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За автора: Кристофър Голт не съществува
в истинския смисъл на думата.
***
Независимо дали сте се посветили да търсите
истината в името на Бог или на науката,
винаги съществува опасност да я откриете.
Много много съжалявам. Току-що я открихте.
Открихте онова, което чакаше да бъде узнато.
От „Привидения, създадени от самите нас“,
Джон Астор
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„Ами ако съществувам само в главата ти? – настойчиво
се взря тя в него и за пръв път нещо се пропука в изражението ѝ. – Някога да си се питал? Замислял ли си се, че всичко
това – всеки и всичко край теб – е само в главата ти? Откъде знаеш дали съм била тук и преди да влезеш в стаята?“

Пролог
Въздухът в залата с мейнфрейм компютъра беше изкуствен: филтриран като в стерилно помещение, с температура, която не се променя ни на йота, застинал, без
полъх. Всички събрани пред директора на проекта бяха
вдигнали поглед към виртуалните модели.
– Виждате модел на невронна дейност, идентична на
дейността на обикновен човешки мозък. На вашия мозък, на моя мозък. Само че това е първата изцяло компютърна симулация. Със способност да мисли, може би
дори да сънува, точно като всеки от нас.
– Обаче няма тяло, което да усеща – обади се един
журналист. – Нито очи да гледа. Няма ли да полудее без
информация от сетивата?
Директорът на проекта се усмихна.
– Ограничили сме невронната дейност до конкретни
клъстъри. Това не е цял мозък. Но дори да беше, правени
са многобройни изследвания на психотомиметичните
последици от сетивната депривация.
– Психотомиметични ли?
– Имитиращи психози... причиняващи халюцинации –
поясни директорът на проекта. – Изследването сочи, че
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в случаите, когато субектите са лишени от действителни
сетивни стимули, те халюцинират въображаеми. Виждат
хора и обстоятелства, каквито всъщност няма.
– Значи, ако край нас няма свят, ние ще си измислим
някакъв, така ли? – попита друг журналист.
– На практика да. Но няма да се случи с тези симулации – те са ограничени до конкретни функции и невронни клъстъри и ни дават възможност да симулираме
конкретни психиатрични разстройства, за да наблюдаваме – за пръв път – точния механизъм на действието
им. Ползата за човечеството ще бъде огромна.
– А нещо повече от това... Докъде може да стигне един
синтетичен мозък, изкуствен интелект като този?
– На теория би ни помогнал да проумеем като никога
досега какво представлява човекът. Възможно е дори да
извлечем отговори на въпроси относно вселената и да получим прозрения за истинската природа на реалността.
– Не се ли крият и опасности? – попита друг журналист.
– Какви опасности? – В тона на директора на проекта
все още нямаше и следа от раздразнителност.
– Хората говорят за сингулярността, за изкуствен интелект, превъзхождащ нашия.
– Повярвайте ми, далеч сме от това – заяви директорът на проекта. – Това тук не е цялостно съзнание. Няма
опасност.

Мари Тулуз усети как въздухът неочаквано захладня
– сезонна промяна сякаш за броени секунди – обаче кожата ѝ настръхна не просто от обикновено понижаване
на температурата. Слънцето все още светеше ярко, може
би дори по-ярко, но въздухът беше различен: не само
температурата, а и атмосферното налягане, влажността,

плътността му. Мари изпита необичайно силно усещане
за дежавю: сякаш беше идвала тук и преди и се бе почувствала по съвсем същия начин и тогава, и още безброй
пъти преди това. Сигурно се дължеше на повода – човек
усеща кога се твори история.
Мари стоеше отзад сред тълпата, изпълнила „Вю Марше“, и мирисът на човешкото множество, събрало се по
такава нечовешка причина, изпълваше ноздрите ѝ. Остър. Възкисел. Противен. Хората от многолюдната навалица пред нея се разбутваха с лакти, за да виждат по-добре, докато каруцата трополеше по засъхналата кал на
площада. Разнасяха се възгласи и молитвени напеви на
френски, почти непонятни за Мари, защото френският
беше съвсем различен от родния ѝ език. Тя погледна отсреща към редиците английски и бургундски войници
с проблясващи на студеното слънце мечове и алебарди,
които видимо се напрегнаха, подготвиха се, когато каруцата пое по площада.
Мари заобиколи отстрани, като се стараеше да не
доближава все по-възбуденото множество. Последва
още един, по-силен взрив от възгласи и дюдюкания от
страна на руанците, предани на херцога на Бургундия,
когато двама английски войници издърпаха от каруцата
слабичко и бледо девойче, облечено с обикновена рокля
от груб плат, с черна като библия коса, подстригана неравно, колкото да оголи тънката ѝ бяла шия, и с вързани
на гърба ръце.
Мари ахна. Сърцето ѝ заби лудо. Знаеше какво предстои, затова зашепна молитва за момичето, а ръката ѝ се
плъзна нагоре и стисна кръстчето на врата ѝ.
Две успоредни редици войници с шлемове и брони
разчистиха пътя към каменния стълб в центъра на площада като пътека през развълнувано от вятъра жито.
Прегърбена одве старица се метна напред между двама
пазачи и притисна дървен кръст към дрехата на вързаното момиче, тикна го в шията ѝ, преди отново да бъде
грубо изблъскана в навалицата. Момичето шареше обе
зумяло и слисано с очи и изглежда, не забеляза проявата
на милосърдие и набожност на старицата.
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Прелюдии
1

В кръга, разчистен край каменния стълб, беше издигнато дървено скеле, край което бяха натрупани насмолени наръчи дърва, пънове и бурета с катран. От скелето
се виждаха само грубо одяланите дървени стъпала към
платформата горе. Мари се добра до отворилата се пътека сред множеството и последва скръбното шествие към
празното място край кладата, недоумяваща защо нито
един английски войник не понечва да я спре и уплашена,
че всеки момент ще я заловят. Изглежда никой от множеството, изпаднало в лудешка истерия, не забелязваше
присъствието ѝ. Тя наблюдаваше как водят младата жена
към празното място и я изправят пред неколцина свещеници в копринени одежди. Размениха си няколко думи,
момичето каза нещо, свещениците отговориха и кимнаха.
Мари не ги чуваше, но знаеше. Прекрасно знаеше.
Видя как мъж с качулка, когото познаваше като Жофроа Тераж, отвежда момичето към платформата. Докато
увесваха верига на талията ѝ и я привързваха с въжета към стълба, двама свещеници пристъпиха напред и
вдигнаха кръст в края на дълъг прът пред очите на девойката, която впери поглед в него. Задържаха го там,
докато палачът няколко пъти мушна горяща факла в
кладата, подпалките с пукот пламнаха, огнените езици
засъскаха и се заизвиваха неистово, а заедно с тях нарасна и истерията на човешкото гъмжило.
Мари чу пронизителни писъци откъм кладата и отначало ги взе за отчаяните вопли на агонизиращото
момиче, но когато се разнесе силен пукот и отмерен
бумтящ тътен, тя разбра, че чува гласа на горящата грамада: огънят вече се бе превърнал в шеметно разразила се стихия, обхванала цялата смъртоносна клада. И
тогава Мари чу другия писък – собствения си глас, когато се свлече на колене и усети горещината на кладата,
непоносима дори от толкова далече.
Бургундски войник пристъпи напред и тя забеляза
нещо тъмно, което се гърчеше неистово в облечения му
в ръкавица юмрук. Войникът замахна с всичка сила и
една черна котка описа дъга във въздуха и полетя към
пламъците.

– Тя не е вещица! – изкрещя Мари умолително към
войника, но той дори не се извърна към нея. – Не е вещица!
Тя се разплака. Мощни и мъчителни ридания я разтърсиха, докато стоеше вторачена нагоре към горящото момиче. Мари, чиято вяра беше неизменно дълбока,
чиста и безусловна, не можеше да повярва, че вижда с
очите си гибелта на своята героиня. Как се бе озовала
тук, в Руан, на тринайсетия ден от май 1431 година, за да
стане свидетелка на този ужас? Как изобщо някой щеше
да повярва, че е присъствала на тази чудовищна злина.
Нуждаеше се от доказателство. От неоспоримо доказателство.
Все още разридана, тя бръкна в джоба си, извади оттам някакъв предмет и с трепереща ръка го насочи към
момичето, вече пламнало като факла върху кладата.
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С палец Мари активира фотоапарата на мобилния телефон, който извади от джинсите си, и натисна копчето,
за да улови образа, запечатал се в мозъка ѝ, образа, изпълнил целия ѝ свят.
Образът на Жана д’Арк, която преминава от този свят
в отвъдния.
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Ако забележителното и изключителното се превърнат в част от всекидневието, те по правило губят всичко забележително и изключително. Така нещо, което
предизвиква смайване и благоговение у околните, за
теб става незабележимо. За Уолтър Рамирес Мостът бе
въпросното изключително нещо, превърнало се в тривиалност, забележителното, което всекидневието бе направило незабележимо.
Мостът беше известен на милиони. Хората по цял
свят знаеха как изглежда, дори да са го виждали само на
снимка. Мостът беше икона, символ, беше средство за
преход. За мнозина той беше крайна цел.
Понякога обаче, дори да си привикнал с необичайното, има мигове, когато го възприемаш така, както го въз-

приемат и околните. През въпросната сряда Рамирес на
два пъти преживя такива мигове.
Първият път се случи, докато излизаше от тунела
„Уолдо“ със служебния си експлорър. Рамирес беше на
ранна смяна и слънцето всеки момент щеше да изгрее,
докато той поемаше с патрулната си кола в зората на
новия ден. Макар да му беше позната, гледката на излизане от тунела предизвика леки тръпки по кожата
му и накара косъмчетата на врата му да настръхнат.
В града на места все още светеше – гроздове от яркожълти и бели светлинки насред пурпурното кадифе на
небето непосредствено преди изгрев, чиито отражения
блещукаха в залива. От лявата му страна се намираше
Бей Бридж. Но точно отпред беше Мостът. Участъкът на
Рамирес.
„Голдън Гейт“.
Уолт Рамирес работеше в Калифорнийския пътен
патрул петнайсет години, всичките на територията на
залива на Сан Франциско – десет от тях беше в отряда
на „Голдън Гейт“, седем от които в участъка на окръг
Марин на „Сан Клементе“, на дванайсет минути от Моста. Нашивките на ръкава му бяха отпреди три години.
Рамирес изглеждаше като гангстер в униформа:
едър и широкоплещест мъж на четирийсет години със
сурово лице, с големи ръце, които изглеждаха непропорционални дори за неговото едро тяло. Външността
му беше много подходяща. За петнайсет години служба в пътния патрул беше вадил пистолета си извън
служебното стрелбище дванайсет пъти и бе стрелял
само веднъж, и то предупредително. Обикновено, когато сержант Уолтър Рамирес кажеше на някого да направи нещо по своя плашещо спокоен и кротък начин,
хората се подчиняваха.
Макар да изглеждаше като гангстер в униформа,
Уолт Рамирес изобщо не беше такъв. Беше популярен
сред онези, които познаваха дружелюбния и скромен
човек зад заплашителната външност, а всички старши,
младши и равни му по чин служители го уважаваха и
харесваха. Рамирес беше от полицаите, избрали тази

работа по уместни причини: беше го грижа за хората
– може би дори прекалено с оглед на страданието, на
което се бе нагледал през годините – и бе станал полицай, за да помага на другите, а не защото изпитваше
необходимост да упражнява власт над тях. Винаги се
държеше с хората вежливо и почтително, но и строго, когато се наложи. Колегите му знаеха, че е човек,
на когото могат да разчитат в трудни моменти и който винаги ще им пази гърба. Всъщност Уолт Рамирес
беше точно човекът, когото всеки би желал да има зад
гърба си.
Участъкът на Рамирес беше малък, но емблематичен.
Той патрулираше на Моста.
Освен че беше отговорник на всички патрули на Моста
и на подходите към него от двете страни, Рамирес осигуряваше връзката с администрацията на „Голдън Гейт“,
която си имаше собствени сили на реда: шерифството
на окръг Марин, полицейското управление на Сан Франциско и управлението на Американския крайбрежен
патрул във Форт Бейкър, Сосалито, на триста метра от
северната кула на Моста.
Западната алея беше постоянно затворена за пеше
ходци. Рамирес стигна до Моста малко след пет и половина, когато се отваряше автоматичната бариера на
източния тротоар. Забеляза група от трийсетина човека, които тъкмо бяха минали през бариерата, и допусна,
че хората бяха изчакали началото на работното време.
Забави ход и ги огледа през предпазните ограждения.
Всички бяха млади, на по трийсетина години, и си бъб
реха спокойно. Като всички полицаи, които работеха
на Моста, и Рамирес отдавна се беше научил да разчита
езика на тялото. И да прави мисловната аритметика на
отчаянието: когато хората бяха много като сега, нямаше опасност, но беше ли един, самотна душа, обгърната от собствените си мисли, бъди нащрек. Управата на
Моста също ги наблюдаваше с охранителни камери. И
броеше уличните лампи.
Рамирес се обади по радиото си и помоли Валехо да го
свърже с охраната на Моста.
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– Как са нещата с ранните птички? – попита той.
– Изчакаха петнайсетина минути отварянето на портите – обясниха му от централата. – Сигурно са излезли
да потичат рано сутрин.
– Не ми приличат на спортисти – отбеляза Рамирес. –
Ще обърна и ще ги огледам отново.
Той мина с колата си по цялото протежение на „Голдън Гейт“, после обратно и огледа групата от отсрещното
платно. С изключение на няколко малки камиона патрулката му беше единственото превозно средство на Моста,
затова той направи обратен завой и се изравни с групата.
Хората вече бяха подминали първата кула. Движеха се заедно, не тичаха и не крачеха целеустремено и Рамирес отново забеляза, че са в добро настроение, сякаш се наслаждават на компанията си, докато слънцето се издига над
залива. Въпреки това нещо го смущаваше. Спря и включи
аварийните мигачи, за да сигнализира на другите водачи.
Неколцина пешеходци го забелязаха, спряха и го изчакаха
да се приближи до бариерата.
– Добро утро – поздрави Рамирес бодро и хората отвърнаха на усмивката му.
– Добро утро, господин полицай – отговори привлекателна жена на около двайсет и пет с вдигната на опашка
тъмна коса. – Красива утрин, нали?
– Да, госпожо. Заедно ли сте? Група?
– Да... заедно сме – смръщи се тя престорено притеснена. – Да не би да нарушаваме някаква разпоредба?
– Не, всичко е наред. В някакъв клуб ли членувате?
– Колеги сме. Аз съм изпълнителният директор... Вчера решихме да се разходим заедно и да се полюбуваме на
изгрева. Нещо против?
– Не, разбира се... Не искам да ви преча. – Рамирес я огледа по-внимателно: жената му се стори прекалено млада за изпълнителен директор на компания, прекалено
неуместна. С неподходящи дрехи, с неподходящо поведение. – С какво се занимава фирмата ви? – попита той, все
още усмихнат и нехайно разговорлив.
– С игри.
– С игри ли?

– С компютърни игри. Ние ги програмираме. Това тук
е най-добрият ми екип.
– От онези игри със стрелба ли? – попита малко недодялано Рамирес, защото така беше чувал да обяснява
най-големият му син.
Жената се засмя и поклати глава:
– Нищо подобно. Нашите игри са предимно за алтернативна реалност... Правим си такива разходки, за да си
напомняме, че съществува и тази реалност.
– Нещо като тиймбилдинг, така ли? – попита Рамирес.
– Нещо подобно. Не знаех, че ни е нужно позволение.
Младата жена вече беше вперила поглед право в Рамирес. Директна като във виртуална социална мрежа. Той
нямаше много време за този свят, прокраднал се между
него и децата му и зейнал като поколенческа пропаст.
– Не ви е нужно – отговори Рамирес. – Е, приятна разходка. И приятен ден, госпожо.
– На вас също, господин полицай – отново му се усмихна тя.
Рамирес се върна в своя експлорър и проследи с поглед как групата продължи напред. Всички излъчваха
някакво безгрижно сияние – заради младостта си, заради изгряващото слънце или и заради двете – и той усети
как го бодва завист. Въпреки това се зае да брои уличните лампи. Научаваш се да го правиш, ако си полицай на
Моста, но това не бяха хора, заради които се налага да го
вършиш.
Рамирес тръсна глава, за да прогони мисълта, изключи аварийните мигачи и запали двигателя. Докато подминаваше групата, младата жена, която вероятно печелеше за месец толкова, колкото той за цяла година, му
махна. Какво имаше? Какво не беше наред?
Мисълта го измъчваше и го принуди отново да спре и
да наблюдава хората в страничното си огледало. Групата
се беше разтеглила в колонка по протежение на тротоара. Бяха спрели. И точно по средата беше шейсет и деветият стълб. Жената беше по средата. Беше застанала
до улична лампа номер шейсет и девет. Шейсет и девет.
Тази, която отброяваш най-често.
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Мостът „Голдън Гейт“ беше символ. Необичайната му
красота привличаше хора от цялата страна и от целия
свят, а най-силно ги примамваше гледката откъм шейсет
и деветия стълб на уличните лампи. Рамирес излезе от
колата и се запъти назад.
– Извинете, госпожо... – провикна се той и махна на
младата жена, която му махна в отговор, докато тя и колегите ѝ едновременно се покатериха върху перилата и
скочиха на широката един метър стоманена греда, която
Рамирес знаеше, че се намира точно над бариерата, на
малко повече от половин метър под пешеходната алея.
Боже... Рамирес хукна. Мили боже... бяха поне трийсетина човека. Докато тичаше, мяркаше проблясващите
сигнални светлини на другите патрулки, предупредени
от властите на Моста, понесли се към хората. Твърде далече. Твърде късно. Шейсет и деветият стълб.
Мостът „Голдън Гейт“ изисква специални полицейски
умения, защото е мястото, където стават най-много самоубийства на света. Всяка година огромен брой хора отиват
на моста не само за да прекосят залива на Сан Франциско.
Пристигат от цялата страна, някои дори от чужбина, за да
стъпят на дъгата на Моста, където смъртта неизменно ги
очаква отвъд високия метър и половина предпазен парапет след полет от четири секунди при скорост сто и двайсет километра в час. При тази бързина съприкосновението с водата е като удар в бетон. Почти никой не се дави
– повече от деветдесет процента от хората умират заради
масивни вътрешни наранявания, натрошени кости и разкъсани органи. Средно по един човек на десет дни скача
от моста, а годишно загиват повече от трийсет. Разбира се,
има и такива, които успяват да скочат, без никой да ги забележи, и едва впоследствие намират прашните им коли,
изоставени на паркингите.
От сто и двайсетте стълба на улични лампи на Моста
шейсет и деветият най-често е усещал предсмъртно човешко докосване.
Рамирес прескочи мантинелата и се приземи на тротоара. Обучен в най-различни стратегии за разговор с
потенциални самоубийци, той владееше и десетина из-

питани начина да сграбчи колеблив извършител и да
осуети намерението му. Този път обаче хората бяха твърде много.
– Недейте! – кресна той. – Недейте, за бога!
Беше близо до перилата, близо до мястото, откъдето
младата жена гледаше надолу към водата. Вече ги виждаше: всички бяха стъпили на стоманената греда и се
бяха хванали за ръце.
Младата жена се извърна и го погледна през рамо:
– Всичко е наред – увери го тя този път искрено, мило.
– Вината не е ваша, нищо не можехте да сторите. Всичко
е наред... ние се превръщаме.
И като по безмълвна заповед, без капка колебание
всички прекрачиха едновременно.
Рамирес се добра до перилата тъкмо навреме, за да
ги види как цопват във водата. Изглеждаше нереално,
сякаш онова, което бе видял току-що, не би могло да се
случи и той си бе въобразил, че преди броени секунди е
забелязал младите хора на Моста. Собственият му глас
му прозвуча като чужд, докато по радиостанцията викаше спасителния кораб на бреговата охрана във Форт
Бейкър. До него спряха колите на охраната на Моста и
на полицията в Сан Франциско, а настойчивите въпросителни гласове на другите полицаи долетяха до Рамирес
като радиопослания от далечна планета.
Извърна се с гръб към перилата и впери поглед в Моста, в неговата изящна и източена дъга и в червените му
кули, още по-алени заради изгряващото слънце. За втори път този ден виждаше Моста такъв, какъвто е, съзерцаваше го като символ, в цялата му прелест. И го възненавидя.
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Първа част

В началото
Чрез вяра проумяваме, че вековете са устроени по
Божия дума и че от невидимото произлезе видимото.
Евр. 11:3
Сетивата понякога заблуждават, а благоразумието
подсказва да не се доверяваме изцяло на някого, който ни е заблудил дори веднъж.
Рене Декарт
Ако някой не е изумен от квантовата механика, значи не я разбира.
Нилс Бор

1

В началото

Всичко започна с взирането.
Обаче преди то изобщо да започне, имаше още много.
Необикновени истории от далечни места.
Някакъв човек в Ню Йорк умрял от недохранване в
луксозен апартамент до Сентръл Парк, в който нямало
никаква храна, обаче било пълно с витамини на хапчета.
Разрази се необяснима епидемия от самоубийства: двайсет и седем млади хора скочили едновременно от моста
„Голдън Гейт“; петдесет японски студенти, навлезли
дълбоко в дебрите на огромната гора Аокигахара, Морето от дървета в подножието на Фиджи, хранили се и пели
заедно край лагерните огньове, преди един по един да
потънат в мрака на гората и да си прережат вените; четири набиващи се на очи самоубийства станали в Берлин
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за един ден – на трима учени и на един писател. Руски
лекар, превърнал се в неоезически мистик, претендирал,
че е Синът Божи. Френска тийнейджърка твърдяла, че е
получила видение на Жана д’Арк на кладата. Жена на
средна възраст преспокойно застанала насред улицата
пред входа на ЦЕРН в Швейцария, а после също толкова спокойно заляла дрехите си с керосин и се подпалила.
Холивудско студио за специални ефекти било взривено
със запалителни бомби. Фундаменталистка християнска
секта отвлякла и убила учен генетик.
После на петдесет езика във всеки по-голям град по
света се появяваха графити ПРЕВРЪЩАМЕ СЕ. По правителствени сгради, мостове, изписани със спрей върху
рекламни плакати.
Плъзна мълвата за Джон Астор.
Никой не знаеше със сигурност дали той наистина
съществува, но се носеха слухове, че ФБР го преследва.
Разбира се, плъзна и градската легенда за ръкописа на
книгата на Астор „Привидения, създадени от самите
нас“, който тласкал към безумието всеки, който го намери и прочете.
Всичко това се случи, преди да се започне.
Обаче в действителност започна с взирането.

2

Джон Макбет, Бостън

Психиатрите се занимават с чудатостите. Със странностите. Характерът на работата им налага всекидневна
среща с отклонението, с анормалното. Изправя ги пред
изопачени разбирания за действителността.
Затова фактът, че целият свят се променя – че всичко,
което до този момент е смятал за действителната същина на нещата, всеки момент ще се преобърне надолу с
главата – до голяма степен беше подминал доктор Джон
Макбет.
Светът обаче наистина се промени. И всичко започна
с взирането.
Като всяка нова история Макбет започна да навързва следите, които са били под носа му през цялото

2. Играта на Макбет
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