се скрие.
Докато се оглеждаше, забеляза на около три метра встрани началото на тясна уличка, уличка без осветление, обвита в
толкова гъст мрак, че никой, дори Клемент, не би могъл да я
открие там. Може би дори не би пожелал да я последва там.
Никой не знаеше какво се спотайва из сенките на Деми-монд,
те криеха ужасяващи създания, изпълзели откъм Главината.
„Страхотно.“
Норма с мъка закуцука към гостоприемния мрак и се шмугна в тъмната, воняща уличка. Докато вървеше покрай изкри-

вените стени на сградите, надвиснали над нея – и се мъчеше
да не обръща внимание на неописуемите твари, които притичваха из сенките – Норма откри тъмен вход, който предлагаше някакво подобие на безопасност.
Скрита там, за момент тя остана приведена, опряла длани
на коленете си и се помъчи да си поеме дъх, да вдъхне нова
енергия на измръзналото си, пронизвано от болки тяло. И
през цялото време се стараеше да заглуши хлипането си, да
пази тишина. Не биваше да вдига шум.
„Моля те, нека не ме чуят.“
Норма тръсна глава в опит да я проясни. Не беше нормално... онова, което изпитваше... което преживяваше... просто
не беше. Тя беше осемнадесетгодишно момиче, а това – напомни си за пореден път – беше просто компютърна симулация. Осемнадесетгодишните момичета не се нараняваха,
нито изпитваха болка или паника в разни измислени светове.
Дори в светове, немислимо реални като Деми-монд.
Човек не изпитваше страх, докато играе компютърна игра,
не и панически, изправящ косата, смразяващ кръвта страх
като този. Не беше нормално. Изобщо, ама изобщо не беше.
Ако нарочно я подлагаха на това – кои? – значи бяха садисти.
„Копелета.“
Тя се озърна. Беше тъмно като в рог – единствената светлина се процеждаше иззад открехната врата в края на калдъръмената уличка и осветяваше съседната стена, разкривайки
графитите, покрили олющените тухли.

„Добре дошла в Деми-монд.“
Тя се опита да се успокои. Уличката беше добро скривалище. Само... само да не беше задънена. Тя беше в капан. Усети
как в гърлото ѝ се надига горчивият вкус на паниката. Главата
ѝ се замая и тя си помисли, че ще припадне от студ, изтощение и чист, неподправен ужас. Може би не беше на себе си.
Как го нарече професорът... илюзи-ниране?
„Илюзи-ниране.“

Състояние, предизвикано от смесването на реалности, в
което често изпадат неопитните участници в хиперреалистични компютърни симулации като Деми-монд. Професорът
щеше да си плати.
„Копеле.“
Когато кажеше на баща си какво е преживяла, щяха да
хвърчат глави. Той щеше да откачи. Виртуалното изтезаване
на дъщеря му не беше нещо, което щеше да е по вкуса на президента на Съединените щати. Какво само щеше да разкаже
на баща си, като се прибере.
„Ако се прибера.“
Тя чу стържене на подкован ботуш по камъните. Сви се назад в мрака, почти без да смее да диша, неподвижна с изключение на студените вълни, които разтърсваха тялото ѝ. Стисна здраво челюсти в опит да попречи на зъбите си да тракат.
Чу се вик. Гласът бе груб и безмилостен, но в същото време детински... Гласът на Клемент. Трябваше да се досети, че
именно Клемент ще ръководи лова. Може и да беше маниак,
но беше по-умен от всички останали. Точно неговите Кръволоци бяха проследили кървавите отпечатъци, които беше оставила след себе си.
„Кръволоци – ужасни, отвратителни твари.“
Чуваше изреваните заповеди, чуваше и отсечените отговори на СС отряда на Клемент. Тя мразеше СС-овците. Бяха
най-големите фанатици сред фанатиците. Никога не оспорваха
нарежданията си. Бяха истински вярващи. На тях беше възложено да защитават черната душа на ГосподАрие и да налагат
изопаченото кредо на ФундаМентФашизма. Тяхна отговорност
беше да пазят Деми-монд от демони... демони като Норма.
Тя чу забързана и разгорещена реч иззад ъгъла на уличката. Може би я бяха изпуснали? Може би снегът беше дошъл
точно навреме? Тя подаде глава от входа в опит да различи
думите. Разговорът свърши и само скимтенето на Кръволок
подсказваше, че ловният отряд на Клемент още е наблизо.
Тишината ѝ се стори потискаща... заплашителна. Тялото ѝ се
стегна в паника – беше готова пак да побегне. Да побегне на
живот и смърт.

