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Стърлинг Лание – „Пътешествието на Хиеро“
(Апокалипсис по юнашки)
Ана Хелс

Представете си Земята след напълно логичния й завършек, когато всички ние – гадните, тъпчещи устоите на света, произвеждащи газове и правещи озонови дупки, пренаселващи и задушаващи, дребни кисели човеченца най-накрая се отпуснем морно върху всичките червени копчета в запечатани куфарчета и де-що има
ядрени глави експлодират в нежни пухкави гъбки. След този наш
най-естествен акт не се осъществява поредната вечна зима, нито
моретата завземат сушата на 100%, още по-малко пък пълчища
зомбита излизат от небитието, а просто всичко се видоизменя и
минава директно от първо на сто и първо ниво – имаме малък

воден охлюв, станал на тридесетметров Йода, златни рибки с размер на кашалот и неяс-

ни по произход свръхсилни твари, чийто ориджин е бил някое дребно пухкаво домашно животинче. Хората, където са останали, навлизат в а ла Конан-ера, с все мечовете,
препаските и кремъчните стрели, и всички имат някакви ментални суперсили, с които
си общуват най-вече с изключително вдигналата левъл Майка Природа. А – и Църквата
пак е тук, тъй силна и притискаща, както не е била от Черните векове насам.
Има лек Саймък-привкус този апокалипсис, да, но поне изпълнението на Стър -

линг Лание е доста по-добро. Или най-малкото по-забавно. В илюзорната ни пост покалиптична сценка се плесва и задължителният млад и снажен юнак , казващ се, разбира се, Юначко (е, добре
де, Хиеро, ама все тая), който е... чакайте... мустакат... чакайте...
индиански... чакайте... свещеник, който си говори с... чакайте...
личния си мусо-лос с размерите на индийски слон и разума на
средностатистически български интелектуалец след три големи.
Има и як пухав мечо, дето спасява задника на ведрите ни герои
около n-пъти, щото е сладък. Присъства и мацка ин дистрес, която
е дребна плоска негърка – принцеса из древния Ню

Орлеанс. Пропуснахме ли някого? А, да: мъдрия черен Морфиъс Гандалфски... ъъъ, не
знам как точно му беше името, ама е побелял всеможещ дядка, който размахва пръчка
и съдира материята на реалността.
В цялата тази политически коректна кочинка лошите са белите – някакъв вари trubadurs . com
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ант на юбер-технологични Брус Уилис – чичета в черни шушляци, дето сякаш все
им е на устата „Виждаме се отново, Мистър Андерсън... Хиеро де“. Технологията е на
покъртително ниво – добрите ни се возят със салове, лошите – с подводници.

Менталните сили на едните, дадени от Бога, вървят в комплект
с дребна ножовка, кожени гамаши и Библията, докато умственият
багаж на другите върви с електричество, течаща вода и машина
за капучино. И познайте, разбира се, кой печели. Най-великата задача след зараждането на цивилизацията от нищото, с масивно
бухване в строй, нещо средно между индиански Рим и африканска
Спарта, е да се изобрети компютъра, разбира се, и не се връзвайте
на приказките на главния поп, че е, за да си класифицират информацията. Естествено, то е, за да си активира пак фейсбук-профила, който сто процента работи и след 7000 години синя радиация

и човекоядни бури. Така че пращаме дребния индиански вожд Юначко да търси свръхкомпютър, който не разбира от ръжда, техническо износване и седем хиляди години
прах във вентилатора. Не намират такова чудо, но откриват... чакайте и за това... ядрени глави, които буквално разгонват фамилията на неформален многоцветен Кранк
(разкашкан розов мозък от „Костенурките нинджи“, за по-младата аудитория), без да
засегнат ни на йота стадото зеленокожи разгонени дриади в съседство.
Абсурдността на цялата история идва да ви каже, че или става
въпрос за най-тъпоумния роман в историята на фентъзито евър,
или за една от най-майсторските ебавки с жанра въобще. За себе
си не съм открила истината. Хашлашкият превод, хвърлянето на
времеви и пространствени континууми на рандъм-принцип, клиничното заораване в де-що има фентъзи коловоз, плюс гигантско
хлопащите отворени финали тип Каубой Гледа Залеза на Утрешния Ден, не помагат особено в логичната ориентация.
Ако не ми вярвате, сами преценете – имаме смели попораснали

бобри, успели да създадат почти армейски флот от две скършени клонки и малко
бобровско ако. Появява се охлювен джедай, ядящ домашни животни и изпълняващ брилянтни мозъчни операции с мултифункционално пипало, но изключително срамуващ
се от сексуалния си дуализъм. Имаме и една купчина яки гологлави стиймпънк-корави
копелета, чиито лъскави главици ни ги дават на чинийка за има няма пет минути на
финала. WTF? Да добавим ли пухкавите котко-хора, морящи мирните жители с алтер нативна вариация на убийствена пръдня тип две кила зеле, пръжки с лук и шест големи усуканици? Ами готините зайко-кенгурута, единствени оцелели след неясната
поголовна смърт на всички коне, които, разбира се, са бели, меки и почти имат рог на
челото?
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Ъм, и отново да манифестирам обсесията на добрите ни мили верующи, които
още не са открили крушката, но се амбицират да съграждат ИИ по сборник в 5 тома
„Как да направим компютър в домашни условия, For Dummies“ на издателство „Просвета“, 1981 година.
Ако ще е такъв Апокалипсисът, мене ме бройте – поне ще е мега-ритардед фън.
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Диана Роуланд – „Зомби на бяла отрепка“
Зорница Цветкова - Ашли

Ейнджъл Крофорд е неудачница.
Живеейки с безхаберния си баща-алкохолик сред блатата на
южна Луизиана, тя е незавършила гимназия жена, пристрастена
към хапчетата и с криминално досие, и е загубила бройката на
скапаните работни места, от които е уволнявана. Бидейки вече
на пробация по углавно престъпление, изглежда сякаш Ейнджъл
никога няма да се измъкне от низходящата спирала, в която е изпаднал животът й.
Така е до деня, в който се събужда в спешното отделение след
предозиране с обезболяващи. Ейнджъл има спомени, че е преживяла ужасяваща катастрофа с кола, но по тялото си няма и следа. За да стане още по-странно, тя получава
анонимно писмо, казващо й, че я чакат на работа в моргата на околията и че това е
предложение, което не бива да дръзва да откаже.
Преди да се усети, тя вече трябва да се справя с якото зарибяване по един определен готин заместник-шериф и чисто ново пристрастяване: непреодолим глад за мозъци. На всичкото отгоре, моргата й се пълни с убитите от сериен убиец, който обезглавява жертвите си точно когато тя е най-гладна!
Ейнджъл ще трябва бързо да се вземе в ръце, ако иска да запази работата си и да
не се разпадне отново. Защото, ако не успее, е жива умряла.
Буквално.
Зомбитата са новите вампири! Е, поне такава беше тенденцията преди около година. Изведнъж се усети наплив на книги за зомбита, в които те играят ролята на главни герои, със собствена история и емоции, в разрез с общоприетите клишета за този
свръхестествен вид. Е, не им се получи точно. И за това са виновни както авторите и
издателите, така и читателите. Трудно е човек да избяга от нагласата, която филмовите клишета изграждат за термина „зомби“ от десетилетия. Много хора просто не биха
дали шанс на книга с такива герои. Разбираемо.
Но това е и първата причина да се гмурна смело сред страниците на този роман.
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Обичам разнообразието, оригиналния подход, новия поглед над изтъркани вече теми.

О, да, и аз като всички бих предпочела вампирите и върколаците пред разпадащите се трупове,
но това е лесно в днешно време. А понякога, само понякога, предпочитам по-трудните за
клиширания ми вкус четива.
Разбира се, образът на чудовището като протагонист, когото да заобичаме и чиято гледна
точка към света да възприемем, отдавна е създаден и приет от читателите. Брам Стоукър, Мери
Шели и редица други смели писатели отдавна са прокарали пъртината за днешните Едуардовци,
Биловци, Жан-Клодовци и прочее знайни и незнайни Мери и Гари Сю-та. Но вампирите в това
отношение са ниска цел – „О, аз не убивам, само малко ще си смукна, а после ще се отдадем на
разюздан секс до зори!“. Върколаците пък са просто едни неразбрани косматковци, страдащи
предимно на лунна светлина, а повечето им недостатъци остават в сянка пред свръхестествената
им мускулатура, животински нагон и първична сексуалност. Какво са малко повече косми пред
нежния им поглед на малко кученце?

Е, зомбитата, за съжаление, имат доста голям проблем със свръхестествената си същност.
Някак не върви репликата „Нема 'са плашиш, нема 'та ям целия, само едно парченце мозък...
няма да боли, не много!“ С такава диета, независимо от общия физически вид, няма как да се
класираш при мацките. Като добавим и честото им телесно и ментално разпадане при липса на
здравословно хранене – сещате се… Тези чудовища няма как да цъфнат в холивудски романс.
Просто не стоят добре на екран, ако режисьорът не е с фамилия Ромеро. А кой пише в днешно
време книга, без да има в главата си подпечатан договор за филмови права?!
Е, явно има поне един такъв автор и тя се нарича Диана Роуланд. Тя дори извън контекста
на текущия роман е доста интересна личност. Биографичните й данни са второто нещо, което
ме заинтригува да прочета книгата. Мацката има доста интересно CV, което включва стаж като
барман, дилър на блекджек, полицай, детектив, CSI специалист, асистент в морга... След тази
пъстра палитра от житейски и професионален опит нямаше как да не се доверя на жената, че
ще ми напише достоверен и интересен свръхестествен криминален роман, чието действие
наполовина се развива сред компанията на студени мъртъвци, а другата половина проследява
приключенията на немъртва с гореща южняшка кръв...
Като добавим, че книжката ми излезе като препоръка в Goodreads (ако сте сред малцината
незапознати с този сайт, горещо ви го препоръчвам), след прочита ми на „Мъртви на делтата“, в
която просто се влюбих… И за капак невероятната корица на Дан Дош Сантос... Е, аз съм просто
човек – зарибих се. И е крайно време да ви напиша нещичко и за самата книга.
Като споменах поредицата на Стейси Джей – и тук имаме главна героиня с прекалено много
вредни, нелицеприятни и неморални навици. И това отделно от глада за мозъци. Алкохолът,
наркотиците и липсата на каквато и да било цел в жалкото съществуване на Ейнджъл я изкарват
от клишираната ърбънфентъзи-героиня и я правят така интересна за мен.
Но ако за Анабел Лий имаме някакви що-годе приемливи оправдания за злоупотребата
й с разни вещества, то Ейнджъл далеч не е онеправданото ангелче. Тя просто си е парцал,
изпаднала жена, бяла отрепка... Естествено, лесно е като отговор на въпроса „Кой е виновен за
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това?“, да посочим семейството, което в случая е по-умряла работа и от клиентите на героинята
ни в градската морга. Побъркана майка, която се самоубива. Баща алкохолик и непрокопсаник.
Плиткоумно дрогирано гадже. Пълна липса на приятели. И всичко това на фона на прелестите
на луизианските блата, предразсъдъците на малкото американско градче, драстичната разлика
между бедните и богатите и пълната липса на перспективи, ако нямаш добро потекло, а дори не
си завършил гимназия.
Не, че си бях поставила за цел да съм неудачница. Не се будех сутрин, казвайки си „Хей,
как да си прееба живота днес?“. Но вселената, изглежда, ме бе взела на прицел и през повечето
време сякаш нямаше значение колко усилия полагам, след като очевидно късметът ми нямаше да
сработи.

Само дето аз не съм склонна да оправдая Ейнджъл само заради нещастното й детство.
Много хора имат далеч по-тежко начало в живота, но не се превръщат в ходещи донори на органи.
Да, далеч по-лесно е да пропаднеш, когато няма кой да те подкрепя, но в човешкия морал на
първо място стои правото на свобода на избора, а нашата героиня просто прави грешки и
няма достатъчно воля дори да опита да ги поправи. А за липсата на воля нямам оправдания.
Сега, далеч съм от идеята да ви спретна някакви моралистки тиради. Самата аз неведнъж
съм тръгвала по наклонената плоскост и знам колко лесно и бързо се оказваш в категория
отрепка. Почваш да пиеш (алкохол, хапчета) дали за да се разсееш от трудностите в живота, дали
за да прогониш някакви мъки, дали просто ей така, с компания. Границите и мерките постепенно
се размиват, а както се казва в стария виц, „Аз не пия много, само по едно, но след него ставам
друг човек, а оня колко пие...“. Та не е трудно да си представите как почваш с една биричка, едно
дръпване от джойнта, а един светъл ден се събуждаш без спомени, но пък с тежко главоболие и
пари на нощното шкафче...
И с всичко гореизброено Ейнджъл Крофорд всъщност е един достоверен и чудесен
литературен персонаж. Без излишна сладникавост, без оправдания, без морални задръжки... И
още в началото на романа – без спомени, дрехи и пулс. И оттам почва и интересната част за
читателите и трудният път за героинята ни, която хваща последния влак в живота си. Вярно
към моргата, но...
Луда ли съм? Или съм чудовище?
Нямах идея коя опция бе по-добрата.

А новата работа на новосъздаденото ни зомби е описана много увлекателно и досто верно (поне доколкото се доверявам на собствените си знания и опита на авторката). Нищо общо
със сериала CSI, както по-любознателните от вас вероятно вече са се досетили. Няма лъскави
офиси, извънземна техника и колеги, облечени като за корица на GQ. Местопрестъпленията не
крият тайните на загадъчни мафиоти, труповете са нелицеприятни, колегите са редки кукувици
със злобни характери, но пък има осигуровки и достъп до така нужните на Ейнджъл мозъци. Е,
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поне докато не „заизскачат“ обезглавените жертви на тайнствен маниак...

– Освен това – добави той с лукава усмивка, – трябва винаги добре да си хапнала, преди да
отидеш на сцената на убийство. Няма нищо по-лошо от това да повръщаш на празен стомах.
В това отношение кримката е доста прилична. Има си логичните нишки, още по-логичните
обрати. Не е като Агата Кристи, но със сигурност не е и предвидима от страница първа. Ако
харесвате този жанр, подозирам, че няма да скучаете, а развръзката ще ви остави доволни.
На романтичния фронт също бях приятно изненадана. Най-вече от почти пълната
липса на такава нишка в сюжета. Ако сте се уморили от прекаления еротизъм и емоционални
триъгълници в ърбън-фентъзито – това е вашата книга. Тук, разбира се, има и гадже, и евентуален
нов кандидат за сърцето на Ейнджъл, че дори и откровени пасажи на тема секс, но романът
е много далеч от романсите, а това, което ви изброих, по-скоро попада в графа „достоверно
описан живот на съвременна жена“. Но пък, ако сте сред почитателите на по-розовите краски,
не унивайте. Макар и в минимални количества и най-вече към края на историята, и за вас ще
има нещичко.
След всичко, което ви споделих за книгата, вероятно по-наблюдателните ще се зачудят
какво все пак не ми е харесало, за да дам такава оценка на книгата. Хм, ако мога да посоча
причина, то това е развръзката. В по-голямата си част романът се движеше равномерно, дори
може би леко мудно. Градацията беше постоянна, но в самия финал сякаш някой натисна копчето
за бързо превъртане. Прекалено рязко се ускори ходът на действието, а някои от събитията ми
се видяха прибързани, преувеличени и недостатъчно логични... А пък хепиендът (доколкото е
възможно в книга, където главната героиня умира още в началото) ми граничеше с филм на
„Холмарк“.
Не че има лошо в един по-щастлив край. Ако не друго, Ейнджъл извървява доста път – и
емоционално и личностно преживява достатъчно гадни моменти, за да заслужи малко слънчице
и на нейната уличка. Просто очаквах нещо малко по-различно... И въпреки недоволството ми по
тази линия при всички случаи книгата е добро четиво, което ви препоръчвам. И е написана на
едно добро ниво, изпълнена е с приятен хумор, пък бил и черничък.
A brain a day keeps the rotting away

Ами това е. Ако сте склонни да превъзмогнете първоначалното си отвращение от
зомбитата; ако харесвате главни герои, злоупотребяващи с разни и разнообразни субстанции;
ако търсите достоверна кримка за работата на CSI отдела и романтичното битие на патоанатома;
ако като мен сте влюбени в блатата, комарите и бедността на Юга и даровитите му автори; ако
просто имате нужда от увлекателно четиво... Или просто ако решите да ми се доверите, това е
вашата книга.
trubadurs . com
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Дафни дю Морие – „Ребека“
Траяна Хаджитодорова - Шанара
Годината е 1938. Дафни дю Морие изведнъж става знаменитост с втория си роман – „Ребека”. Две години по-късно Хичкок
ще го екранизира и ще спечели „Оскар” за най-добър филм. Съвременниците на Дю Морие скептично предричат, че романът ще
бъде просто летен хит. Но 65 години по-късно британците поставят романа на 14-то място в класацията си за най-обичани книги.
Самата авторка никога не проумява защо точно тази й книга е
най-популярна, след като е написана единствено като „проучване
върху ревността”.
Мога да опиша този роман само в чуждици – трилър, мистерия,

ноар, готически. Но и с чудесните български думи – мрачен, тревожен, увлекателен,
зловещ на моменти.
Заинтригувах ли ви?

„Ребека” започва измамно просто – с елементи от „Пепеляшка“: младо, бедно и
неуверено момиче се запознава и омъжва за по-възрастен и богат вдовец. Когато обаче
новата мисис Де Уинтър стъпва в наследствения дом на съпруга си, открива в него призрака на своята предшественичка – блестящата Ребека. Колкото повече младата невеста се опитва да я загърби, толкова повече се натъква на доказателства за влиянието й.
Ребека е белязала всичко и всекиго – подредбата на гостната, дресировката на кучето,
съпруга й, очакванията на слугите – всичко напомня на втората мисис Де Уинтър за
това колко красива, компетентна и изискана е била жената, чието място е заела.
Психологическият трилър в „Ребека” се дължи на две неща – чудесно описаната
параноя на главната героиня и обстановката. Именно голямата роля на имението Мандърлей приближава книгата с една стъпка по-близо до класиката и готическата литература. Без сенките по стените на „замъка” настроението не би било толкова осезаемо
и същевременно деликатно внушено.
Наред с това Дю Морие успява да накара читателя да съчувства на безименната
мисис Де Уинтър, която, създадена от не толкова умел писател, би изглеждала глуповато нерешителна и неопитна. Винаги съм изпитвала презрение към дразнещо наивните
и овчедушни героини, мачкани от „лошите”. В случая дори и за секунда не се възмутих
от естествения ход на сюжета, въпреки че по същество героинята е именно лутаща се
в собствената си несигурност Мери Сю.
Горещо препоръчвам „Ребека“ на любителите на трилърите и качествената литература.
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Джим Бъчър „Буреносен фронт“ - „Досиетата Дрезден“
Имейл от издателите: „Колибри“
Най-после на 21.05.2012 г. в България излиза дългоочакваната
първа книга от бестселъра - „ Досиетата на Дрезден“!
     „Буреносен фронт“ (превод: Веселин Иванов, цена 13 лв., 272
стр.) ни запознава с ексцентричния Хари Дрезден – професионален магьосник и детектив. Живеейки в свят, в който науката
е „най-разпространената религия“, той се сблъсква ежедневно
с почудата и присмеха на хората, пренебрегващи паранормалните явления. Приходите падат и един ден Хари е принуден да
сътрудничи на местната полиция във връзка с брутално двойно убийство. Следва шеметен развой на събитията, сблъсъци с
мафията, с яростни демони и други свръхестествени същества, каквито никога не сте
си представяли.
Джим Бъчър е на 40 г., живее в Мисури, САЩ, и вече има ревностни почитатели по
цял свят. Мнозина от тях знаят, че бойните изкуства са му голяма страст. Завидна е
съдбата на романите му – те често заемат първа позиция в списъка с бестселъри на
„Ню Йорк Таймс“. „ Досиетата на Дрезден“ и класическото фентъзи „Кодекс Алера“ (предстои от „Колибри“) взривяват интереса на читателската аудитория, жадна за стойностна литература от този жанр. „Буреносен фронт“ е дебютният роман на Джим
Бъчър - уникално съчетание на криминална интрига и динамично ърбън фентъзи, насладете му се!
„Колибри“ планира да издаде и другата поредица-шедьовър на Джим Бъчър - „Кодексът Алера“.
„Уникално, много специално преживяване за любителите на свръхестественото,
фентъзито и криминалните романи. Литературна находка, която се случва веднъж в
живота. Невероятен!“ – Мидуест Бук Ривю
„Представете си кръстоска между Филип Марлоу и Гандалф, прибавете щипка
Хари Потър и част Джон Константин и ще придобиете една бегла представа кой е Хари
Дрезден. Удивително добра книга и великолепна поредица с огромен потенциал.“ – Бруклин Бук Дайджест.
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Джим Бъчър „Буреносен фронт“ - откъс
Половин час преди обичайното време чух пощальона да се приближава към вратата на
моя офис. Стъпките му звучаха по-различно от друг път – бяха тежки, самоуверени, а той си
подсвиркваше. Явно беше нов човек. Продължи да си подсвирква почти до вратата на офиса и
едва тогава млъкна. След това се изсмя.
После почука.

Изтръпнах. Обикновено ми пускат писмата през процепа на вратата, освен когато са
препоръчани. Рядко имам препоръчани пратки и те най-често носят лоши вести. Станах и отворих вратата.
Новият пощальон, който приличаше на баскетболна топка с ръце и крака, с изгоряла от
слънцето оплешивяла глава, се хилеше на надписа на стъклото.
Погледна към мен и го посочи с пръст:
– Шегувате се, нали?

Прочетох надписа (да не би някой да го е сменил) и кимнах.
– Не, сериозен съм. Може ли да си получа пощата?

– Тъй значи. Партита, шоута и други такива работи?

Опита се да надникне над рамото ми, сякаш очакваше да види бял тигър или оскъдно
облечена асистентка да снове из единствената стая на офиса.
Не бях в настроение да слушам подигравки и посегнах към плика, който стискаше в ръката си.
– Няма такова нещо. Не правя партита.

Той продължаваше да го държи, изкривил любопитно глава.

– Значи гадателство? Гледате на карти или на кристална топка?
– Не – отвърнах аз. – Не съм медиум.
Издърпах писмото от ръката му.
Той упорстваше:

– Какъв сте тогава?

– Какво пише на табелата?

– „Хари Дрезден. Магьосник.“
– Точно така – потвърдих.

– Истински магьосник? – попита той ухилен, очаквайки да се хвана на това. – Заклинания и отвари? Демони и вълшебства? Лукави и гневливи?

– Не особено лукав. – Измъкнах писмото от ръката му и посочих към разписката. – А сега
мога ли да се подпиша за пощата си, моля?
trubadurs . com
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Усмивката на новия пощаджия изчезна и той ме погледна навъсено. Подаде ми
разписката (поредното уведомление за закъсняла вноска за наема) и каза:

– Вие сте смахнат. Смахнат! – Прибра я и добави, преди да си тръгне: – Приятен ден, господине.
Проследих го с поглед.

– Страхотно – измърморих и затворих вратата.

Казвам се Хари Блекстоун Копърфийлд Дрезден. Можете да ме повикате на свой риск.
Аз съм магьосник. Имам офис в центъра на Чикаго. Доколкото знам, аз съм единственият професионален магьосник в страната, който упражнява този занаят открито. Можете да ме откриете в жълтите страници в раздел „Магьосници“. Вярвате или не, но аз съм единственият.
Обявата ми изглежда така:
ХАРИ ДРЕЗДЕН – МАГЬОСНИК
Търсене на изгубени вещи.
Паранормални разследвания.
Консултации. Съвети. Разумни цени.

Не се занимавам с любовни отвари,
бездънни портфейли, партита и други развлечения.
Нямате представа колко хора се обаждат само да попитат дали не се шегувам. Но ако сте
виждали нещата, които аз съм виждал, и ако знаете поне половината от това, което знам, ще
се чудите как някой въобще може да си помисли, че мога да се шегувам.
В края на двайсети век и в зората на новото хилядолетие се наблюдава възраждане на интереса на обществеността към паранормалното. Медиуми, призраци, вампири – каквото поискате.
Хората все още не възприемат сериозно подобни неща, но много малко от това, което Науката
обеща, се случи в действителност. Болестите продължават да са проблем. Гладът също. Насилието, престъпленията и войните са проблеми. Въпреки напредъка на технологиите, нещата
не станаха така, както хората се надяваха.

Науката, най-разпространената религия на двайсети век, днес има малко помрачен об-

раз след експлозиите на космическите совалки, децата наркомани и няколкото поколения
безучастни американци, които позволиха на телевизията да им възпитава отрочетата. Хората

търсят нещо, но мисля, че сами не знаят какво. И въпреки че постепенно започват да проглеждат за магическия свят, който ги съпътства отдавна, продължават да мислят, че аз съм някакъв шегаджия.

Както и да е, последният месец беше слаб. Даже последните месеци бяха слаби. Успях

да платя наема за февруари едва към 10 март и по всичко личи, че ще мине още доста време,
преди да се издължа за текущия месец.
trubadurs . com
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Единствената работа, която ми се отвори, беше миналата седмица, когато се наложи да
пътувам до Брансън, Мисури, за да проверя дали къщата на един кънтри певец не е обитавана
от духове. Не беше. Клиентът ми обаче не остана много доволен от този резултат и още повече
се начумери, когато го посъветвах да изостави упойващите вещества и да отдели повече време
за сън и физически упражнения. Може би това щеше да му бъде по-полезно от заклинанията и
екзорсизма. Плати ми пътните разноски и хонорар за един час и си тръгнах с чувството, че съм
постъпил правилно – почтено, но не много практично. По-късно научих, че повикал някакъв
медиум шарлатанин, който изпълнил специален ритуал с благовония и светлинни ефекти. Хора
всякакви!
Довърших книжлето, което четях, и го хвърлих в кашона ПРОЧЕТЕНО. В този поставен
на бюрото ми кашон имаше цял куп прочетени и захвърлени книги със смачкани страници и
подвити гръбчета. Безмилостен съм към книгите. Тъй като нямах кой знае какво да правя, се
загледах в другата купчина, на непрочетените книги, но в този момент телефонът иззвъня.

Погледнах го враждебно. Ние, магьосниците, сме доста мрачни индивиди. Вдигнах слушалката след третия сигнал, за да не прозвуча прекалено ентусиазиран, и казах:
– Дрезден.

– О, Хари Дрезден ли е? Магьосникът? – В тона отсреща се долавяше извинителна нотка,
като че ли жената ужасно се страхуваше да не ме обиди.
„Не, помислих си, Хари Дрезден, прахосникът, а Хари магьосникът е в съседния офис.“

Магьосниците по принцип са вечно сърдити, но едва ли е разумно един консултант на
свободна практика, който на всичкото отгоре е закъснял с наема, да се прави на ощипан и затова, вместо да пусна някакъв пиперлив лаф, отговорих на жената:
– Да, госпожо. С какво мога да ви бъда полезен?

– Ами – каза тя – не съм съвсем сигурна. Загубих нещо и се надявам да ми помогнете.

– Откриването на загубени вещи е моя специалност – отговорих аз. – За какво става дума?
Настъпи малка нервна пауза.

– За съпруга ми – каза тя с леко дрезгав глас като на мажоретка, изявявала се в продължение на дълъг турнир, но с достатъчно биография в гласа й, за да разбера, че не беше непълнолетна.
Повдигнах вежди.

– Госпожо, не съм точно специалист по изчезнали лица. Обърнахте ли се към полицията
или към някой частен детектив?

– Не – отговори тя припряно. – Те не могат да ми помогнат. Всъщност не съм ги търсила.
Всичко е толкова объркано. Не е нещо, за което можем да говорим по телефона. Съжалявам, че
ви отнемам от времето, господин Дрезден.
– Чакайте – прекъснах я аз. – Извинете, но не ми казахте името си.

Отново настъпи същата нервна пауза, като че ли тя прелистваше записките си, преди да
ми отговори:
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– Наричайте ме Моника.

Хората, които имат и бегла представа от магьосници, не обичат да ни казват имената си.
Те са убедени, че ако името излезе от собствените им уста, може да бъде използвано срещу тях.
Да си призная честно, прави са.
Трябваше да бъда максимално възпитан и безобиден. Тя се колебаеше дали да не затвори
телефона, а аз се нуждаех от работата. Щях да открия половинката й, ако се заемех сериозно.

– Добре, Моника – подех аз, опитвайки се да придам на гласа си мелодичен и приятелски
тон. – Щом смятате, че вашият случай е твърде деликатен, можете да ме посетите в офиса и да
поговорим. Ако се окаже, че съм в състояние да ви помогна, ще го направя, а ако не, поне ще ви
насоча към някого, който би бил по-полезен за вас. – Озъбих се, уж че се усмихвам. – Безплатно.
Вероятно „безплатното” свърши работа. Съгласи се да дойде в офиса до час. Това означаваше около два и половина. Достатъчно време, за да изляза и да хапна нещо преди това.

Телефонът звънна отново почти в момента, в който оставих слушалката, и ме стресна.
Втренчих се в него. Нямам доверие на електрониката. Всичко, произведено след 40-те, ми се
струва съмнително и не се радва на благоразположението ми. Колите, радиоапаратите, телефоните, телевизорите, видеомагнетофоните не са ми по сърце. Не ползвам дори автоматични
моливи.
Отговорих с почти същата престорена сърдечност, с която бях говорил с Моника.
– Дрезден на телефона. С какво мога да ви помогна?

– Хари, трябваш ми до десет минути в „Медисън“. Можеш ли да дойдеш? – Гласът отново
беше женски, но делови, рязък и студен.
– Ало, лейтенант Мърфи! – излигавих се аз. – Толкова отдавна не съм те чувал. Как си? Как
е семейството?
– Зарежи това, Хари. Имам два трупа и искам да им хвърлиш едно око.

Изтрезнях моментално. Карин Мърфи беше шеф на Отдела за специални разследвания в
Чикаго и на практика поемаше всички т.нар. необичайни престъпления. Нападения на вампири,
мародерства на тролове, отвличания на деца от пакостливи духове – всичко това не е много подходящо за полицейски доклад, но все пак има случаи на нападнати хора, на откраднати деца, на
повредено или унищожено имущество и някой трябва да се заеме с тях.

За Чикаго и почти за целия район този някой бе Карин Мърфи. А аз бях ходещият й справочник по свръхестественото и платен консултант на полицейското управление. Но два трупа?
Две убийства, извършени по необичаен начин? Не ми се беше налагало досега да се занимавам с
нещо подобно.

– Къде се намираш? – попитах аз.

– Хотел „Медисън“, на Десета улица, седми етаж.
– Това е на петнайсет минути от тук – казах аз.

– Значи можеш да пристигнеш до петнайсет минути. Чудесно.
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– Хм – казах и погледнах часовника. Моника-без-фамилно-име трябваше да пристигне
след около четирийсет и пет минути. – Само че имам среща.

– Дрезден, имам два трупа и никакви следи и заподозрени, а убиецът е на свобода. Срещата ти може да почака.
Ядосах се. Случва ми се понякога.

– Не може – възразих. – Но виж какво. Мисля, че мога да отскоча да хвърля едно око и да
се върна навреме.
– Обядвал ли си? – попита тя.
– Какво?

Тя повтори въпроса си.
– Не – отвърнах.

– Недей тогава – последва пауза, после тя продължи с тон, в който се усещаше нещо злокобно. – Много е лошо.
– Колко лошо, Мърфи?

Гласът й омекна и това ме уплаши повече от образите на кървава и насилствена смърт,
които си представях. Мърфи беше корава мацка и се гордееше, че никога не показва слабост.

– Наистина е много лошо, Хари. Не се бави. От Специалния отдел горят от нетърпение да
се заловят за работа, но аз знам, че не обичаш някой да се мотае на местопрестъплението, преди
да си го огледал.
– Тръгвам – казах аз, докато обличах сакото си.

– Седми етаж – напомни ми тя. – Ще те чакам там.
– Добре.

Изключих осветлението в офиса. Отворих вратата и я заключих след себе си. Поколебах
се, защото не знаех колко време ще ми отнеме огледът при Мърфи, а не ми се искаше да пропусна
срещата с Моника-не-ми-задавайте-въпроси. Затова отворих отново вратата и написах на една
бележка:
ИЗЛИЗАМ. ЩЕ СЕ ВЪРНА ЗА СРЕЩАТА В 14,30.
ДРЕЗДЕН

След това се затичах надолу по стълбите. Рядко използвам асансьора, макар че офисът ми

е на петия етаж. Той винаги се поврежда точно когато имам нужда от него.

Имаше и още нещо. Ако аз бях на мястото на този, който използва магически сили, за да

убие двама души наведнъж, щях да се погрижа преди всичко да отстраня единствения практикуващ магьосник, който сътрудничи на полицията. Имах по-големи шансове да оцелея на стълбите, отколкото в тясната кабина на асансьора.
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Параноик? Може би. Но фактът, че сте параноик, съвсем не изключва вероятността да ви
дебне невидим демон, който иска да изяде лицето ви.
Карин Мърфи ме чакаше пред хотел „Медисън“. Двамата с нея сме ярка илюстрация на
противоположностите. Колкото аз съм висок и слаб, толкова тя е ниска и набита. Очите и косата
ми са тъмни, а тя притежава русите къдрици на Шърли Темпъл и бебешко сини очи. Лицето ми
е издължено и ъгловато и имам ястребов нос и заострена брадичка, докато нейното личице е
гладко и закръглено, а сладкото й носле би подхождало повече на някоя мажоретка.

И тази година март беше студен и ветровит и тя беше облечена с дълго палто, което прикриваше дамския костюм с панталон отдолу. Мърфи никога не носеше рокли, но аз подозирах, че
има мускулести и добре оформени крака, като на гимнастичка. Спортната й натура се потвърждаваше от няколкото купи по айкидо, които красяха кабинета й. Косата й стигаше до раменете
и се развяваше безмилостно от пролетния вятър. Не носеше обици, но беше толкова добре гримирана, че почти не личеше. Приличаше по-скоро на нечия любима леля или на дружелюбна
майка, отколкото на закоравял детектив по убийствата.

– Нямаш ли друга връхна дреха, Дрезден? – попита тя, когато наближих достатъчно, за да
се поздравим.

Пред входа стояха няколко неправилно паркирани полицейски коли. Тя ме погледна за
половин секунда, но после отмести очи. Трябва да призная, че издържa на погледа ми по-дълго,
отколкото повечето хора биха се осмелили. Не че е толкова опасно, освен ако не продължи няколко секунди, но аз бях свикнал хората, които знаеха, че съм магьосник, да подчертават това,
като избягват да ме гледат в очите.
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О, наистина ли?! Обичайните капани, в които попадат
авторите на кратки фантастични разкази.
Инес Понсе де Леон
Статията се препечатва с любезното разрешение на BestScienceFictionStories.com.
Оригинална публикация
Много обичам добрите научнофантастични истории. В края на краищата работила съм
в научна лаборатория в продължение на цяло десетилетие. Моят собствен ум на писател ми
казва, че във всяко кътче на тази лаборатория има история за разказване. Работила съм с ДНК,
органични химикали, както и с промишлени отрови. Не, не беше забавно, но убедително надделя над това просто да стоя и да чета книги!

Ето защо съм наистина критична към писателите на научна фантастика, които не са
усвоили добре науката, за която пишат. Не, в космоса няма звуци, така че не ми казвайте, че
корабът преминава през галактиките със свистящ звук. Не, съдебният молекулярен биолог
не казва кой е убил жертвата, той реабилитира заподозрените и казва кой не е убиецът. Една
наистина добра научнофантастична история е на „ти” с науката и това я прави реалистична,
така че нека не се спирам повече на моето неверие.
ка?

И така, какви са най-честите капани, в които попадат писателите на научна фантасти1. Твърде малко наука

Знам за няколко писатели на кратки разкази, които се консултират с учени, преди дори
да са започнали да пишат. Някои идеи може би не са твърде пресилени – летящи коли, бързи
лабораторни тестове, невидими самолети, но някои просто са прекалени, дори свръхексплоатирани. Чудовища, които са продукти на мутация... още нещо?...

Но чакайте! Може да се спори. Научната фантастика е това: измислена наука! Да, но не трябва
да правите нещата напълно невъзможни. Понякога, инжектирайки малко наука в творбата си,
може да я направите дори по-реалистична и да привлечете аудиторията си близо до вас, така
че наистина да питат „Какво, ако...?”, вместо „И какво от това?” или по-лошо „Какво, по дяволите, е това?”
2. Твърде много наука

Това е обратната страна на всички онези писатели на научна фантастика, които не пра trubadurs . com

20120517

17

вят нужното, за да се осведомят. Има писатели, които ни бомбардират с твърде много наука,
така че започват да звучат все едно четем научна статия (или учебник).

Писането на научнофантастична история не е с цел да представи научни изследвания.
Става въпрос за това да се покаже, много фино, как науката прониква в целия ни живот, без
да се налага да ни описва всяка стъпка от пътя. Науката не трябва да бъде скучна, тя е
толкова всеобхватна, че всъщност можете да откривате новото в живота просто като си
представите че толкова много неща, с които боравим, са продукти на науката.
3. Твърде много, твърде скучни стереотипи

Аз съм учен. Пиша романи и танцувам кючек. Познавам учени, които са актьори,
танцуват, карат бързи коли, пият, докато черният им дроб си замине, и се държат
като пълни идиоти, когато излязат от лабораторията. Не всички учени носят очила,
отбягват хората, дружат с хамстерите си и седят тихо в ъгъла. Можете да използвате
стереотипите само дотолкова, че да не утежнят прекалено историята ви. Така че
продължавайте, използвайте стереотипи, ако смятате, че хората могат да ги оценят.
Но не прекалявайте. Най-добрите истории са тези, които ни карат да виждаме света
в изцяло нова светлина. И да, имате моето разрешение да пишете за учен, танцуващ
ориенталски танци.
4. Превес на казването

Това е капан, в който попадат почти всички писатели. Ние винаги говорим за
това да се покаже, а не да се каже. По-трудно е, отколкото си мислите.
Погледнете тези две изречения:
Навън се изливаше проливен дъжд.
Тя влезе в бара цялата вир-вода, правейки локви от дъжд по пода.

Виждате ли, не е само това, че се използват по-малко думи. Дори не трябва да
казвате на читателите си, че вали като из ведро. Някой току-що е дошъл от проливния
дъжд.
Покажете ми, не ми казвайте. Можете да създадете един напълно нов свят по
този начин: чрез събуждане на въображението; и така ми давате силата да мисля.
Когато веднага ми кажете какво точно трябва да мисля и виждам, мога да реша, че сте
диктатор, а не писател.
5. Диалог, който звучи като сбъркан край на разговор

Научнофантастичните истории трябва да звучат така реално, все едно НАИСТИНА
trubadurs . com

20120517

18

могат да се случат – и диалогът може да помогне за това.

Чела съм научнофантастични разкази, в които има герои, ангажирани в безкраен
диалог, като по-голямата част от него е неестествена или напълно безсмислена. Чела
съм също разкази, в които има много малко диалог, но от съществено значение, изразителен и реалистичен.
Прочетете си диалозите на глас. Помислете: вие по този начин ли бихте говорили? Сега помислете по-надълбоко: вашият герой би ли говорил така? После помислете
още по-надълбоко: това ли би казал героят ви в положението, в което се намира в момента?
Бъдете честни със себе си, когато оценявате диалога. Още по-добре ще е, ако имате приятели, които да прочетат разказа и да ви кажат как изглежда, по-специално диалозите. Ако нечии други очи изследват работата ви, те вероятно ще видят неща, които
иначе бихте пропуснали – и диалогът е само едно от тях.

Това са само няколко от капаните, в които писателите на научна фантастика могат да попаднат. Разпознаването им ще ви помогне да подобрите работата си. Ако сте
рецензент, вижте колко често можете да намерите тези капани. Ще откриете, че наистина добри истории може да са попаднали съвсем леко в някой от тях, но историята е
разказана толкова добре, че ще усетите, че си казвате „Уау, това наистина е възможно
да се случи!”

Инес Понсе де Леон има опит в областта на молекулярната биология и популяризирането на науката.   Обича да пише в широк спектър от теми, дори за подобряващи
дейността на мозъка добавки.

Превод: Преслава Кирова
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Как да пишем неотразими фантастични разкази
Ангелита Уилямс
Статията се препечатва с любезното разрешение на BestScienceFictionStories.com.
Оригинална публикация
Има една (не точно тайна) тайна за писането на страхотни кратки фантастични истории, която прохождащите писатели трябва да знаят: по-малкото е повече. Когато пишете научна фантастика, не е задължително да притежавате интелектуалната амбиция да създадете
алтернативна вселена или да измислите нова извънземна раса. Особено ако пишете кратък
фантастичен разказ, нямате време да опишете дълго и многословно появата на раса от мутанти или как армия от роботи идва, за да установи господство над Земята. Кратката история не
предоставя лукс за развитието на мащабен сюжет.

Вместо това големите автори на фантастика, които пишат кратки разкази правят същото, което и всички велики автори на кратки истории: използват максимално малкото пространство, с което разполагат. Късата история има за цел да направи кратка моментна снимка
на някой интригуващ момент в човешкия (или нечовешки) опит и това правило важи за кратката проза във всеки жанр. Този фактор работи, когато авторите използват краткостта в своя
полза; когато пишат разкази само за да засегнат или да предложат много по-големи и по-дълбоки теми.

Помислете за кратките произведения Филип К. Дик и Х. П. Лъвкрафт, двама емблематични писатели с неоспорим принос към писането на научна фантастика. Нито един от тях не
се разпростира, за да подготви читателите си за сюрреалистичните пейзажи, които изобразява. Те се гмуркат направо в същественото, без каквото и да е обяснение, уповавайки се на това
че читателите им ще уловят нужното, докато четат. Начинаещите писатели могат да научат
много от техния пример за безстрашно разказване на истории.
Великите научнофантастични разкази, поради липсата на по-добър термин, са някак
магически. С няколко хиляди думи пренасят читателя на място, където невъзможното е възможно. По-малките произведения на научната фантастика може би затрудняват читателите
в това да се избавят от неверието си: някои научни аспекти на историята може да не са добавени или може авторът да е създал свят, толкова необичаен, че дори да не си струва да си го
представим. Вие няма да се сблъскате с тези проблеми, ако запазите най-важната история, в
основата й, завладяваща и универсална. Ако можете да разкажете добра история, техниката и
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детайлите няма да имат значение.

Какво имам предвид? Вълнуващата кратка история за предателство например работи
във всеки жанр, независимо дали е между извънземен и изследовател или учен и неговото
творение. Ако имате талант, можете да я превърнете в история за апокалипсис, в комедийна
басня. Не трябва да обяснявате нищо, което се е случило с големи подробности. Това е вашата
история. Но след като уточните фантастичната предпоставка, бъдете сигурни, че можете да я
съхраните в също толкова добро фантастично повествование.

Това е гостуваща публикация от Ангелита Уилямс, която пише теми за онлайн курсове.  
Тя приветства вашите коментари на имейл: angelita.williams7 @ gmail.com.

Превод: Преслава Кирова
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Дисекция на Апокалипсиса
Димитър Копарански - Силентиум
Библията гласи, че Бог е създал Земята за шест дни, а на седмия седнал да си почине и
да се наслади на добре, поне според него, свършената работа. Ако оставим библейската страна
на “Сътворението”, планетата ни се е развивала в продължение на милиони години, променяла се е и е еволюирала до това, което е днес. Човешката раса, която я населява, обаче действа в
посока, обратна както на идеята на Създателя, така и на естествения ход на нещата - тя иска да
унищожи всичко по възможно най-бързия начин. Понякога едно натискане на копче може да
бъде достатъчно. Идеята за края на света не е от вчера, разбира се, и колкото повече напредва
човечеството в своето развитие, толкова повече начини и методи за неговото осъществяване
могат да бъдат измислени.
Самата дума “апокалипсис” произхожда от гръцкото “Ἀποκάλυψις” и буквално означава
“откровение”. В литературата дори съществува цял стил, наречен “Апокалиптична литература”, в който авторите представят своята визия за края на света. Но не това е идея на тази
статия. С годините темата за смъртта на целия човешки род се развива прогресивно, а въображението на творците, били те писатели, кинематографи или художници се разгръща все помащабно и по-мащабно. Днес научната фантастика може да се похвали със собствен подстил, в
който Апокалипсисът заема главната роля.

Може би ще се учудите по колко много начини е възможно да настъпи Краят. Различните теории варират от по-традиционни методи като голямо метеорологично събитие: потоп (разтопяване на ледовете, безкрайна буря), метеорит, смяна на климата (разширяване
на озоновата дупка и повишаване на температурите, ледникова епоха), ядрена война, тежка
и нелечима болест, изчерпване на ресурсите на планетата. Също така може да има еволюция
на определен вид, бил той растителен или животински, дори изкуствен интелект, което да доведе до поумняването им и последвалото осъзнаване, че са по-висши от хората и трябва да се
отърват от ненужните паразити. От друга страна съществуват и варианти като нападение на
извънземни, свръхестествени събития, които дори понякога нямат обяснение, зловеща мутация, която превръща хората в полудели зверове или в немъртви зомбита, понякога в резултат
на радиационно отравяне като следствие от битките между нациите. Всъщност списъкът с
причини може да се продължи до безкрай. Едва ли някой ще остане изненадан колко крехко и
лесно за унищожаване е човешкото тяло и също така колко силно и понякога дори извратено
може да бъде неговото съзнание и въображение.
Читателите обичат да бъдат плашени. За тях е по-добре да четат за подобни катастрофи, отколкото да се озоват като главни действащи лица в центъра им. Ето защо авторите в
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продължение на векове се стараят да поддържат този страх жив. Дори само заради факта, че е добре всички да са наясно с лесно ранимата природа на планетата и безпомощността на нейните обитатели пред каквото и да е.

Като оставим настрана апокалиптичната литература, която се
е появявала под формата на евангелия и пророчества преди много
векове, за едно от най-първите произведения, които се занимават
с идеята за края на човешкия род, може да бъде посочено “Последният човек” (“The Last Man”) на авторката на “Франкенщайн”
Мери Шели, ако не броим поемата на Лорд Байрон “Darkness”, в
която слънцето изгасва. Нейната новела се появява на бял свят
преди близо два века, през 1826-та година. Тя разказва за един
бъдещ свят, в който чумата плъзва бързо и безмилостно по зем -

ното кълбо и хората трябва да се борят за своето оцеляване след краха на институции
и ред. Историята проследява група хора, които правят всичко възможно да превърнат
последните си години в пълноценно и смислено съществуване. През XIX век се открояват още няколко произведения, които се занимават с темата. Краткият разказ на Едгар
Алън По “Разговорът между Ейрос и Чармион”(“The Conversation of Eiros and Charmion”)

е диалог между двама души - единият е умрял по време на Апокалипсиса, а другият - десет години по-рано. По разказва как комета,
преминавайки твърде близо до земната атмосфера, е изсмукала
всичкия азот от нея, оставяйки само кислород, което довежда до
жестоки пожари по цялата планета. “Пост Лондон” (“After London”)
на Ричърд Джефрис не пояснява как се е стигнало до бедствието,
но става ясно, че повечето хора са мъртви и природата бавно превзема това, което е нейно, трансформирайки Англия до неузнаваемост. Джефрис много красиво и детайлно описва как полетата

се превръщат в гъсти гори, а Лондон - в непристъпно, изпълнено с отровни газове блато. Самото общество приема начин на живот подобен на този през Средновековието.
“Война на световете” (“War of The Worlds”) на Хърбърт Уелс пък ни запознава с извънземна нация, която желае най-лошото на нашата раса. Създанията систематично избиват или поробват хората с една единствена цел - превземане на Земята.

Желанието на авторите през последвалия двадесети век да “убият” себеподобните си не само че не намалява, а дори обратното - краят на света се превръща в неизменна и неделима част от научната фантастика. Последвалите две световни войни обаче
все повече и повече превръщат измислиците в напълно осъществима реалност. Писателите стигат до моменти, в които Третата световна война ще е последна, независимо от
използваните методи и оръжия за постигане на заветната цел. Разбира се, най-разпространеното и успешно вярване е за ядрена катастрофа, предизвикана след бомбардировките над Хирошима и Нагазаки. Хората се страхуват от неизвестното, тях ги е страх
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от силата и обхвата на разрушението, което притежават ядрените оръжия. Една от първите новели на тази тематика, които
си спечелват популярност, е “Alas, Babylon” на Пат Франк. В нея
той описва началото и последвалото нападение на руснаците
над Америка. По същото време - 1959-та година - се появява и
“Level 7” на Мордекай Рошвалд, в която поредната световна война, водеща до постепенно унищожение на населението, се оказва просто компютърна грешка и напълно абсурдна ситуация.
Друг типичен пример е “Swan Song” на Робърт МакКамън, в която Америка е опустошена от ядрени бомби, настъпва ядрена зима,
а хората трябва да се борят за живота си и да оцеляват в тази
изключително неблагоприятна обстановка. Още един прекрасен
последовател на идеята за третата световна война и последващия
ядрен апокалипсис е “On The Beach” на Невил Шут. Половината
свят е погубен след жестока размяна на ракети между различни
воюващи нации, а огромните облаци се носят и към останалата
част на планетата. Новелата проследява група оцелели на борда
на американска подводница, които се опитват да стигнат до други
все още живи хора. Книгата си спечелва екранизация през 1959та година с Грегъри Пек, Ава Гарднър и Фред Астер, както и през
2000-та година с Арманд Асанте и Рейчъл Уорд в главните роли.
Толкова сериозна тема като радиацията не може да засегне само
рационалната и напълно логична страна на нещата. В подобни
моменти човешкото въображение получава своята възможност
да се развихри. Постапокалиптичните светове, които то може да
създаде, не трябва да са изпълнени само с полудели или отчаяни хора, които се борят за оцеляването си. Тук авторите имат
пълна свобода на действие. Мутацията на животни и растения в
следствие на силното излагане на опасните субстанции е не помалко застъпена и умело примесва научната фантастика с ужасите. Макар и да не разказва за апокалипсис в смисъла, в който
го разглеждаме в момента, както и първоначално да не е част от
книги или комикси, японците първи демонстрират много еднозначно идеята с пускането на първата “Gojira” през 1954-та година.
В трилогията “Плъховете” (“The Rats”) (по-скоро в последната
книга - “Domain”) Джеймс Хърбърт ни представя своите големи
плъхове в една пост апокалиптична обстановка, в която те са господари на града. Лондон за пореден път става жертва на ядрена
атака, а черните демонични създания са гладни и търсят жертви.
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В “Метро 2033” и неговото продължение “Метро 2034” Дмитрий
Глуховски поставя населението на Москва под земята, а на повърхността бродят зловещи мутирали твари, които нито за момент
няма да се замислят дали да закусят с крехкото човешко месо.

И въпреки всичко, независимо, че говорим за тотално опустошение и крах на човечеството, много автори не губят надежда, че
нещата могат да се оправят и само трябва да вярваме в доброто.
Много книги разчитат точно на тази плаха надежда, че независимо
от това, което си причиняваме сами, винаги има изход от на пръв
поглед безизходната обстановка. Това, което е загубено, е загубено завинаги, но нима не можем да се възстановим и да заживеем
отново пълноценно? Един прекрасен пример за това е книгата “A
Canticle for Leibowitz” от 1959-та година на Уолтър Милър Джуниър, в която група монаси пазят в продължение на стотици години
малкото останало “знание” и са готови да го поднесат на възстановяващия се свят... когато е готов за това. А самият той отново
е претърпял тежка ядрена война, в която почти всички и всичко
са унищожени. “Имението на Фарнъм” (“Farnham‘s Freehold”) на
Робърт Хайнлайн пък от друга страна ни представя един оцелял,
но коренно променен свят, който е успял да се възроди след своя
апокалипсис, но вече нямащ нищо общо с познатите ни норми и
закони. Героите се озовават в бъдеще, в което чернокожите са
властващата каста, а белите са роби. Още един пример за търсене
на загубени знания и желание за възстановяване на познатото е
новелата на Андре Нортън “Star Man‘s Son”, която е насочена повече към детската аудитория заради своя главен герой, но е подходяща и за порасналите деца.
Като заговорихме за литература за по-младите, две произведения тук изпъкват сред множеството. Първото е “The City of Ember”
на Jeanne DuPrau. В него човечеството вече над два века живее
в подземен град след ядрена катастрофа. Този град обаче е пред
своя крах заради дългото си съществуване. Група деца се заемат
с нелеката задача да намерят изход от ситуацията и да се опитат
да спасят всички. Романът, който излиза от печат през 2003-та
година, си спечелва и филмова екранизация под същото име през
2008-а година. Друга много популярна поредица, чиято екранна
версия триумфира по всички кина по цял свят включително и у

нас в този момент, е трилогията “Игрите на глада” (“The Hunger Games”) на Сузан Ко-

линс. Заради тежка война светът е претърпял сериозни промени. Постапокалиптично trubadurs . com
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то общество е подложено на тормоз и се държи в страх и подчинение от столицата.
Всяка година окръзите, на които е разделена страната, трябва да “дарят” едно момче
и едно момиче, за да участват в жестока борба за оцеляване, служеща за забавление на
богатите. Реално тези книги не са чак толкова апокалиптично насочени, но въпреки
това са пример за това какво може да стане при сериозна война, водеща до сериозни
промени в обществото.
Друг много популярен фактор, който определя наличието на Апокалипсис, е “неизвестната болест” или “вирус”. Населението бързо се поддава на заразата и само малцина натурално имунизирани имат щастието да се спасят. В началото хората са

разчитали на по-нормални идеи за геноцид като чума или най-разнообразни форми на грип, за които не са се намирали лекарства.
“Последният човек” на Мери Шели също попада в тази категория.
“The Scarlet Plague” на Джек Лондон от 1912-та г. представя един
футуристичен свят, в който повечето народ е бил избит от чума,
наименувана “Червената смърт” (по аналогия с “Черната смърт”).
Оцелял, шейсет години след катастрофата, осъзнава колко малко време му остава и се опитва да предаде всичките си познания
на своите внуци. Книгата “Earth Abides” на Джордж Р. Стюарт ни
връща към идеята за надеждата и за бавното изграждане на загубеното, но този път след тежка болест. Малцината “щастливци”
имат нелеката задача да изградят наново цивилизацията и да се
опитат да върнат света в своя нормален ход. Въпросната вдъхновява дори Краля на ужасите Стивън Кинг и той пише “The Stand”.
В нея група оцелели след тежка епидемия трябва да се опитат да
въдворят ред сред хаоса.
Разбира се, някои автори решават да погубят злощастните заразени, докато други ги трансформират. Няма значение по какъв
начин дадена болест или вирус въздейства на човешкия организъм, резултатът е, че тези нови създания имат за цел да убият
оцелелите. Класическият роман на Ричърд Матисън “Аз съм легенда” (“I Am Legend”) от 1954-та година е много добър пример за
по-горното. В него имаме само един последен жив, Робърт Невил,
а останалите хора са се превърнали в кръвожадни вампироподобни създания. Книгата си има и няколко екранизации, по-известни от които “The Last Man on Earth” (1964) с Винсънт Прайс, “The
Omega Man” (1971) с Чарлтън Хестън и най-новата “I Am Legend”
(2007) с Уил Смит. Не по-малко популярна тема са и зомбитата.
Графичната новела “The Walking Dead” на Робърт Къркман придо-

би изключителна по пулярност наскоро поради екранизацията й в
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сериал, на който преди по-малко от месец приключи вторият сезон. Преди около две
седмици по нашите книжарници се появи и “Z-та световна война” (“World War Z: An Oral
History of the Zombie War”) на Макс Брукс, която се явява продължение на неговия “The
Zombie Survival Guide”. В тази книга авторът представя разкази на очевидци от войната
с немъртвите под формата на серия от интервюта. За съжаление темата за събуждащите се мъртъвци все още не е придобила чак такава популярност в съвременната литература и едва през последните десетина години се забелязва увеличаване на произведенията, които са посветени на тях. Други по-известни заглавия са “Клетка” (“Cell”) на
Стивън Кинг, в която причината за превръщането е странен сигнал по телефона, “Топли тела” (“Warm Bodies”), един по-различен прочит, защото тук главното действащо
лице е зомби, опитващо се да промени съществуването си и да заживее нормален живот, и “Гордост и предразсъдъци и зомбита” (“Pride and Prejudice and Zombies”) на СетГрейм Смит - смесване на класическото произведение на Джейн Остин със заплахата
на немъртвите. С известни резерви тук може да се посочи и страхотното “Хърбърт Уест
- Възкресителят” (“Herbert West - Reanimator”) от 1931-ва година на Хауърд Лъвкрафт,
в което побъркан доктор създава серум за съживяване на мъртвата тъкан. Новелата
си има филмов еквивалент от 1985 и последвали две продължения, в които ролята се
изпълнява перфектно от Джефри Комбс.
Извънземните заплахи и свръхестествените същества също не могат да бъдат подминати. Както е казал и споменатият по-горе майстор на ужасите Лъвкрафт, човек се
страхува най-много от това, което не знае. Много хора си задават клиширания въпрос:
“Дали сме сами във Вселената?”. Ами ако наистина съществува и друга форма на инте лигентен живот там някъде горе? Или пък демонични сили, които
не ни мислят доброто? В „The Screwfly Solution“ на Алис Шелдън
(филмиран в сериала “Masters of Horror”, втори сезон, режисиран
от Джо Данте) чуждоземни същества пускат субстанция във въздуха, която превръща сексуалните импулси на мъжете в силно агресивни, създавайки по този начин кръвожадни чудовища, жадуващи само за кръв и смърт. Грег Беър през 1987-а година написва
“The Forge of God”, в която цялата ни планета бива затрита от извънземна раса,

но преди това малка част е спасена от други извънпланетарни
създания, отнасяйки само избрани хора на Марс, където трябва да

започнат нов живот. . От друга страна имаме произведения като

“The Day After Judgment” на Джеймс Блиш, в което магьосник отваря вратите на Ада и създанията му донасят своя собствен Армагедон със себе си, или “Demons” на Джон Шърли, от чието име ми-

сля, че става ясно за какво се говори. Също така разполагаме и с
комбинации на тематиките, следвайки примера - колкото повече,
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толкова повече (всички права запазени за Мечо Пух!). Пример е “The Rising” (носител
на наградата “Брам Стокър”) и продължението “City of the Dead” на Браян Кийн, в които мъртвите биват съживени от демонични сили и зомби-апокалипсисът е неизбежен.
През 2004-а година Дийн Кунц също се разписва със своята “The Taking”, в която отново
група оцелели трябва да се изправят срещу неизвестно зло, което първоначално се счита за извънземно нашествие, но в последствие се оказва от демоничен характер, част
от план за прочистване на Земята и нейното ново начало.

Като оставим всичко това настрана, има една поговорка, че каквото сам си направиш, никой не може да ти го направи. Тук спокойно отново можем да намесим проблемите от война и ядрена катастрофа, но всъщност понякога не е нужно да правиш
нищо лошо, за да навредиш. Пренаселването на планетата или източването на нейните
ресурси са теми, които тормозят в последните десетилетия учените и политиците. Това
не е нещо, към което повечето хора се стремят. По-голямата част от тях дори не осъзнават проблемите, които възникват от това. Все пак всеки гледа своето егоистично
съществуване. Писателите също не остават безучастни по тези проблеми. Използвайки ги като основа, но доразвивайки ги изключително разнообразно, те показват как
човешкото общество може да се самоунищожи без дори да трябва да си мърда пръста.
Няма значение дали говорим за упадък на човешката цивилизация и деградация на
населението или за социален колапс на политическата прослойка или технологиите,
всичко води до един и само един финален резултат - край на познатото съществуване
и дори връщане към тъмните векове! Има множество произведения, които пряко или
косвено засягат тези тематики. Те понякога само намекват за причините и се опитват да покажат на хората, че този начин на живот и мислене няма да доведат до нищо
добро. Друг път директно посочват причините и техните следствия, буквално зашлевявайки плесница в лицето на четящите, опитвайки се да ги накарат да се замислят и
да си направят нужните изводи. Уви, всичко това в повечето случаи е като глас в пустиня. Първият разказ в поредицата “Фондацията” на Айзък Азимов ни представя една
упадаща и разпадаща се империя и един човек, който прозира истината и се опитва
да спаси положението. Но мисленето му бива
считано за предателство и той трябва да избира между смърт или изгнание. В “Атлас изправи рамене” (“Atlas Shrugged”) на Айн Ранд

социалистически настроени правителства
причиняват крах на икономиката чрез управлението си, което води до глад и пълен упадък на обществото.

“Stand on Zanzibar” на Джон Брюнър,

носителка на наградата “Хюго”, в която основната идея е за пренаселването на планетата и жестоките последици, до които то води. Филип К. Дик също дава своя принос за
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свят, в който технологиите и индустрията са забравени заради огромна и тежка революция отпреди близо двеста години. В “The Last of the Masters” авторът ни запознава с
групировка, която се стреми да поддържа общество, лишено от правителство. Произведението набляга много силно на конфликта между анархизъм и статизъм. Дори епосът
на Стивън Кинг “Тъмната кула” (“The Dark Tower”) може да попадне тук, макар основната му идея да се различава.

Има моменти обаче, в които авторите решават да “помогнат” и да ускорят споменатите падения. Типичен пример е “Денят на трифидите” (“The Day of the Triffids”) на
Джон Уиндъм. В книгата по-голямата част от човечеството бива ослепена от преминаващ метеорит. Това, логично, води до разпад на установения ред и строй. Но, за да са
нещата още по-интересни, имаме и биологично изменени човекоядни растения, които
решават да се възползват от ситуацията.

Не на последно място ми се иска да спомена и още една причина, която също не е чак толкова разпространена, но има няколко
много добри образци. Става дума за така наречения супер-компютър, който сами създаваме, но той се оказва по-умен от нас и
решава, че само му пречим. Сигурен съм, че в съзнанието на всеки
изниква идеята от “Терминаторът”. От литературна гледна точка
„Нямам уста, че да викам” (“I Have No Mount and I Must Scream”) на
Харлън Елисън е един чудесен пример, който си спечелва и за -

служена награда “Хюго” през 1968-а година. В този разказ имаме изкуствен интелект,
който е бил създаден с цел да води войната по-ефикасно, но успява да “се осъзнае”. В
следствие причинява пълен геноцид и оставя живи само петима души, като непрекъснато ги тормози, сякаш задоволявайки някакви собствени садистични пориви. Произведението има и чудесна интерпретация под формата на приключенска игра от 1995-та
година.
Всъщност мога да продължа да изреждам заглавия, които да запълнят още толкова текст, колкото е изписан до момента, но едва ли има смисъл. Основната идея, мисля,
стана ясна. Сякаш човек се впечатлява от смъртта или от това, което би могло

да се случи. Независимо дали говорим за ядрена война (“Deus Irae”
на Филип К. Дик и Роджър Зелазни), за превръщане на човешката
раса в изчезващ (или изчезнал) вид и заменена от друга форма на
живот (“Planet of The Apes” на Пиер Бул), за силата на машините
над хората (“I Have No Mount and I Must Scream” на Харлън Елисън), за извънземно нашествие (“The Puppet Masters” на Робърт
Хайнлайн), за екологична катастрофа (“The Wind from Nowhere”
на Джеймс Балард), дори за по-иновативни подходи като призраци (“Kairo” на Киоши Куросава) или за някакво друго знайно или
незнайно събитие, резултатът е един - изтребване на хората. Ме -
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тодите са много, а въображението на писателите ще продължи да се развива и да измисля още и още начини, от които ще можем да си изберем своя край един ден. Тук не
става въпрос за “ако”, а всичко е само до време. Разбира се, няма никаква гаранция, но
пък възможните варианти са толкова много, че дори и да оставим настрана фантастичните и абсурдните, остават все още достатъчно способи, с които да сложим край на
цялата цивилизация и въобще на живота на планетата. Никой не може да каже какво
ще хрумне в главата на някой откачен днес или утре и до какви последствия ще доведат
действията му.
В някои от книгите и разказите се крие морална поука, други са чисто и просто
сочене с пръст и показване на това, което е неизбежно. Вие как бихте си избрали да
посрещнете своя Апокалипсис?
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Магнум блъд
Мишо Гръблев

Стенограма от аудиозапис на психологически преглед на задържания за убийство, непълнолетен гражданин – Петър Иванов Георгиев. Проведена във Второ РПУ Пловдив.
Дата: 10.02.2025 г.

Записът започва със стъпки и затваряне на врата. Качеството не е добро. Чуват
се странични звуци и най-вече радиоапарат, вероятно от съседна стая. След известно
време тишината е прекъсната:
– Ще ми разкажеш ли какво се случи?

– Не съм длъжен да говоря с вас. Дори няма да стоя тук дълго. Ще изляза до час.
Така че да си спестим глупостите и да помълчим.
– Така е. Може би в момента ти подготвят документите. Скоро ще си вървиш. Още
една причина да ми разкажеш за онзи ден, когато срещна Георги Михайлов Петров. Той
ти беше приятел, нали?

– Копелето стреля по мен и рани друг мой приятел, получи си заслуженото и точка... След малко си тръгвам...
– Стига си бързал, наистина си тръгваш, но помогни ми да разбера, ЗАЩО?

– Защото така стоят нещата, Психо, убиваш или те убиват. В случая аз съм жив.
– Но Георги не е.

– Дяволски си права, и аз съм доволен от това. Ако можех да се върна, пак бих го
убил като куче! Но скоро ще си вървя и нямам време да се занимавам с теб.
(в записа се чуват звуци от преместване на стол и стъпки из стаята)

– Стрелях в главата му! Бавно натисках спусъка на оръжието, защото исках да
усетя мига, а и той да види добре онова, което идваше... Пистолетът ми е малокалибрен
и се наложи да изпразня пълнителя в шибаното копеле...
Отново тишина. Някъде далеч се чуват централните новини на Радио Пловдив:
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– В емисията очаквайте: нов атентат с кола бомба на паркинга пред МОЛ Пловдив. Десет жертви и повече от 50 ранени!

– При сблъсъци на части от жандармерията с протестиращи безработни са загинали един служител на реда и двама протестиращи!
– Още жертви при престрелка на футболни фенове по време на нелегален мач.

– В пловдивския квартал Столипиново се срутиха два етажа от остарял жилищен
блок. Затрупани са няколко семейства. Броят на жертвите засега е неизвестен!
– Тези и други новини в емисията след секунди.
– А сега продължаваме с реклами!
– Само в „Килърмаг“!

– Ще намерите на промоция най-новите лъкове с електронен мерник и визьор за
нощно виждане!
– „Килърмаг“!

– Керамични оръжия с тефлонови патрони на най-ниски цени!
– В „Килърмаг“ мечтите стават реалност!

Аудиограмата от психологическия преглед на Петър Иванов Георгиев продължава:

– Какво има да ти казвам? Глупакът стреля по нас преди няколко дни. Знаеш как
е, законът му го позволява. Не уцели – беше си карък по принцип. Намерихме го след
два дни. Влязох в склада. Погледнах го в очите и му пръснах мозъка по пода... Знаеш как
е, законът ми го позволява...
– Не ти го позволява законът или който и да било. Всъщност законът трябва да ви
защитава, да ви възпитава. Затова вече не ви наказва. За да осъзнаете възможностите
и да не повтаряте грешките на родителите си. Знаеш ли колко от поколението на баща
ти свършиха в затвора? Свършиха, в смисъла на НЕ ГО ПРЕЖИВЯХА? Строяхме нови затвори. Присъдите ставаха по-строги и не възпираха никого. Резултатът беше брутална
ескалация на престъпността и насилието. Тогава ги променихме... Но целта не беше да
се реализират убийци като теб.

– Много говориш за обикновено, Психо! Ще ти кажа едно – пръснах му мозъка с
удоволствие, изпитвах удоволствие преди това, защото знаех, че ще го спипам, застрелях го с удоволствие и сега ще си тръгна от тук с удоволствие, защото това е Законът
отвън...
Някъде в съседна стая емисията продължава:

– Анонимните терористи взеха нови 10 жертви. От жандармерията смятат, че
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именно такъв е произходът на атентатора от търговския център днес. Припомняме
ви, че от началото на месеца това е трети идентичен атентат. А от началото на този
род престъпления,това е вече 151 първият кървав инцидент. От новините на Радио
Пловдив знаете за последните разкрития на разследването. Според тях организацията
е базирана в интернет и атентаторите се „активират“ на случаен принцип чрез призиви в мрежата. Само от началото на годината спецжандармеристите са арестували над
2000 интернет потребители и са затворили повече от 100 сайта и форуми, но атаките
продължават, без да е ясна тяхната причина или произход. Жертвите на необяснимия
кървав социален феномен наречен от медиите „Безадресен тероризъм”, вече са 411.
Продължаваме след рекламите...
Аудиограма от психологически преглед на Петър Иванов Георгиев:
(чуват се стъпки и тишината продължава повече от 10 минути)

– Трябва вече да си тръгвам.

– Разкажи ми тогава за теб. Какво правиш в свободното време, имаш ли хоби.

– Хоби! Абе ти да не пишеш дипломна работа? Не знам откъде те взеха, ама изобщо не си добра! Сигурно си някоя връзкарка. Мислиш, че ще ме уплашиш, защото си
с костюм, имаш очила и записваща флашка. Кой те уреди тука, а? Тати, гаджето? Или
чакай – сетих се! Ти си зубърката на класа, нали? Нямаш приятели, нямаш гадже, а баща
ти е избягал с някоя барманка и преди това е убил майка ти, А? Какво ще кажеш? Хубаво
ли ти е, някой да ти бърка в мозъка?... На мен не ми пука за теб. Ако искаш, мълчи до
края на света. Не ми пука, разбираш ли. Ще изляза от тук след минути, ще пия по бира
с приятели и ще си спомням за хубавия ден...
Емисията продължава:

– Протестиращите безработни, които по силата на закона от 2015 година притежават законно лично оръжие, са влезли в престрелка с охраняващите събитието части
на жандармерията. Според очевидци скандалът започнал между групите за преговори, излъчени от двете страни – на работотодателите и на безработните. Започналото
спречкване довело до произволна стрелба, по-късно към престрелката се включили и
органите на реда, които се опитали да прекратят сблъсъците. Осем от участниците са в
болница с огнестрелни рани, без опасност за живота. Загинал е сержант Георги Попов
от пловдивската жандармерия и двама от протестиращите. Славена Урчева с подробности за причините:

– Ще започна с това, че много от мненията на специалисти отнасят тези нови
жертви към прекалено голямото количество лично оръжие, което е на разположение
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на всички граждани, независимо от тяхната възраст. Законът от 2015 предвижда „Защитата на всеки гражданин и неговото семейство да бъде негово лично дело“. Теоретично страхът, че човекът срещу теб също е въоръжен и има законно право да употреби
оръжие за защита, трябваше да намали властващата престъпност. Днес 10 години покъсно все още не е ясно какъв точно е резултатът от тези промени, статистиката обаче
твърдо сочи едно – жертвите не намаляват...
Аудиограма от психологически преглед на Петър Иванов Георгиев:

– Но приятелят ти няма да бъде с теб!

– Стига с тоя приятел. Тоя не ми беше приятел. Набий си го в тъпата психоглава
и ме остави намира!
– Като крещиш по-добре ли се чувстваш?

– Казах ти да не се бъркаш, казах ти да стоиш далеч от главата ми, казах ти, че ще
съжаляваш...
– Не, не си ми казвал, че ще съжалявам. Мислиш ли, че и мен можеш да ме накараш да съжалявам? Аз и досега не ти бях приятел, а ти нападаш само приятели...

– Ако имах пистолет, вече щеше да си история, кучко тъпа, но и без него мога да
ти покажа, какво заслужаваш и какво ще получиш...

(чуват се бързи стъпки, столът се блъска в стената, вратата се отваря, влизат още
хора, чуват се звуци от боричкане, устройството явно пада на земята, но продължава да записва.)
Новини от света на спорта:

– 12 футболни фенове загинаха, 50 са арестувани, а 20 са приети по спешност в

УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив след нелегален футболен мач между забранените отбо-

ри на Ботев и Локомотив Пловдив. Една година, след като правителството на Европа
заедно с централата на ФИФА забраниха футбола като спорт, разпуснаха първенствата
и отборите, сблъсъците и жертвите, с които се свързваше този спорт, продължават! Из-

падналите в нелегалност отбори на Ботев и Локомотив са организирали нелегален мач
на стадиона в село Брестник. Първоначалното споразумение между тарторите на двете

агитки се провалило и мачът бил прекъснат в 72-рата минута, когато започнали сблъсъците. Частите на жандармерията, които получили сигнал, пътували към стадиона,
но при пристигането си могли да преброят само жертвите и да арестуват останалите

там футболни фенове. Разследването продължава. Както знаем, все още има лидери на
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футболни отбори от бившите първенства, които са в нелегалност и продължават да
бъдат издирвани. Самите те не спират да организират подобни незаконни срещи, надявайки се да покажат, цитирам, „Новото лице на футбола”. Очевидно днешните трагични
резултати показват, че все още няма никакъв успех в борбата с насилието в тази игра,
което е и причина този спорт да бъде забранен. Спазвайки ограниченията, не можем да
ви кажем при какъв резултат е прекъсната срещата.
Още спорт...

Записът продължава известно време с програмата на Радио Пловдив:

– Предаването е „Всеки ден“, след рекламите продължаваме с актуалните теми
днес. В последните години станахме свидетели на много социални и законови експерименти, наред с тях се появи и цял списък от нов тип специалисти, които изучават
явленията в обществото. Професията „Агресив-психолог“ е една от най-предпочитаните от младите студенти. Какво обаче е мнението на агресив-психолозите за кървавите
новини до този час и имат ли те наистина решение на проблемите, които заплашват
да ни застрелят буквално, ще говорим с агресив-психолога Огнян Стойчев. Здравейте,
господин Стойчев, чуваме се, надявам се? Имат ли отговор днешните агресив-психолози на големия въпрос – кога ще намалеят новините, отразяващи властващата агресия
по нашите улици? Преди години обещавахме много на идващите след нас. Днес все почесто се говори за пълен провал на обществените отношения. Кажете ни какво можем
да очакваме от бъдещето на тези агресивни социални феномени, и също така кой е техният генезис?
– Добър ден на вас и вашите слушатели. По-възрастните си спомнят как цяло
едно поколение беше загубено. Говоря за периода преди двайсет години. Улиците се
изпълниха със стари хора, а младежи се виждаха тук-там. Тогава обществото реагира.
Спомням си, че и аз бях част от протестите. И ние победихме. Обществото прие, че всеки
може да сгреши. Някои могат да сгрешат дори много сериозно, но не трябва да бъдат
съдени прекалено строго. Всичко това с надеждата да се променят и превъзпитат един
ден. Осъзнавахме към онзи момент, че всеки индивид е нужен и ни е ценен. И трябва да
е активен и произвеждащ блага за общността, а не затворен зад решетките на затвора,
който се разбра, че само генерира нова престъпност, а не ограничава настоящата. Затова бяха въведени двете поправки „Възрастта на неприкосновеността“ и „Личното оръжие – принцип на еднаквата безопасност“. Това трябваше да бъдат основите на Новото
общество, както го наричахме тогава. Мога да кажа, че всичко това от днешна гледна
точка го оценявам като една Пирова победа.
– Господин Стойчев, прекъсвам ви, защото приемам думите ви като признание за
провал на системата, от която и вие признавате, че сте част?
– Никой не може да ограничи отговорността си. Аз съм признавал в личен план
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моите грешки неведнъж. Въпросът е, какво да се прави сега. Според мен ние трябва
да приемем, че краят на света, такъв какъвто са го познавали нашите бащи и предци
преди тях, настъпи преди години. Днес живеем в едно постапокалиптично общество,
в което нормалните отношения между отделните индивиди и държава са унищожени.
Необходимо е рестартиране на обществените отношения, но без да се поглежда назад
към стари решения. Един от големите общественици от края на миналото хилядолетие,
Жан Жак Русо, говори за т.нар. „Обществен договор“. Ако трябва да го перифразирам,
Общественият договор, който сключихме преди двайсет години е пълен провал.
– Силни думи използвате. Говорите за Края на света, Апокалипсис, който не осъзнаваме. Не мислите ли, че по този начин и вие влизате в общия агресивен тон на говорене, който със сигурност не помага?

– Не стреляйте по вестоносеца! Аз само твърдя, че светът, който са познавали
нашите родители и който се опитахме да закърпим и прекроим преди двайсет години,
вече е история. Наречете го „край на света“, „армагедон“ или както си искате, но ние
вече живеем във времената след това събитие. Най-често такива времена писателите
фантасти са наричали „постапокалиптично бъдеще“. Така че добре дошли...
Аудиограма от психологически преглед на Петър Иванов Георгиев:
(От последните събития в стаята са минали 20 минути)

– Спокоен ли си вече?
.........................................

– Обадиха се от портала. Тръгваш си. Няма ли да ми кажеш нещо накрая? Или още
искаш да ме убиеш?
.........................................

– Поне се представи за пред моя запис. Може пък наистина да пиша дипломна
работа. Така ще останеш завинаги в главата ми, нали искаше да бъдеш там, да ми покажеш какво е?
.........................................

– Петър Иванов Георгиев. Казвам се Петър Иванов Георгиев! Да го извикам ли посилно?... На 17 години съм и съм от Пловдив. До края на неприкосновеността имам още
една година. Разбираш ли, Психо, още една шибана година, в която ще направя живота
ти и живота на много други истински ад. Но вие си го заслужавате...
– Мечтаеш ли за нещо, освен да избиеш всички?

– Да. Мечтая за автоматичен, 50-калибров, лазерно насочване, керамично покри-

тие и тефлонови патрони... Мечтая за „Магнум блъд“... и скоро ще го имам.
По радиото следват реклами.
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Подсъзнание без край
Снежана Николова

Той се беше спотаил в тихата уличка, в нервно очакване на тъмната нощ. Бързо
мислите се стрелкаха в главата му, очите му шареха пламенно, устата му съхнеше... Черният му силует бе по-черен от мрака, но единствено по-черна беше душата му. Някакво безмилостно желание му нашепваше да извърши нещо ужасяващо жестоко. Запали
цигара с треперещата си ръка. Болнавата му бледа кожа изпъкна на лунната светлина.
А димът отлиташе към облаците. Да, облаците...Подтиснати чувства, бегли спомени от
детството, ликът на милата му майка ...и изведнъж – всичко изчезна. Отново онова
дразнещо чувство за глад. Гладът на мръсната му душа. Той се съпротивляваше, доколкото можеше, но силата му отслабваше с настъпването на мрака. Изпитваше силно желание да се върне в уютното си жилище, да легне в голямото си легло и да отпусне уморените си клепачи. Но гласът в главата му упорито нашепваше и искаше своето. Дръпна
си за сетен път. Огънят от цигарата достигна жълтеникавите му пръсти на пушач и той
усети пареща топлина. Това сякаш отключи клетката на звяра в него. Дишането му се
учести, очите му заблещукаха, ноздрите му се разшириха, пое си дълбоко въздух и издиша. Спотаи се в сенките и зачака. Бедните, нищо неподозиращи хора!
Загледа се в мъждукащата светлина на примигващата улична лампа. Тясната павирана уличка излъчваше топлина, прозорците и витрините на магазините отразяваха
луната. Минувачите бързаха да се приберат при семействата си. Деца вече не се виждаха никъде. Отнякъде се чуваше меланхолична песен. Градът бавно заспиваше.

И тогава той я видя – там, в далечината. Как беше пропуснал да забележи стройната фигура и напомнящата страстен танц походка. Красота... Плъзна поглед отгоредодолу, усмихна се някак лукаво и отново сърцето му ускори своя ритъм. Да, прекрасно
създание. Грехота беше да откъсне това хубаво цвете... Божествени крака, толкова нежни, изкусително дълги и в същото време силни. Изящна талия, която можеше да обхване само с двете си ръце. Мислите му бушуваха като океан. Океан на злото и поквареното. А гърдите? О, да, гърдите... Представи си как прокарва ръцете си нагоре и обхваща
палавите рамене. Гърдите, от които беше сукал като бебе – забрани на мислите си да се
връщат назад във времето, забрани им да допускат спомена за майка му, заключи ги в
съзнанието си. Тъмната й чуплива коса падаше нежно върху знойната кожа и се спускаше надолу, като покриваше част от лицето й. Червената рокля полепваше по тялото,
подчертавайки всяко движение. Как можеше да не я е забелязал досега? Желанието му
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му се усилваше с всяка изминала минута. Тази перла приближаваше към него, нищо неподозираща, някак си уязвима и загадъчна. С всяка следваща нейна крачка сърцето му биеше все посилно. Вече я искаше само за себе си.

Изведнъж тя се наведе, повдигна глава и впери очи в мрака, където се беше спотаил. Сякаш усети присъствието му. А може би се лъжеше. Погледът й го прониза. Пот покри челото му.
Приклекна, сякаш му бе станало лошо. Почувства, че ще припадне. Дали отново онази проклета
болест му играеше номера, или излъчването й беше толкова силно, че достигна до дълбините
на грозното му сърце? Тя се изправи бавно. Все още гледаше към него, но в ръката си държеше
нещо. Разтвори я – приличаше на медальон. Зелените й като смарагди очи се натъжиха. Притисна го към гърдите си и прошепна няколко думи. После внимателно го прибра в чантичката си.

О, Боже, как само я очакваше. Очакваше я с огромно нетърпение, искаше да е само негова. Такова миловидно създание. Толкова крехко... Искаше да изстиска живота от нея и да пие с
пълни шепи. Искаше да утоли жаждата, която го караше да се буди всяка нощ с тези отвратителни мисли. Искаше вече да намери покой. Толкова беше трудно да живее със собственото си
Аз. Подсъзнанието му играеше главна роля в шибания му живот. Толкова низост, толкова болка,
толкова омраза беше таил в себе си през отминалите години.

Изведнъж се чу силен шум. Вглъбен в образа на непознатата, не беше забелязал бързо
приближаващата се, черна като нощта, кола. Трясъкът на вратата й го извади от унеса и той
видя странна фигура, която плахо изхвърли вързоп. Чу се писклив бебешки плач. С рязко, но
плавно движение жената успя да го хване. Бебето дори не докосна земята. Тя го прегърна силно
и се опита да го успокои. Обърна се назад, огледа внимателно и проследи с поглед колата. Продължи да върви устремено напред.
Мъжът беше потресен. На фона на цялата тишина, с която притихваше нощта, на фона
на отблясъците от звездното небе, се беше случила трагедия. Това го шокира. Изненадата, като
собствено чувство, не му беше присъща. Свикнал бе да всява ужас и гледаше с наслада изтерзаните лица на жертвите си. Почуди се дали да запали отново цигара, но не се реши. Бе настъпил
моментът, в който трябваше да действа. Ситуацията се беше променила, но това не биваше да го
спира. Не можеше да потисне настойчивия повик на природата. Трябваше да игнорира малкото
зверче, което разпори със своя писък тишината, и да пристъпи към действие. Трябваше да засити глада си...

С някакво непонятно за него спокойствие жената се движеше към близката старинна
сграда. Точно до входа й той забеляза мъничката фигура на момиченце. На около пет. Беше приклекнало и в краката му се виждаше празна, мръсна консервна кутия. Щом наближи жената,
момиченцето подрънка с кутията и се чу звън на монети. Тя се усмихна, извади от чантичката си
няколко и ги подаде. Очите на момиченцето блеснаха и то доволно благодари. Това беше краят
на тежкия за него ден. Беше време и то да се прибере в своето убежище. Някъде там – в тъмнината. Стана бавно, хвана одърпаното старо одеяло, което постилаше на тротоара, и влачейки го
по земята, започна да се отдалечава.
Мъжът си помисли, че това беше последната пречка, и с облекчение въздъхна. Изчака
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жената да влезе във входа и внимателно, с тихи стъпки, се запъти нататък.

Каква прекрасна старинна сграда. Той обожаваше точно тези стари постройки, защото
сами по себе си вещаеха безвремие. Като някакъв страничен наблюдател те години наред се
взираха в собствениците, в гостите, в минувачите. Започна да изкачва бавно стъпалата. Пулсът
му се учестяваше все повече. Виждаше сенките в мрака. Да, същите онези сенки – на грациозната
млада дама и малкото нещастно, захвърлено бебе. Следваше ги неотлъчно.
Чу се леко прищракване. Жената отключи някаква врата и единствено шепотът на роклята й му подсказа, че вече преминаваше прага на дома. Вързопчето се размърда и малката бедна душица започна да хленчи. Отначало тихичко мрънкаше, но постепенно усилваше плача си.
Беше гладна.
Той направи още една крачка. Искаше да изкачи следващото стъпало, но се стъписа. В съседство рязко се отвори друга врата и стара, сбръчкана бабичка с бяла, отвратително рошава коса,
любопитно надникна. Изненадите нямаха край тази вечер! Замисли се дали да не се върне на
улицата. Нещо започна да го тревожи. Пак изплува образът на милата му майка. Повтарящата
се сцена, която не го напускаше с годините. Онази тъмна врата, където тя го заключваше вечер.
Изпита страх. Същият страх, който потискаше от детството си. Никога не се беше запитвал защо
любимата му майчица постъпваше така с него. Той толкова я обичаше и всякак се стараеше да й
угоди. А тя беше прелестна – неустоима, изящна, в разцвета на силите си, също като тази млада
жена, красотата струеше от нея и подчерташе майчините форми. Едва сега усети колко много му
липсваше. Въпреки всичко! Точно в този момент му се прииска отново да е онова малко момче,
което се криеше, уплашено от нощните сенки, в скута й.

Отнякъде долетя тиха музика... Успокоен, с притъпено чувство на тревога, той направи
следващата крачка. Старото грозилище вече се беше прибрало в миризливата си бърлога. Отново тишината, която очакваше. Само плачът на бебето не стихваше...

Докато се усети, вече беше изкачил всичките стъпала и стоеше пред прага на нейния
апартамент. Беше сигурен, че дори да изскърца с врата тя не би го чула. Малкото създание не
спираше да напомня за себе си. Той внимателно обхвана с ръка дръжката на врата и лекичко
натисна. Вратата се отвори и той влезе с бързи стъпки. Огледа навсякъде и затвори след себе си.
Въздъхна и се отпусна. Колко дълго очакваше този миг. Мигът, който щеше да го дари със спокойствие и щеше да му позволи да отпусне умореното си тяло. Проследи звука от писукащото
бебе и се спря пред леко открехната врата.
Скоро плачът утихна. Той надникна и видя най-красивата гледка, която някога беше виждал. Непознатата се беше отпуснала на покрит с плюш дървен стол и беше придърпала малкото
създание към скута си. То се беше успокоило и блажено, отпуснато, сучеше. Чуваше се само звука на преглъщането. Лампите не бяха запалени, за да не го тревожи излишно. Една единствена
свещ мъждееше до прозореца. Тежките завеси издаваха стил на отминала аристокрация. Също
толкова тежката дървена мебел и красивите старинни картини подчертаваха красотата й. Искаше му се още малко да остане така и да ги гледа – красивата млада жена и сучещото мъркащо
бебе. Толкова много спомени...
trubadurs . com
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Когато бебето съвсем притихна, тя го прегърна силно, сякаш с някакво съжаление за извършен грях, отрони кристална сълза, стана бързо и отиде до далечния
ъгъл. Постави малкото в красиво креватче и го зави с толкова любов, колкото мъжът
някога беше изпитвал. Обърна се към светлината, за да прибере гърдите си и тогава
той с ужас видя, че всъщност това съвсем не бяха гърди. Вцепени се. Изтръпна. Ръцете
му изстинаха. Краката му не можеха да помръднат. Устните замръзнаха. Ушите му забучаха. Кръвта нахлу в главата му. Очите му щяха да експлодират и тогава усети, че не
можеше да откъсне поглед от нея. На мястото на гърдите стояха две уродливо оформени глави. Слепите им зашити очи мърдаха изпод клепачите. Грозната изкривена уста
примляскваше от удоволствие. Жълти, изпочупени зъби се виждаха в противната паст.
Парченца крехко месо и струйки стичаща се кръв пълзяха надолу по тялото й.
Повдигаше му се. Поиска да изкрещи и да се втурне с всичка сила към стълбището. Ужасен, и същевременно отвратен и изплашен. Същият този човек , който беше
страшилище за хората в града, изпита неописуема слабост и страх. Дали заради изненадата или просто беше срещнал по-голямо чудовище от самия себе си. Почувства се като
в капан...

Приятна топлина се спусна бавно към гърба му... Усети унес и му се отдаде. Преди
да притвори очи ,се взря като за последен път в онази извратена красота. Жената протегна нежно длан, сякаш искаше да му помогне да стане, погледът й молещо се измести
в тъмнината зад него. Толкова добрина струеше в този единствен миг от това странно създание. Но той я разбираше дълбоко вътре в себе си. Знаеше колко непоносимо
трудно е понякога да съжителстваш с тъмното си АЗ. Тогава усети мрачно спокойствие
и потъна в забрава.

Пробуди се от силна болка в главата. Нещо влачеше тялото му с невиждана ловкост. Напрегна се, надигна глава и онемя. Старицата... Същата онази мърлява старица.
По-рано вечерта му се струваше, че немощното й тяло не би доживяло до сутринта.
Каква гавра на природата...Сякаш му отмъщаваше заради злините, които вършеше толкова отдавна. Тъпа болка от удар в прага. Завой. Тъмнина. Миризма на вехто, мръсно,
мъртвешко... Прониза го хлад. Старицата продължи още малко напред и спря. Той се огледа безпомощно. Все още не можеше да дойде на себе си и да събере сили да й се противопостави. Кухня. Огромна желязна печка от лявата му страна. До главата му – ръждясал хладилник с кървави следи по него. От дясната му страна изтърбушено легло с
изпокъсани завивки. И пак там, до жалкото подобие на прозорец – маса. Голяма колкото
човешки ръст. Стара, дървена, очукана маса. По нея прибяга хлебарка и още няколко в
другия край. Въртеше очи и изследваше средата. Търсеше светлинка и пролука за бягство. Изведнъж чу грохот. Старицата пусна крака му и той се удари о пода. Стреснати от
внезапния шум, цяла армия мухи излетя в тъмнината.

		
Сякаш този момент беше чакал. Скочи. Хвана я за косата и я удари с всичка
сила в стената. Тя се свлече към пода и замря за миг. После рязко вдигна глава и със trubadurs . com
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кайки през зъби, се втурна към него. Ръцете й като змии се увиха около гърлото му и се впиха.
Мъжът не можеше да си поеме въздух. Тя се беше надвесила над него и острите й като на ястреб
нокти раздраха кожата му. Болката беше непоносима. Наполовина легнал върху голямата печка,
той се опита да извие глава. Видя метална тава с парчета непокрито месо. Грабна я и я стовари
върху старицата. Онемяла от изненада тя отпусна смъртоносната хватка. Само толкова малко
му беше нужно, за да се откопчи. Подпря се с ръце, пое си дъх, пръстите му напипаха нож. С пълна ярост го заби в корема й и задържа, докато се убеди, че не диша...
Постоя така няколко минути, докато пулсът му вече не биеше толкова учестено. Изблъска
чудовището настрани и се отпусна върху стената, за да си почине. Беше се притаил в мрака и се
опитваше да долови всеки възможен шум, дори най-тихия. Нищо не се чуваше. Гробна тишина.
Нито дори пискливото бебе. Нито дори движението на въздуха от поклащането на червената
рокля. Нито дори шума от улицата. Призрачна тишина. Най-грозната... Най-страшната... До болка познатата... Тишината на мъртви тела.
Посъвзе се и тръгна към коридора. Искаше му се час по-скоро да избяга. Искаше му се това
никога да не се беше случвало. Искаше му се... да го няма!

Прекрачи прага на зловещия дом и огледа площадката на етажа. Само вратата на отсрещния апартамент зееше в мрачно спокойствие, а вътре догаряше свещ. Дори не му се искаше да
влезе. Предпочете незнанието.

Направи няколко бързи крачки към стълбището и докато пристъпваше към първото стъпало, нещо го накара да се обърне. Тогава я видя... Никога нямаше да забрави красивото й лице
и уродливите й гърди. Настръхна за битка. Безмилостна борба за собствения му живот. Ловецът
беше станал плячка! Мозъкът му трескаво кроеше планове за нападение и бягство. Решително
я изгледа, когато усети, че тя се е предала. Не искаше да живее. Не искаше да бъде съществото,
което отнема човешки животи. Очите й бяха помръкнали. Търсеше единствено безкрайния покой на красивите цветни поля. Бяха й омръзнали мракът и студенината на жалкото й съществувание. Възможно ли беше на някого толкова много да не му се живее... Не можа да посегне.
Изпитваше само някаква необяснима любов. Невъзможно! Погледна я за последно, обърна се и
заслиза бавно надолу с цялото спокойствие, което можеше да излъчва човек на този свят. Беше
убеден, че тя няма да го последва.

Последно стъпало, и всичко щеше да е минало. Нещо измляска в тъмното и той се сепна.
Пулсът му отново заби учестено. Вгледа се в мрака... Малкото момиченце, което просеше пред
входа на старинната сграда. Същото онова момиченце, което държеше в ръка вехтото си одеялце
и благодарно подрънкваше монети в консервната си кутийка. Същото това момиченце на около
пет държеше същото онова вързопче, което изпадна от колата, преминаваща с бясна скорост
по почти мъртвешки утихналите улици на забутаното градче. Същото онова малко момиченце
с прекрасни руси коси и небесно сини очички... Същото това момиченце с видима наслада гризеше настървено месцето от трупчето на мъничкото бебенце. На същото онова бебенце, което
пискливо процепи тишината и мрака. Бебенцето, което повече никога нямаше да проплаче и да
почувства майчина топлина... Поиска му се да го подмине, но вътрешният му глас му нашепва trubadurs . com
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ше друго. С бързи движения той прекърши вратлето и отне измамния му живот. Тишината отрази само изпукването на крехките кости.

Облекчен, излезе на улицата. Вдигна глава, вдиша победно свежия въздух, усети вкуса на
вечерта в устата си и закрачи към тъмнината. Крачките му ставаха все по-бавни, все
по-немощни, все по-трудни, докато накрая не падна на земята. От раната във врата му струеше кръв.
Как не я беше усетил...
В съзнанието му изплува ликът на майка му. Едва сега прозря, че беше преплел спомена
за нея с образа на мащехата, унищожила живота му. Поиска прошка за всички злини. Отправи
молитва към небесата. Тя го прегърна опрощаващо, притегли го към гърдите си и той почувства
покоя, който очакваше толкова дълго... Погледна я за последно... и видя лицето на красивата
млада жена с червената рокля... Чу се примляскване... Същото, което се чуваше, докато тя притискаше малкото бебенце. Въпреки отчаяното й нежелание за живот красивата млада жена не
изневери на тъмната си страна! Подсъзнателното се оказа по-силно от нея. Дали се беше предала наистина? О, разбира се, че не!

Градът беше станал ням свидетел. Времето сякаш бе спряло. В църквата се молеше обезумял свещеник, стискайки разпятието в ръцете си, молейки Господ за прошка за греха, че беше
подхвърлил бебето. Майките, изтръпнали, прегръщаха до полуда децата си, облекчени и примирени в отчаянието си. Жертвоприношението беше направено, но докога щеше да трае спокойствието им... И живот ли бе това? Страхът се беше спуснал над града.
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Екзистенциални проблеми и баракуди
Евтим Борисов

– Нека изиграем една игра – каза той.
– Добре – отвърна тя.

– Огледай всички момичета в автобуса и ми кажи кои от тях би искала да изчукам.
Тя всъщност се замисли.

В подобни моменти усещаш как някъде в съзнанието ти започва да си прокарва
пътечка съмнението, че може би прибързаното ти решение е било... прибързано. Задължени по закон? Да бяхме си останали вкъщи...
– Чу ли ги тези двамата? – обърнах се шепнеща към мъжа си.

– Тези със съмнителния избор ли? Едва им обърнах внимание. Смятам възрастната двойка пред нас за по-бистър и хладен извор на човешка мъдрост от разкрепостени,
побъркали се от неовладени хормони и незадоволени низки страсти, младежи.

– По-късно ще ми кажеш. – Замълчах за миг. После пак продължих с шептенето: –
Сега пък той избира.

– Чух ги. Донякъде ми харесва цветущият начин, по който оприличи действията
на избраните от него мъже, които ще бъдат приложени върху половинката му. Особено
ми допадна комбинацията от автентичните за запада вулгаризми, допълнително обагрени с думите, носещи аграрния характер на изтока и щипката, напълно лишената от
смисъл, колизия между академични слова и югозападна простотия.
– Да си призная, и аз намерих нещо специално в „ся, стой така, да ти намеря някой, който да ти го нагмура сюблимно като обезмаслен трактор, по време на августовски гроздобер у миризливата, проядена от сурогатни мършояди, смляна от въшлясали
шипоноси...”
– Да, Светлана, чух го добре.

Помълчахме малко, докато автобусът минаваше през нещо, което, за да наречеш
път, трябва да си възможно най-либералният пътник. Друсахме се като купчина яйца,
побрани в мека кора, натъпкана в съдраната чанта на обезумяла бабичка, докато почвата под гумите се стараеше да приеме всевъзможни географски форми, без да спазва
никакъв научен смисъл. Няма да са наредени долина, рекичка, планина. Не, вместо това
една след друга следваха планински вериги, подплатени от океански падини, те пък
бяха заобиколени от вулкани, а понякога просто ми се струваше, че земята под нас
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никаква друга цел, освен да ни покаже един много дебел среден пръст. Пътят беше толкова ужасен, че по едно време ми се стори, че пътуваме само на една гума – предната, тази под шофьора.
Мисля, че остарях с две години в този момент.

Изведнъж обаче излязохме от полето и се качихме на магистралата. Тя наподобяваше
разстрелян мафиот, но не й пречеше да се представи пред нас – гладка като кожата на дигитално
преправен женски модел. Контрастът с рали-пистата, през която бяхме минали, беше толкова
голям, че всички пътници въздъхнахме в един глас:
– Задникът ми.

Заблеях се през лакътя на мъжа си към мястото, което бяхме отминали. Огромно, кафеникаво поле, проснало се като грозна черга в краката на далечната зелена планина. А някъде там,
невидимо сега, градчето ни се печеше най-спокойно под жаркото слънце.
Започнах пак да шептя, но ми се стори, че крещя. Сега почти не се чуваше шумът от друсащи се метални чарколяци и опитите на собствената ти душа да изскочи от телесната ти обвивка
и да крещи. Затова зашептях още по-шепнещо, завирайки сухите си устни в ухото на Анатоли:
– Какво мислиш за тези двамата?

– Пенсиите ми осмислиха деня. Такъв пламенен спор, такава жар. За първи път чувам хора
да се разгорещят толкова, когато обменят мисли за буркани.

– Знаеш кои хора избягват да говорят за проблема, въпреки че тук точно проблем няма,
но за целта на абсолютната ти капитулация, която неминуемо ще дойде, още преди да съм стигнала края на това изречение, ще речем, че проблем, уви, наистина има, като използват калпави
опити за сарказъм, толкова калпави, че продуктът им не си заслужава да бъде наречен саркастичен, а само „жалко подобие на треторазреден кенефен хумор”?
– Да, знам, но жалко, че се занимаваш с тях, вместо с тези пред нас.

– Онези поне достигнаха нови висини в безграничната глупост, което ги прави с по-голям
коефициент на полезно действие, ако разглеждаме двете двойки като източник на забавление.

– Добре. Нека караме по нишката, която вече си заръфала здраво. Чудиш се дали са щастливи, нали? – отвърна ми той, докато си оправяше малките очила и отхвърляше тънък кичур от
лицето си.
– Не, просто питам как мислиш, че живеят и... мда, щастливи ли са?
– Защо смяташ, че не са?

– Освен, че се предлагат на висок глас, все едно са евтини курви, на чиито чела е изписано
с горди, големи, червени букви „аз имам сифилис”?
– Може да е само игра – усмихна се той. – Скучните хора обичат да приковават вниманието
в себе си с простотията си.

Все още оправяше очилата си. Когато ги сложи, вече можеше да ме погледне, но слънцето
се отрази точно в тях и ме прасна през ирисите. Сведох очи към скута си, а пред него танцуваха
шашави лилави балони.
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Анатоли ме тупна по рамото.

– Не става въпрос за това. Може и да е игра. Но тия ме дразнят.
– И мен. Пак искаш да си говорим за моногамия, нали?
– Да.

Той замълча, чакащ проникновенията ми.

– Виж, знам, че любовта е само миниатюрна, жалка частица, изграждаща всеобхватната
душа на човека, и е глупаво да се обричаме цял живот на нещастие и безхаберно съществуване
само защото някъде по жизнения си път сме изрекли глупавото „обичам те”. Освен това знам, че
сме свободни да правим каквото си искаме, стига да не пречим на другите. Просто не искам тези
олигофрени тук, а и съм сигурна, че въобще не ги искам там.
– За съжаление, мила, законите, даващи право на тези палячовци да закупуват билети
и да присъстват на мероприятията, за които са закупили горепосочените билети, са изковани
отдавна, а ние все още не сме се преборили за възможността тези закони да бъдат пренаписани
от нас. Затова – той ме целуна по бузата – настани се удобно и се радвай на всичките бъбречни
камъни, от които услужливият шофьор успя да ме избави.

– Ако си мислиш, че щях да стоя до леглото ти в болницата и да ти държа ръката, докато
ги изпикаеш, явно изобщо не ме познаваш.
Пак ме целуна, този път по косата, а аз, въпреки жегата, се наврях по-близо до него. Бяхме
потни като коне, а и скоро щяхме да миришем като такива. За момента собствената ни миризма
ми убягваше, защото бяхме заобиколени от други миризливи хора и беше трудно да прецениш
откъде точно идва аерозолната заплаха.

Обаче не тя, ами изворите, които бликнаха от челото ми, и тези, които усещах да се
спускат под ризата му, ме накараха да си седна кротко до него, а дистанцията между телата ни
да е възможно най-голяма.

Дотътрихме се до границата на огромния лагер, където автобусът ни изхвърли като
чували, пълни с ненужен отпадък. Поетите малко спорят по въпроса, съществува ли нужен
отпадък, но според мен всъщност има, и неговата липса щеше да е много осезателна, тъй като
всички щяхме да сме сами, защото най-големият и нужен боклук е този, с който си лягаш. Но уви,
не съм поет и на моята позиция се гледа с пренебрежение.

Като се смъкнах от „машината на смъртта” и земята започна да мърсува с тънките
подметки на сандалите ми, усетих как целите ми крака влязоха в много жесток спор с останалата
част от тялото и твърдяха, напълно сериозно, че не са част от това тяло. Трябваше да се държа за
Анатоли, който явно изпитваше сходни проблеми, но реши днес да си играе на мъж и не поддаде.
Бидейки двете безполезни буци, които бяхме в момента, се отправихме, ту влачейки се,
ту стенейки, към величествените врати, зад които знаехме колко жалка гледка ни очаква. Пред
нас се издигаше висока, ръждясала порта, която на острата слънчева светлина изглеждаше като
полята с кръв.

Пред нея вардеха огромни господа, които представляваха само преси, плочки
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и гъз. Анатоли вече вървеше нормално, аз още нямах физическия капацитет за подобна маневра, но ако продължавах да се влача така, пръстите на краката ми щяха да заприличат на стар
сусамен хляб, ноктите да ми се изпочупят, а сандалите да се скъсат. Перспективата да ходя боса
из целия този прах, човешки еликсири, пръснати щедро от всякакви отверстия, ме накараха да
се сетя за великите жени от миналото. Стегнах задник, изправих гърба, изпъчих цици и така
гордо, наперена, пристъпих към стражарите, държаща с непоклатима ръка билетите, и кихнах
колкото ми душа държи. Опръсках със сополи и слюнка единия от пазителите (по-снажният).
Отново се свих в черупката си, като тялото ми придоби учудващи ситни размери, смънках някакво извинение и с ръка, люлееща се все едно страдам от болестта на Паркинсон, а около мен
земята се тресе, сякаш ще се сцепи, подадох билетите на оплютия от мен мъж, който дори не ни
дари с поглед или някаква друга реакция.

Вече влязла вътре, душата ми се възроди, задникът се стегна, гърбът се изправи, циците
щръкнаха мощно напред, нищо че бяха малки, сега ги чувствах сякаш мога да пребия ония двамата, дето подминахме, само с едната от тях и се заех да се наслаждавам на човешкото падение,
което предстоеше да атакува пъстрите ми, скрити под кафеникави очила, очи.
– Искаме снимки, дайте ни снимки! Ъ... такова, правим ви снимки! Ура!

Този заблуждаващ вопъл идваше от група младежи (две момичета и две момчета), желаещи да снимат хората, дошли тук. Уловката беше, че трябваше да бъдем голи, затова любезно, с
количество псувни, сведени до санитарния минимум, им отказахме.

Като ги отминахме, съвсем тактично и незабелязано се обърнах, разбирай, че направо
вървях с гръб в права линия, като се оставях Анатоли да ме води, за да видя дали фотографите
ни съпровождат с погледи, пълни с кръв и урина. Не бяха. Моите добри приятели от автобуса,
чудещи се с кой от пътниците биха приели половинката им да преспи, се готвеха да влязат в
шатрата за екстравагантна фотосесия. Представих си как след време ще показват снимките на
внуците си. Картинката ме втресе.
Анатоли ни спря пред една шатра, която се отличаваше от другите. Поне той така каза.
На мен ми приличаше на същата огромна, кафява палатка като десетките, които я обграждаха,
но той настоя. Да съм честна, изглеждаше малко по-висока, ала не си занимавах погледа твърде
дълго с нея. Слънцето се бе чучнало точно над върха й. Беше ми достатъчно желанието му да
свали кожата от мускулите ми, нямах желание да стори същото разцепление между зрението
и очите ми. Оказа се, че табелата привлекла вниманието му. Някаква скумрия. Всъщност беше
баракуда.
Преди да влезем вътре, бяхме помолени да си свалим обувките. Ние отказахме, от страх
да не ни ги откраднат. Младото момче каза, че можем да ги носим в ръка или в чанта, или в каквото да било, само да не са ни на краката, докато стъпваме по пода. Това ме разсмя, вътрешно.
Представих си човек дошъл на ръце. Какво ли щяха да му кажат? После се засрамих от себе си. Уж
съм човек на науката, а толкова глупави мисли ми идват на главата. Свалих очилата си, свалих
сандалите си и влязох. Анатоли се забави малко, но скоро цъфна зад мен.
Вътрешността беше... странна. Уж сме в шатра, а стените изглеждаха сякаш са извая trubadurs . com
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ни от мрамор. Бяха искрящо чисти. Блестяха, все едно слънцето бе успяло да се намърда и тук,
целящо да ме лиши от възможността някой ден да видя внуци. В случай че с Анатоли някога
успеехме да си направим бегло копие, носещо някакви частици от гениалните ни гени. Но това
е друга тема.
Бяло, чисто, светло. Не исках да поглеждам краката си, сигурно бяха черни до неузнаваемост, а сега личащи още повече в контраст с белия под и бялата кожа на глезените ми. Едва
събрах кураж да погледна надолу. Водех се от максимата, ако не си го видял, няма опасност. Природата беше мой съучастник. Много антилопи бяха оцелели, след като не бяха фокусирали крокодила, намиращ се на 20см. от тях.

Паниката ми се оказа излишна. Много по-мръсни стъпала от моите бяха минали преди
нас. Под краката ми ме посрещаше кафеникав-сива настилка, наслоена от предишните посетители. Беше толкова плътна, че правеше събуването ни напълно безсмислено. Целият този панаир беше такъв, но законът го караше да съществува, явно да бъдем боси, тук бе част от наредбата.
Централна фигура в шатрата беше шаманът на баракудата. Според местните обичаи той

беше голяма работа и около него се бе навъдила солидна опашка, подобна на тази пред Дядо
Коледа през декември. Но сега бяхме август, тукашният белобрад старец всъщност беше загорял
четиридесетгодишен, гладко обръснат, снажен индианец, снабден само с една препаска, оставяща много малко на въображението, и в скута му, логично, не поставяха деца. Той седеше в голям
дървен трон, който беше нашарен много грозно.
От лявата страна на стола беше клекнала също толкова загоряла гола индианка на същите години като шамана. Беше свела поглед надолу. Клатеше се напред-назад, с ръце кръстосани
така, че да скриват голите й гърди. Не видях да има каквато и да било препаска, ала бедрата й
бяха плътно събрани и си казах, че трябва да мина от другата страна, за да видя дали е напълно
гола.

За капак, от дясната страна, имаше преживяща крава. Докато си проправяхме път през
тълпата, се чуваше мучене, мънкане и крясъци от шамана, което доведе до разбираемото ни питане относно това кой интерпретира думите на шамана и кой превежда въпросите на публиката, отправени към него. С Анатоли решихме, че е кравата, тъй като жената издаваше само един
носов звук, или поне така ни се струваше от разстояние.
Самите въпроси явно бяха дело все на притежатели на висш интелект.
– Мога ли да забременея от погълната сперма?

Жизненоважният въпрос беше последван веднага от следващата доза битова тревога.

– Казах на скапаното копеле, че мога да му дам само 50 за работата. Преди да дойде вкъ-

щи. После тоя дойде, пак се уговорихме и съгласихме на 50. Само, че ‘он хвана таратайката, опра-

ви я и ми поиска 200. Казах му, че няма да стане, само че той ми каза „дууубре” и ми взе колата.
Каза, че имал морално право или нещо такова. Оплаках се на шерифа, той каза, че ще види, но
още не е видял. Искам да знам – кога ще вземе да види?
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– Имам страх от клоуни и ми споделиха, че единственият начин да го превъзмогна е да
преспя с един. Истина ли е?

Кравата взе, че се затрудни тук. Видяхме как забавя движението на челюстите си. Отговорите не ни интересуваха, а и не успявахме да ги чуем. Хората бяха шумни, на нас ни беше жега, а
и искахме да сме по-близо.

– Мислехме, че единственият начин да предотвратим катастрофата е да се намажем с фъстъчено масло, да изпием по една чаша олио и да паднем по очи, молейки се на Великата Птица.
Обаче тя не ни чу. Корабът се заби в скалите и петролът се разля. Този, който не успя пък, се смеси с царевицата, която беше в съседния отсек. После пък взеха да ни съдят за какво ли не. Били
сме нанесли сериозни щети на залива, отровили сме десетки с нашата черна царевица. Пълно
безумие. Искам да питам – може ли да обвиним паганистки бог за нашата неграмотност?

В действителност индианката отговаряше. Застанахме й точно отстрани. Явно имаше
препаска, покриваща жената само отпред. Краищата на плата се бяха нагъчкали под свитите
крака. Задникът й беше целият на показ и имаше интересна черна точка. Твърде голяма. Решихме, че чрез нея говори с духовете.
– Аз съм сенатор и искам да знам в кои щати и места мога да се гавря с малолетни и все
още да не изглежда подозрително. Бих използвал собствените си източници, но те ме подведоха
вече седем пъти и станах за резил по националната телевизия. Нямате си на идея каква агония
е да водите последвалия разговор със собствената си майка. Едва ли ще мога да я погледна пак
в очите.
– На колко години трябва да стана, за да мога да играя тенис на маса с гениталиите си?

– Вярно ли е, че човечеството е представител на онзи вид физическа екстравагантност,
който ни кара да виждаме света наопаки? Космосът не е космос, ами океан, а моретата, които
смятаме за морета, всъщност са безбрежният космос? Слънцата са планети, а планетите слънца,
вселената е малка, а нищото е това, което де факто познаваме – така ли е?

Почнах да се притеснявам, защото Анатоли беше вглъбен в събитието. И най-вече в отговорите. Те варираха от налудничави до напълно откачени. Явно мозъкът на възлюбения ми
имаше нужда точно от това.
– Персонифицирането на твоите чувства, постепенно водещи те до желанието да обле-

чеш тези ти образи в анималистични форми, водещи до преобразуването на щастието в Миран-

да, а нея в Pithecia pithecia, което лавинообразно ще предизвика превъзходство на твоите идеи
над самата ти същност поради несигурността, изявена от теб, взимайки предвид нежеланието
ти да възприемеш реалните параметри на реалните субекти и техните действителни изявления и проявления на духовна сила, което ще докара допълнителна пъстрота в техните краски,
забулени от взора ти, желаещ само едно-единственото нещо, което отдавна си загубил, поради

същите ограничения, които вече споменах, и които духовете – в този миг тя сочеше към пушека,

издигащ се зад трона на шамана – смятат за непогрешимо ограничаващи крехката симбиоза
между теб и самосъзнанието ти, което, ако успееш да освободиш, ще те погуби като личност, но
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да оставим плебейските настроения за друг път.

Не успяхме да се доредим – аз да питам за загубения си вибратор, за чиято липса обвинявах Анатоли, а той да попита вярно ли е, че той е причината за споменатата липса. Нямахме
конкретни въпроси, затова решихме да се пошегуваме, ала никой в публиката не съдеше. Струва
ми се, че никой не обръщаше внимание на околните, освен няколкото шегобийци. Набързо се
изнесохме, обухме обувките си и отидохме да гледаме нещата, за които бяхме платили (смешно
ниски цени).

Колкото повече обикаляхме, толкова по-добре разбирахме разпоредбата около нас. Това
беше палатков град, а между палатките имаше улички с движение, разполагащо с коренно различаващи се от познатите нам закони за движението. Цялото население на това място беше оставило майчините порядки вкъщи. Тук беше царството на мастодонтите. Газиш, блъскаш, плюеш, затискаш себеподобните си и получаваш бонус карма-точки.

Аз не бях съвестен гражданин. Гледах да избягвам колизиите с титаните. Вървях приведена, свита, готова всеки момент да отскоча, в случай че сланинест айсберг застане на пътя на
крехката ми телесна платноходчица.

С подобни неистови маневри от моя страна и нехайството, демонстрирано от Анатоли,
когато поредният двуметров плужек изсипваше съдържанието си върху физиката му, достигнахме централната част на града. Всичко водеше към нея. Огромен стадион, към който се стичаха
потоци от хора. Вратите му бяха малко, но за сметка на това не много широко отворени, а желаещите да минат през тях бяха повече и по-настоятелни от динозаврите пред пробитото корито
на Ной.

Наредихме се на опашката, където мигновено бяхме превърнати в пълнеж за сандвич. Дебели, мазни, потни хора ни натиснаха отзад. Направиха го с такъв интензитет, че дори да бяхме
на четири крака с широко разтворени бузки, едва ли напливът щеше да е толкова мощен върху
ни.
Пред нас индивид на неопределена възраст с много брада се бореше с месищата на застаналата пред него двойка. Оказа се, че не е само двойка, ами имаха две очарователни мамутчета,
минаващи за деца.

„Метър човек, километър брада” се сражаваше с такова ожесточение, че спарените ми
потни цици се включиха в двубоя, без да ме питат, и сега играеха ролята на единия ъгъл на боксов ринг, където боецът си почива.

– Извинете – започнах аз, с всичката култура, на която мама ме беше възпитала и озаптяване на всичките нерви, за които можех да благодаря първо на учениците си, после на пациентите си.
Той обаче не реши да регистрира опита ми за цивилизованост в тази твърде животновъд-

ска ситуация, тъй като в момента колоната от хора наподобяваше марша на свинете в кланица.
Но мисля, че предвижването там е по-хуманно.

Потупах господина по рамото. Пръстът ми потъна до втората фаланга в подгизналата от
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пот мазна риза. В началото, изглежда, не искаше да генерира какъвто и да било отговор, ала
битката му беше безнадеждна, всички бяхме много потни, надявах се – и изморени, но това,
предполагам, бях само аз. „Километър брада” се предаде пред физическото превъзходство на
семейството. Обърна се към мен, вперил неестествено кривоглед поглед, който едновременно
наблюдаваше лявата ми ноздра и дясната ми цица.
– Извинете – казах аз, тъй като диалог не започваше.

– Да ви попитам... – започнах отново вяло, проклинайки се, че не го направих на пет стотинки от самото начало, ами циркулирах около въпроса като нерешителна проститутка пред
първия си клиент.
– Целият съм пенис.

Анатоли потръпна така, все едно част от него загина след този опит за остроумничене,
който от своя страна ме отключи напълно.

– Целият съм пенис? Това ли ти е идеята за хумор? Изразът е „целият съм слух”. Или „целият съм в слух”. Сега предлогът не ни вълнува. Нали разбра – „слух”? Не е „целият съм ухо”,
ами „целият съм слух”. А ако искаш да си интересен и принизиш израза на генитално ниво, то
поне трябва да запазиш оригиналната семантика. Тоест няма да си „целият пенис”, ами „целият
еякулация” или „целият надървен”. Може и да използваш предлога и ще стане „целият съм в еякулация”, а ме съмнява, че точно това би искал да кажеш. – Макар да говорех, беше ясно къде са
кавичките.
Господинът ме изгледа, облизвайки се с изражение, заемащо територията между „загряващо” и „притеснено”. Ала не му дадох да отговори.

– Спрете да се облягате на мен и да се бутате. Достатъчно сме натъпкани, за да създавате
допълнително неудобство.
– Ти да не си?... – започна той, търсейки правилната ми според него окупация.
– Така е, сега се обръщай и спри да се кълчиш! – завърши го Анатоли.

Очаквах някаква ответна реакция. Мислех, че намесата на мъжа ми ще го накара да се развилнее отново, очаквах манифестация на типичната мъжка политика – кретенът да се прави на
кретен пред произволна двойка в мига, в който мъжът от тази двойка биде регистриран от кретена – това не последва. За моя радост човекът се обърна и застана мирно, потящ се под жаркото
слънце, като всички нас. Жега или не, побутнах се малко в Анатоли, радвайки се на топлината
му.
Минахме през висок, но много тесен тунел, който се разклоняваше по протежение на целия стадион и щеше да ни отведе до нашия сектор, където неудобните пластмасови седалки
чакаха да заръфат потните ни задници.

Изкачихме се по екстремно стръмни стъпала, по които, точно пред нас, двама паднаха,
заляха се с бира, пуканки и лютив сос, всичко това под одобрителния съпровод, представен от
смеха на всички присъстващи. С Анатоли също се подсмихнахме и за малко да последваме учителите си в публичното падение. Задържахме се някак на крака и забихме поглед в тях, за да
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не се разсейваме, пазейки крехката надежда, че ще стигнем невредими до ръфащите задници
седалки.
Напълно отговорно мога да кажа, че никога не съм се радвала толкова много на възможността да предложа гъза си на няколко квадратни сантиметра ужасно излята пластмаса. Казах
на седалката, че може да джвака колкото си иска моминското ми гъзче, само да държи краката
ми далеч от враждебните стълби.

стола.

– Греховете на бащите – коментираше нещо Анатоли, докато аз се клатех щастливо върху

Не исках да издавам тъпи въпросителни звуци, затова енигмата от мен към него бе зададена посредством поглед.
– Гледай.
Гледах.

На пистата млади момченца биваха дарени със завиден асортимент вечерни аксесоари,
служещи за обезчестяване тялото на човешкия ти събрат. Брадви, ножове, мечове, саби, кинжали, боздугани се въртяха в торнадо, предизвикано от мънички, пухкави ръце. После дойдоха лъковете и арбалетите, а когато пристигнаха и модерните оръжия – детската градина стана пълна.

Малчуганите пипаха пособията с фанатичен поглед в очите, който можеше да смрази сърцето на всеки диктатор.

– Мъжка ви работа – беше затапващият ми коментар, който беше затапен от реалността,
която ни заобикаляше.

Група момиченца също се присъедини към хегемонията, превръщайки сбирщината долу
в унисекс тълпа, чиито родители бяха много горди. Анатоли се беше прикрил тактично зад колоната, услужливо извисила се до него, а аз се опитвах да набутам целия си труп в бедрата. Правехме го незабележимо и бавно. Не желаехме да предизвикваме нечие внимание.

– Преди се чудех как да се превърна в мъж, ако случайно имаме момче – поведох неангажиращ разговор с възможно най-шепнещ глас.
– Защо? – гласът на мъжа ми идваше като изпод вода.

– Да мога да се уча от мъдростта на синовете си. Смятам го за малко нечестно само вие да
можете да получавате образование. Искам да знам.

– Не можеш да обвиняваш Достоевски в сексизъм. Винаги съм смятал, че той е имал предвид, че мъжете стават малки деца като пораснат и имат нужда да бъдат преобразовани, за да
започнат да изкупват всичките си грехове, натрупани досега. Жените също са имали грехове, но
от друг характер, а тяхното изкупление идва от това, че обичат тези мъже.

– Въпреки това е глупаво да избягвам подобен извор на мъдростта. Искам да се уча от
сина си и да бъда опростена.

– Добре, ако се случи да имаме момче, хвани бездомник, обръсни срамното му окосмение
и залепи космите за лицето си. Представи се пред сина ни като – Анатоли се замисли – другия му
баща или някакъв роднина и пий колкото си искаш.
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– Хей!

Изключително удачен начин да привлечеш вниманието на точно определен човек в претъпкан стадион.
– Анатоли!

С Анатоли се обърнахме.
– Хей, Марта, виж.

– О, Анатоли! – Не бях си и помисляла, че някой може да провлачи толкова дълго гласните
в името на мъжа ми.
ния.

Той гледаше новодошлите с непогрешимия поглед, с който те даряват ударените от мъл-

– Хей, Джаксън, хей! – Мъжът викаше по група младежи, минаващи през по-долен от нашия сектор.
Те вдигнаха пренебрежително глави.

– Това е Анатоли. Говорех ви за него. Големи приятели сме.

Хората не дадоха никаква индикация, че тази информация ги интересува, а съпругът ми
вече възвръщаше цветовете си. Аз се настаних колкото се може по-удобно на суровата пластмаса и зачаках представлението. „Приятелят” носеше нещо, а това не вещаеше хубави емоции за
него.

– Какъв късмет, а? Ще сме точно до вас. Сякаш съдбата сама ни е настанила. Да се търсехме, нямаше да се намерим.

В душата ми се оформяше съмнението, че и двамата щяхме да сме доволни от този факт,
но съдбата, както е казал поетът, е кучка.
– Анатоли, приятелю, имам страхотни неща за теб. Виж тези свети книги, приятел...
– Стивън. Нали мога да ти викам Стивън? – започна етюда си Анатоли.

– Аз съм Джери, но какво са имената между приятели и между приятели и божественото...

– Идеално, Стивън. Работата е, че не съм сигурен дали си ми истински приятел, или просто се опитваш да ми пробуташ някакви простотии.
– Хах, няма такова нещо...

– Нека се изкажа и после ще видим къде лежи позицията ни относно нашите отношения.
– Не се притеснявай, наясно съм къде са...

– Нека се изкажа – повтори Анатоли с театрално повдигнат показалец. – Аз виждам приятелството като нещо много силно и важно.

Последвалата пауза, нарочно поставена от мъжа ми, обърка Стивън, по име Джери. Той

понечи да се възползва от нея, за да каже нещо, подкрепящо току-що изречените думи, но Анатоли очакваше именно това. Веднага прекъсна устрема на събеседника си и пое, без да спира, по
потока на мисълта си.
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– Имах навремето истински приятел, който ми показа какво означава да обичаш някого,
по напълно хетеросексуален начин. Той ми показа, че приятелството означава да се молиш на
приятеля си да умреш за него, докато той те моли да направиш противоположното. За да разбия
казаното и да е по-лесно разбираемо – той ми показа, че приятелството се крепи на това колко
си готов да изсмучеш в името на другаря си.
Стиви гледа умно. Анатоли гледа в една точка и реди слова:

– Бяхме в тъмна гора. Той биде ухапан от змия. Голяма змия, отровна и грозна. Борихме се
смело с нея, победихме я, ала смъртоносната й захапка бе оставила отпечатъци по мускулестото
му бедро, близо до чатала. Аз се хвърлих към него, разкъсах панталоните му и се наведох. Бях
готов да смуча. Да смуча, както никога досега. Щях да изтръгна всеки милиграм смърт от тялото
на приятеля си. Той обаче ми попречи. Нежно положи ръка върху гърба ми и ме спря. В очите му
прочетох всичко, но това нямаше да ме спре. Той прочете това в моите очи. Затова ме отблъсна
леко, за да изсмуче сам отровата. Пичът беше твърде силен. Неговото побутване ме изпрати метри назад. Отне ми половин час да го намеря. Смучещ, но без видим резултат. Клекнах до него,
вперил мъжествен поглед в мъжествените му сини очи, в които целият свят можеше да се побере, чиито блясък можеше да те накара да повярваш, че смисъл има. Аз го молех да ми даде да изсмуча отровата, той ме молеше да не го моля да изсмуча отровата. Накрая го склоних. Вече беше
твърде отпаднал, най-после можех да го натисна. За него беше невъзможно да се съпротивлява.
Легнах върху него, впих устни в опънатата кожа, по която бяха засъхнали малки петънца кръв и
засмуках. Само как смуках. Имах чувството, че ще го погълна целия и ще имам място за още. Смучех ли, смучех. Отровата се събираше в устата ми. Остра, студена, безкрайна. Той продължаваше
да ме моли да престана. Светът щял да преживее неговата липса. Толкова голям човек беше. Но
аз не позволих на света да изгуби светлия си син. Изсмуках и последната капка от течното копеле, изплюх съдържанието върху змийския труп на змията и с приятеля ми изживяхме много
нови приключения.
Тук Анатоли си позволи кратка пауза, преди да пусне финалната бомба.

– Това е приятелството за мен. А ти, Стив, готов ли си да ме наречеш свой приятел?

Стив (Джер) и Марта се бяха опулили напред и не смееха да гъгнат, дори да мигнат. Едва
доловимо казаха:
– Ще гледаме програмата.

Аз пък се обърнах към Анатоли:

– Доста грубо. Нападна те директно, преди да запознае жена си с мен. Някои хора нямат
никаква класа.

В този миг трибуните изригнаха. Взаимното ни чуване се оказа проблем. За да постигнем
подобен феномен, беше желателно да крещим в ухото на другия колкото можем, което не попречи на резултатите да се похвалят с вариращо качество.
Средата на стадиона. Скоро там бе съпроводена, от ненормално голямо количество бодигарди, най-великата поп-звезда в света. Събимир. Човекът стана известен предимно с това, че
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стана известен, въпреки че се казва Събимир.

След като взводът, представляващ личната му охрана, се изниза от полезрението, Събимир събра всичкия въздух, до който можеха да се докопат дробовете му, и започна да „пее”. Не
знам колко кавички трябва да сложа около глагола „пее”, за да разберете колко точно неговото
пеене се различава от речниковото определение на думата, но смятам, че отговорът ще е „много”.

Точно седем минути и тридесет и шест секунди русолявото изчадие се дра на изгорялата
трева, върху която не се бе състоявал футболен мач вече поне 50 години. Текстът на песента бе
ограничен само до двете думи „жена ми”, и тези две думи биваха извивани, изтезавани и правени на палачинка от гласните струни на „звездата”. Всеки гласен звук трябваше да бъде вит поне
тридесет секунди, преди следващата злополучна буква да получи Събимировата манипулация.
Съгласните също биваха удължавани, но при тях нещата бяха малко по-хуманни. Рядко достигаха минималните за гласните тридесет секунди, но и нито веднъж не паднаха под петнадесет. А
седемнадесет секунди „ж” са си седемнадесет секунди „ж”. Като че ли „м” бе най-пощадената, ала
пак си правех сметките без кръчмаря. Малко след шестата минута се започна едно мучене, продължило почти до прага на седмата минута, когато финалният звук „и” щеше да бъде напълно
изнасилен. То не бяха фалцети, грухтене, пищене и басово оперно пеене, смесени в една огромна
непроницаема звукова каша, която, мисля, съвсем спокойно може да лиши човек от слуха му.

Песента свърши. Стадионът избухна в аплодисменти, крясъци, а към центъра на игрището се посипа дъжд от немито бельо.
– Пляскай с крака, Светле – бе съветът на Анатоли към мен.

И плясках. Сандалите едва придържаха ходилата ми в периметъра на обувките и не ми бе
трудно да освободя краката си от затвора им, с които радостно да пляскам, в знак на благодарност, че бях станала свидетел и слушател на този музикален шедьовър.

Екзекуциите започнаха. Първо бяха най-нефрапиращите, но и най-кървавите. Мъчителните бяха оставени за финал. Човеци бутаха други човеци в нещо като импровизиран съвременен катапулт. Повече приличаше на адска въртележка, но организаторите бяха сметнали, че
„катапулометане” звучи по-добре и ще продава повече от нещо, съдържащо в името си „ад”.

Гледах и се чудех на акъла ми, но мислите ми веднага бяха наказани със сериозен шут в
задника, след като устройството започна да работи. Самото то беше полегато. Един висок пилон,
забучен в земята, еректирал към небето, сочеше като среден пръст към цялата публика. На него
бяха обтегнати въжета, държащи в края си овални кабинки. В тях хората биваха настанявани.
Въртележката започна да се върти. Скоростта постепенно се увеличаваше. Достигайки

желателните стойности, отброявани от километража, кабинките се отваряха една по една. Хоризонталният катапулт бе плътно опасан от високи бетонни стени, което значеше, че няма зна-

чение в кое положение бяха отделните кабинки, за да бъдат отворени. Така инженерите бяха
спестили време и усилия, които иначе щяха да отидат за мислене от тяхна страна, а висшите
умове не обичат подобни работи.
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Хората излитаха през зейналите отвори и се размазваха в стените. Един успя да се
задържи за секунда или две, преди пръстите да му изневерят. Около мен тълпата квичеше още
по-силно. Предположих, че има залози относно подобни събития. Заложилите на две секунди
бяха прибавили малко валута в джоба.
От моето място не виждах какво става в циментния кръг, но услужливи видеостени
показваха в болезнен детайл как човешките тела се превръщаха в кайма. Буквално. Не виждах
изхвръкнали кости или някаква по-разпознаваема субстанция. Мускули, кръв, кости, кожа,
нокти, зъби и коса се изпаряваха. Мисли, чувства и душа, в един миг бяха там, затворени в тази
телесна кутия, в следващия нямаше помен от тях. Само парцаливите останки от човешкия
контейнер, който ги беше съхранявал допреди десетина стотни.
До мен едно семейство, довело невръстните си дечица, беше в екстаз. Целият стадион
беше обезумял. В момента се радвах, че бях освободила тялото си от нещата, които бях погълнала.
Защото със сигурност щях да отделя по-голямата част от тях, без да имам контрол от кой точно
отвор да ги разтоваря.
Последваха още забави – разстрели, разпвания, топене в горещо олио, хвърляне на тела

върху остри шипове, битки с мечки, змии и лъвове (наведнъж), хора, въоръжени с тъпи мечове,
срещу бесни помияри... Един човек успя да убие кучето, само за да бъде пронизан през главата
със стрела от арбалет.

Бяхме платили да гледаме това. Беше наш дълг. Като съвестни граждани, поне веднъж
в годината се налагаше да гледаме как справедливостта тържествува. И гледахме. Преди всяка
екзекуция обречените трябваше да застанат пред нас и техните прегрешения да ни бъдат
прочетени. Между тях имаше и твърди хора. Не се поддаваха, не показваха страх. Видях мъже и
жени, които гледаха пренебрежително на предстоящото си наказание, някои дори се подхилваха
ехидно, излизащи сякаш морални победители, въпреки зверските си деяния.

Но повечето не бяха. Трудно е да сложиш маската на звяр върху разтреперени крака
и разплакани очи. Тресящи се от страх тела и плач. Публиката се грижеше да не чуваме
агонизиращите писъци, молби и хленч, но камерите имаха специфична задача. Да показват в
детайли осакатяването, да уловят, ако някой се изпусне по някакъв начин, и да следят очите на
убиваните.
Целта: да знаем какво ни очаква, ако прекрачим границата; да се забавляваме.
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Очаквайте в следващия брой:

Изключителна колекция от преводни разкази.

П р о ф и л н а Ге о р г и М а р к о в ,
и л ю с т р а т о р и х уд о ж н и к н а
свободна практика, автор
на кориците в настоящия и
следващия брой!
h t t p : / / w w w. h o f a r t s . c o m
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