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Те са в теб и в мен, в нашите тела и души...
Тяхното съхранение е толкова важно, колкото
и самият живот. Наричат ги гени...

Ричард Доукиис

О, човек скоро ще протегне ръка и към това,
което принадлежи на Бога. За какво друго е
измислил рая?

Робърт Браунинг





П Р О Л О Г

Южна Йордания, 1968

Нима е истина? Нима след две хилядолетия очакване
предсказанието ще се сбъдне именно сега, по време на него
вото ръководство, през неговия живот?

Хеликоптерът „Сикорски“ прелетя над Петра, сянката
му пропълзя като огромно насекомо над древния, изсечен в
скалите град. Величествените скулптури и каменни колони
блестяха под червеникавите лъчи на залязващото слънце, но
Езекия Дела Кроа не погледна надолу дори за миг, остана
сляп за спиращата дъха красота на древния град. Очите му
бяха вперени напред, към хоризонта, нетърпеливо търсеха
мястото за кацане сред безбрежния пясъчен океан.

Официалните костюми на двамата му спътници бяха из
мачкани също като неговия. Бяха задрямали, изтощени от
продължителното пътуване. Двамата дойдоха в Женева и пре
къснаха заседанието на управителния съвет на банката на
Братството, за да му съобщят сензационната новина.

Новината, която, ако се окажеше истина, щеше да про
мени всичко.

Езекия хвърли поглед на скъпия ролекс на китката си,
после отметна кичура бяла коса, паднал на челото му. Щом
научи новината, веднага се разпореди за чартърен самолет,
който да го отведе до Аман, при чакащия хеликоптер на Брат
ството. Това му отне почти цял работен ден, както и доста
по-голяма сума в швейцарски франкове от необходимата за
редовен полет до Йордания. Но за Братството парите нико--
га не са били проблем, значение имаше единствено времето.
Бяха чакали този миг цели две хилядолетия...

След няколко минути щяха да кацнат. Той нетърпеливо
завъртя пръстена си с кървавочервен рубин върху кръст от
бяло злато -  символ на върховна власт в Братството. Отно
во си повтори, че не би могъл да пристигне по-бързо.

Ритмичното свистене на витлата само усилваше напре
жението му. Машината остави далеч зад себе си каменните
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сгради на Петра и вече се носеше над океан от пясъци. Десет
минути по-късно най-сетне зърна това, което чакаше: пет ог
ромни скални къса, образуващи нещо като гигантски юмрук
в сърцето на пустинята. Той се приведе и насочи вниманието
си към най-голямата скала, висока около петнадесет метра,
която сякаш му кимаше за добре дошъл. Величието на това
място винаги го поразяваше, но днес то му се стори непоно
симо.

Петте скални къса бяха отбелязани върху много малко
географски карти. Малцина извън членовете на Братството
подозираха за тяхното съществуване. Това място било отк
рито от набатейците -  пустинно чергарско племе, което от
хилядолетия търси вода сред безбрежните пясъци. Познава
ха го и бедуините. Но дори тези смели чеда на пустинята
предпочитаха да го заобикалят отдалеч и да се насочват на
север, към Петра. По причини, които бяха известни само на
тях, се държаха на почетно разстояние от това място, което
наричаха Асбаа Ел-Лаб, „Пръстите на Бога“ ...

-  Кацаме! -  извика пилотът, опитвайки се да надвие гро
хота на машината.

Езекия не отговори, следеше като омагьосан острите
скали, които блестяха под лъчите на залязващото слънце.
Край едната бяха паркирани три прашни джипа. Зад всеки от
тях се проточваха метли от преплетени сухи клони, които
заличаваха следите от гумите им по пясъка.

Мъжът хвърли поглед към задрямалите си спътници. За
света извън Братството единият от тях беше известен аме
рикански индустриалец, а другият -  не по-малко известен ита
лиански политик. И двамата участваха в шестчленния Вът
решен кръг -  върховен ръководен орган на организацията.
Съдейки по броя на джиповете долу, Езекия стигна до зак
лючението, че и Останалите членове вече бяха тук, край вхо
да на Свещената пещера. Колко ли от обикновените членове
на Братството бяха тръгнали насам, привлечени от слухове
те, запита се той. Подобна новина не можеше да се запази в
тайна дори когато ставаше въпрос за организация като Брат
ството, известна със своята секретност.

Започнаха да се спускат към подножието на най-висо
ката скала, свистенето се усили. Езекия едва изчака маши
ната да докосне повърхността, отвори вратичката и скочи на
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напечената от слънцето земя с изненадваща за шейсетте му
години лекота. Присви очи от ярката светлина, приведе се и
изтича извън обсега на витлата. Право пред него се виждаше
отвор в скалата, където чакаше мъж в костюм от лека мате
рия. Веднага го позна -  това беше брат Майкъл Ъркуърт,
друг член на Вътрешния кръг. Той беше адвокат с изключи
телно влиятелна клиентела, но когато спря поглед на съсух-
рената му прегърбена фигура, Езекия изпита дълбока тре
вога. И Ъркуърт, подобно на повечето членове на Вътреш
ния кръг, беше доста възрастен и уморен. Дали щеше да из
държи на новите предизвикателства на времето?

Протегна ръка, стисна десницата на брат Майкъл и
изрече:

-  Да бъде спасен.
Лявата ръка на брата легна напреко върху стиснатите

им ръце, образувайки кръст.
-  Така Той ще спаси и праведните -  отвърна Ъркуърт,

затваряйки кръга на древния поздрав.
Дланите им се разделиха и Езекия попита:
-  Не се ли промени отново?
На умореното лице на брат Майкъл разцъфна усмивка:
-  Не, отче Езекия. Състоянието му е точно такова, за

каквото ти беше докладвано.
Напрежението сковаваше лицето на Езекия и той успя

да отвърне с нещо като подобие на усмивка. Потупа брат
Ъркуърт по рамото, после се обърна и влезе в пещерата,
без да обръща внимание на двамата си спътници, които бавно
го бяха последвали.

Вътрешността на ерозиралата скала не се отличаваше
от многобройните подобни дупки, изпълващи околността.
Висока три метра, около два пъти по-дълга и по-широка, пе
щерата не издаваше никакво човешко присъствие, като се
изключеха факлите край назъбените стени. Езекия с облек
чение видя, че тайната порта в дъното е отворена. Изработе
на от огромен къс скала, тя можеше да бъде отместена с
огромни усилия. Насочи се натам. Второто, далеч по-обшир
но помещение бе осветено от две мощни газови лампи. По
дът бе покрит с фина мозайка, а по стените бяха изписани
хиляди имена. Това бяха Братята от десетки поколения,
недочакали настъпването на този велик момент. В средата
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се очертаваше квадратният парапет на Великата стълба -  гру
бо спираловидно съоръжение от дялан камък, което се спус
каше на седемдесет метра под пустинните пясъци на Йорда
ния.

Без да чака останалите, Езекия пое по изтърканите стъ
пала. Пренебрегвайки въжените парапети, той се опираше на
каменните стени. Мастиленият мрак в дъното се разкъсва
ше от светлината на няколко факли, чиито пламъци леко пот
репваха от подземния ветрец, достигащ дотук през многоб-
ройните тунели. На тази светлина фреските по ниския таван
сякаш танцуваха.

Тръгна по извития коридор, който водеше към Свеще
ната пещера. Едва се сдържа да не хукне, токовете на обув
ките му ритмично потрепваха по каменния под, излъскан от
хиляди крака преди неговите.

Зад завоя долетяха приглушени гласове. Пред тримет
ровата врата от черен ебонит, инкрустирана с кръстове и хе
ралдически символи, се бяха събрали десетина човека. Но
вината явно се бе разпространила извън Вътрешния кръг и
обикновените членове на Братството бяха дошли да прове
рят дали отговаря на истината. Последните двама члена на
ръководния орган стояха до арката: широкоплещестият брат
Бернар Трие нервно поглаждаше козята си брадичка, до него
беше високият и слаб брат Дариъс. Той пръв зърна Езекия и
вдигна ръка. Хората млъкнаха и се обърнаха към водача си.

Езекия си проправи път сред тях и размени ритуален
поздрав с Дариъс.

-  Да бъде спасен...
-  Така Той ще спаси и праведните...
Ръцете им се разделиха, Дариъс изпревари въпросите

на Езекия и се извърна към по-младия си колега:
-  Брат Бернар, ти ще останеш тук, а аз ще придружа

Отеца вътре. Ще отвориш вратата за останалите едва след
като той реши дали знакът е верен...

Бернар едва-едва отдръпна лявата част на портала. Древ
ните панти пронизително изскърцаха. Двамата мъже се про
мъкнаха през процепа и вратата се затвори след тях.

Езекия отново изпита възхищение пред великолепието
и простотата на Свещената пещера. Квадратни колони от дя
лан камък поемаха тежестта на хиляди тонове скала, стени-
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те бяха покрити с древни, ръчно тъкани килими, множество
свещи и факли позлатяваха образа на изтерзания Бог, изри
суван преди векове на тавана. Днес обаче той нямаше време
за тези неща, очите му нетърпеливо се насочиха към олтара
в дъното.

Направи няколко крачки напред, излезе от сянката на
колоните и спря в центъра на пещерата. Оттук добре вижда
ше олтара, покрит с бяло ленено платно, изрисувано с огро
мен червен кръст. Погледът му се насочи към кръглата дуп
ка в каменния под. Тя беше колкото човешка глава, ръбове
те й бяха покрити с олово, от вътрешността й излиташе’ярък
пламък, висок петдесетина сантиметра.

Езекия Дела Кроа внимателно пристъпи напред, към
Свещения огън, който гореше вече повече от две хилядоле
тия. Бавно и с безкрайно внимание започна да го обикаля.
Направи четири кръга и най-сетне проумя това, което виж
даше. Пламъкът, който бе горял почти двадесет века с рав
номерна жълтеникава светлина, сега беше ослепително бял,
е едва доловими синкави оттенъци. Такъв е бил за последен
път преди много години, когато Месията е ходил по земя
та...

Обзе го дълбоко вълнение и сълзи рукнаха от очите му.
Беше безсилен да ги спре. Винаги бе вярвал, че промяната
предстои, че великото събитие ще настъпи именно сега, в
края на второто хилядолетие... Никога не посмя да се надя
ва, че това ще стане по време на неговото управление на
Братството, но сега го виждаше с очите си: свещеният огън
промени цвета си, предизвестявайки началото на „Парузия“
-  Второто пришествие... Сърцето му се изпълни с радост,
изведнъж му се прииска тази радост да бъде споделена от
баща му и дедите му, от хилядите братя, чиито имена бяха
изписани по стените на.Свещената пещера...

-  Да пусна ли и останалите, отец Езекия? -  попита с
дрезгав глас брат Дариъс.

Той се обърна и видя, че в неговите очи също има съл
зи.

-  Да, приятелю -  усмихна се водачът. -  Нека и те видят
това, което видяхме ние...

Отдръпна се край олтара и зачака. Останалите членове
на Вътрешния кръг се скупчиха около огъня, зад тях надни-
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чаха и другите братя, дошли тук да търсят потвърждение на
сензационната новина. Даде им време да се насладят на глед
ката, после вдигна ръце и в пещерата се възцари пълна ти
шина.

-  Братя, знакът е недвусмислен и ясен -  прокънтя гла
сът му. -  Пророчеството на Лазар се сбъдва... -  Замълча,
очите му огледаха лицата на присъстващите. -  М есията от
ново е сред нас. Вековното очакване свърши, сега можем да
започнем търсенето...

Братята нададоха радостни викове, а той безмълвно пом
ръдна устни. Молеше се само за едно: да живее достатъчно
дълго, за да изпълни Първата заповед на „Братството на Вто
рото пришествие“ . Широко усмихнат, вдигна ръце над гла
вата си, сякаш искаше да докосне рая...

-  Да бъде спасен! -  прогърмя гласът му.
Присъстващите вдигнаха ръце, лицата им светеха от ра

дост:
-  Така Той ще спаси и праведните!
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ЧАСТ ПЪРВА

П Р О Р О Ц И Т Е

Стокхолм, Ш веция,
10 декември 2002 година,

полунощ

Снегът не беше спрял нито за миг по време на тържест
вената церемония, сипеше се и след това -  на празничния
банкет. Едрите бели снежинки танцуваха над сградата на
Стадхузет -  общината на Стокхолм, и ярката светлина на
прожекторите ги превръщаше в блестящи брилянти. Въпре
ки студа и лошото време пред стъпалата на парадния вход се
беше събрала тълпа, която искаше да зърне кралската двой
ка и лауреатите.

Най-отпред се промъкна един мъж с широки рамене, ръ
цете му бяха натикани дълбоко в джобовете на палтото. Ве
роятно искаше да види всичко отблизо. Следвайки доктор
Том Картър, Оливия не забеляза погледа на този мъж,
прикован в лицето на съпруга й. Беше заета с дрехата на
осемгодишната си дъщеря, искаше да е сигурна, че всички
копчета на палтото й са закопчани.

-  Сложи си шапката, Холи -  рече тя. -  Времето е мно
го студено.

Момиченцето вдигна към нея огромните си светлока
фяви очи и заяви:

-  В такова време се чувствам накокошинена.
-  Накокошинена ли? -  засмя се майка й. -  Това е нещо
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ново... -  Сложи шапката от мека руска кожа на главата й и
добави: -  Все пак е по-добре да си накокошинена, отколкото
премръзнала.

-  Не ми изглеждаш накокошинена, Холи -  обърна се
Том, клекна пред детето и с престорена сериозност се вгледа
в лицето му с яркосините си очи. На устните му се появи
усмивка: -  Е, може би съвсем мъничко...

Холи се засмя, хвана го за ръката и двамата заедно по
еха надолу по стълбите.

„Изглеждат чудесно“ -  помисли си Оливия и бавно тръг
на след тях. Макар че тя никога не посмя да й го каже,
дъщеря й беше много хубаво дете. Особено сега, в новите
си дрешки. Майка й бе положила доста усилия, докато я убе
ди, че на официалната церемония не може да се ходи по джин
си и маратонки.

Том се обърна и се засмя на нещо, което му каза Холи.
Оливия ясно видя как яркосините му очи омекват. Висок и стро
ен, с проблясващи снежинки в гарвановочерната коса, той бе
много красив. Смокингът и бялата папийонка под кашмирено-
то палто много му отиваха. Нобеловата награда бе колкото не
гова заслуга, толкова и на Жасмин. Тя страшно много се гор
дееше е двамата и почти не усещаше щипещия студ.

В този момент към нея се приближи доктор Жасмин
Уошингтън. Младата компютърна специалистка бе скрила
гъстата си афроприческа под яркосиня барета, почти елект-
рикова под ослепителната светлина на прожекторите. Мур
гавото й лице на сърна контрастираше със снега и бялото на
очите й.

До нея крачеше Джак Никълс, деловият партньор на Том
в „Джиниъс Байътек Диагностико“ . Той се насочи право към
съпруга й и го потупа приятелски по рамото. Няколко сан
тиметра по-нисък от Том, Джак все пак бе доста над метър и
осемдесет, широкоплещест и здрав. На грубото му обветре-
но лице имаше белег във формата на полумесец, който за
почваше от лявата ноздра и слизаше към устата. Това го пра
веше да прилича повече на професионален боксьор, откол
кото на ръководител на най-голямата биотехнологична ком
пания в света.

Групата вече бе в пълен състав, всички се насочиха към
чакащите лимузини, осветени отвътре като древни карети.
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Оливия се изненада при вида на тълпата, събрала се в осно
вата на стълбището. Подозираше, че повечето от хората,
включително униформените полицаи, са насочили внимани
ето си към крал Карл-Густав XVI и кралица Силвия, чиято
лимузина тъкмо потегляше. Но немалко от прожекторите
бяха насочени и към тяхната малка групичка.

-  Жас, къде са останалите? -  попита Оливия. Имаше
предвид бащата на Том и годеника на Жасмин, които също
присъстваха на церемонията.

-  Ей-там, отзад -  махна с ръка тя. -  Разговарят с носи
теля на Наградата за литература...

-  Е, как се чувства човек, когато стане Нобелов лауре
ат? -  усмихна се Оливия, поглеждайки топло някогашната
си съквартирантка в студентското общежитие на Станфорд.
-  Помниш ли как преди дванайсет години се притесняваше
дали ще си намериш интересна работа?

Жасмин се засмя, зъбите й ослепително проблеснаха.
-  Как да не помня -  отвърна тя: личеше й колко е раз

вълнувана. Да завършиш с отличие Станфорд, а след това
да защитиш докторска дисертация в МИТ  е изключителен
успех за всеки амбициозен човек, да не говорим за едно де
те, успяло да се измъкне от гетото на Южен Лос Анжелес. Но
това бе друга тема на разговор...

*

* Висш технически институт на щата Масачузетс -  Б. пр.

-  А сега вие с Том променихте света -  продължи Оливия.
Точно такова беше мнението на управителния съвет на Каро-
линския институт, който определяше нобеловите номинации в
областта на медицината и физиологията. Директорът -  нисък
мъж с прошарена коса, приветства изобретението, наричайки
го чудотворна комбинация на усилията между един изключи
телен специалист в областта на генетиката и една жена, която
е истински гений в определяне с компютри на протеиновите
бази. Според него това е най-значителното научно откритие
след двойната спирала на ДНК, открита отУотсън и Крик. От
критие, което ще спаси живота на милиони хора... Оливия си
спомни първата демонстрация на геноскопа, направена от Том
и Жасмин през януари 1999 година.Уникалната машина удиви
специалистите със способността си да декодира всички човеш
ки гени от една-единствена клетка на тялото. С един удар тя
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изпрати в историята тежката и скъпа Международна програ
ма за генетична идентификация.

Жасмин докосна рамото на Холи и шеговито подхвърли:
-  Моята кръщелница май не е особено впечатлена. На

два пъти я видях да се прозява...
-  Наистина ли се прозяваше по време на церемонията,

Холи? -  засмя се Том.
-  Малко -  призна момиченцето и издуха една снежинка

от носа си. -  Беше много дълга, нали?
Том се обърна, очите му срещнаха погледа на Оливия. Ус

михна се, протегна ръка зад гърба си към нея... Намираха се на
три-четири метра от лимузината. Пръстите им се преплетоха.
Той се наведе над нея, сякаш искаше да я целуне.

В този момент широкоплещестият мъж се отдели от тъл
пата и застана пред тях.

Извърната към съпруга си, Оливия направи крачка нап
ред и в първия момент не забеляза мъжа. После видя как
белегът на Джак Никълс се свива в гримаса. „Защо е ядо
сан? -  запита се тя. -  Уплаши ли го нещо?“

Времето сякаш спря.
Екна оглушителен изстрел, Джак избута Том встрани от

нея. Ръцете им се разделиха и съпругът й полетя към Холи.
За частица от секундата тя ясно видя широкоплещестия

мъж с разкопчано палто. Той бе точно пред нея, протегната
та му ръка сочеше към мястото, на което допреди секунда
стоеше Том. Право към НЕЯ!

Екна нов изстрел, от ръката на мъжа изскочи ярко пла
мъче. Студената зимна нощ отвърна с многогласно ехо. Не
що тежко я блъсна в гърдите, ударът беше нечовешки жес
ток. Въздухът излетя от дробовете й, тя политна назад и пад
на в снега. Прониза я втори куршум, после още един и още
един... Затъркаля се по стъпалата като парцалена кукла. Нап
рави безуспешен опит да се изправи: беше по-скоро замая
на, отколкото да усеща болка.

Трябваше да помогне на Том и Холи!
Едно стъпало по-горе стоеше Жасмин, яркосинята й ба

рета бе опръскана с кръв.
Оливия чу писък, после видя огромните кафяви очи на

Холи изцъклени от ужас. Шапката не беше на главата й. Пър
вата й мисъл бе, че детето ще настине. Направи опит да се
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усмихне, поиска да каже на дъщеря си нещо успокоително.
Но не можа да се помръдне, косата на тила й изведнъж стана
мокра и лепкава. Стреснато осъзна, че това е единственото
й усещане.

Главата й бавно се люшна встрани, погледът й попадна
ха на бягащия убиец, който вече изчезваше сред вцепенена
та от ужас тълпа. Тази гледка й се стори странна.

„Къде е Том? -  запита се тя. -  Той ще оправи всичко...“
Чу го да я вика по име. Някъде отдалеч...
После гласът му изчезна като забравена мисъл. Тя вече

не чуваше и не виждаше нищо...

ОЛИВИЯ! ОЛИВИЯ! ОЛИВИЯ!
Доктор Том Картър крещеше името на жена си, отказ

ваше да повярва на очите си. Отпуснал се на колене върху
заледените стъпала, той не усещаше раната от куршума в
крака си. През цялата си дългогодишна практика на хирург
не беше виждал толкова много кръв. Снегът около тялото
на Оливия беше червен. Не, това бе невъзможно! Това бе
някакъв абсурден кошмар!

Всичко се разви с ужасяваща бързина. Само преди се
кунди той имаше всичко, за което можеше да мечтае на този
свят. А сега...

Не можеше да мисли. Тълпата крещеше и се вълнуваше,
полицаите се опитваха да я обуздаят, образували кръг около
неговия малък ад. Виеха сирени, проблясваха светкавици на
фотоапарати. Към него се втурна Джак с пепеляво лице.

Наведен над Оливия, Том нежно отстрани кичур руса ко
са от лицето й. Очакваше, всъщност беше сигурен, че очите й
ще примигнат и лицето й ще се озари от познатата мила ус
мивка. Но очите й бяха неподвижни, вперени право в него. С
главата й бе станало нещо странно. Той изведнъж разбра, че
част от черепа й липсва, и тялото му се разтърси от ужас.

Наведе се и я стисна в прегръдката си. „Защо?!“ -  проп
лака той, без да си дава сметка, че крещи тази единствена,
изпълнена с отчаяние думичка.

После през главата му мина една мисъл, от която сърце
то му застина. Джак го беше изблъскал встрани. Убиецът се
беше целил в НЕГО, а не в Оливия!

2. Чудото 17



Той трябваше да е мъртъв, а не тя!
Прониза го остро чувство на вина, шокът отстъпи мяс

то на нещо друго -  гадно и отвратително, което го накара да
повърне. По-късно, не знаеше дали са изминали секунди или
часове, някъде сред невъобразимата суматоха до слуха му до
летя тихо скимтене.

-  Холи! -  изкрещя той, бутна приятеля си встрани и ви
дя окървавеното дете в прегръдките на кръстницата му. Мур
гавото лице на Жасмин също бе станало пепеляво. Том про
тегна ръка към детето и механично го опипа за евентуални
наранявания. В очите на Холи имаше безмълвен въпрос, от
говор на който не можеше да даде никой нормален човек. С
облекчение установи, че детето е физически невредимо, и го
притисна към себе си.

-  Всичко ще се оправи -  прошепна той, погали мънич
кото личице и се извъртя така, че да закрие тялото на Оли
вия. -  Всичко ще бъде наред, обещавам ти!...

Мълвеше тези думи почти несъзнателно, те му бяха тол
кова нужни, колкото и на Холи. Видя хора с бели престилки,
които бяха пропуснати от полицейския кордон и тичаха на
сам. Единствената му мисъл беше, че поне дъщеря му е нев-
редима.

Холи бе невредима!

Събота, 21 декември 2002 година,
Бостън, Масачузетс

Доктор Жасмин Уошингтън не можеше да разбере пове
дението на Том Картър, особено ако се вземе предвид крат
кото време, изминало от убийството на жена му. Поведени
ето му може би имаше нещо общо с тумора в мозъка на Оли-
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вия, открит от шведския лекар, който беше изследвал раната
на главата й.

Тревата на гробището „Маунт Ашбърн“ беше сиво-бя
ла от скреж, зимното небе имаше абсолютно същия цвят.
Бледото следобедно слънце не можеше да стопли стотината
присъстващи на погребението.

Жасмин Уошингтьн стоеше между своята кръщелница
и годеника си Лари Страмър. С облекчение установи, че пред
ставителите на печата най-сетне бяха проявили уважение и
се държаха на почетно разстояние. Полицията също бе дис
кретна, най-близкият униформен беше на петдесетина мет
ра от опечалените. Сред присъстващите, освен роднините на
Оливия и колегите от „Джиниъс“ -  представители на науч
ните и медицинските среди, тя разпозна губернатора на ща
та, застанал редом с шведския посланик. До тях беше гру
пичката учители от началното училище в Южен Бостън, къ-
дето покойната бе преподавала английски и музика. Присъс
тваха и няколко деца от нейната паралелка -  същата, в която
бе учила и Холи. По лицата на някои от тях се стичаха съл
зи, но всички пазеха мълчание. Оливия би се гордяла с тях...

Жасмин бе твърде разгневена от загубата на най-доб
рата си приятелка, за да плаче. Освен това през последните
единадесет дни бе проляла повече сълзи, отколкото през це
лия си тридесет и три годишен живот. С Оливия се бе запоз
нала в Станфорд, току-що спечелила една от престижните
стипендии за млади програмисти. Нещо, което по онова вре
ме не й се струваше кой знае какъв успех. Израснала в се
мейство на силно религиозни баптисти, Жасмин бе лишена
от каквато и да била възможност да скита по улиците на
Южен Лос Анжелес заедно с другите деца. По тази причина
създаде първия си компютър още на единадесетгодишпа въз
раст, годините до пълнолетието й преминаха главно в „ски
тане“ из кибернетичните „улици“ на машината. По ирония на
съдбата именно компютърна грешка я събра в една стая на
общежитието с русото и подчертано артистично момиче от
Мейн, което бе решило да специализира английска литерату
ра. Неволно се усмихна, като си спомни как двете -  безкрай
но различни по възпитание и интереси, изпитаха неудържимо
привличане една към друга още в първия миг на срещата си.

Жасмин загърна около шията си яркожълтото кашмире-
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но палто. Това беше най-шарената дреха, която успя да открие
за погребението. Направи си този труд, тъй като беше убеде
на, че приятелката й би се зарадвала да я види в ярки тонове.
Застанала неподвижно, тя наблюдаваше как Том и няколко при
ятели носят ковчега към пресния гроб. Бе трогната от усили
ята на Том да не куца с ранения си крак. Очевидно го болеше,
но той се стараеше да не обръща внимание на болката. Какво
ли бе изпитал горкият човек през тези единадесет дни, които за
самата нея бяха истински ад? Но въпреки съчувствието про
дължаваше да е бясна от това, което той беше направил след
убийството. Или от това, което тя си въобразяваше, че е нап
равил... Доказателствата, които откри в лабораторията едва
днес сутринта, все още не бяха стопроцентово сигурни...

Сведе поглед към кръщелницата си, притихнала до дядо
си. Алекс Картър беше слаб, възсух човек с бяла коса, профе
сор по теология в Харвард, който от няколко години насам
беше пенсионер, но продължаваше да чете лекции. Как ли ще
обясни убийството на Оливия с методите на своята наука, за
пита се Жасмин. След този брутален акт самата тя се чувст
ваше доста разколебана във вярата си. Според версията на
шведската полиция, възприета почти напълно от ФБР, става
ше въпрос за някакъв смахнат противник на генното инже
нерство, който искал да ликвидира Том. И това горе-долу бе
ше всичко. Въпреки че разполагаха със снимки на убиеца, ор
ганите на реда в двете страни нямаха представа кой е той и
защо е извършил това отвратително престъпление.

Единственият светъл лъч беше поведението на Холи.
Според психиатрите детето се справяше много добре. Раз
бира се, не се бе освободила от ужаса да види убийството на
майка си. Обаче в много отношения тя се оказа далеч по-
подготвена от възрастните за жестоката истина. Жасмин я
чу как пита Том, дали той се справя добре... Именно този
невероятен кураж и държанието на детето я караха да изпит
ва още по-силен гняв към баща му...

Очите й изпитателно се спряха на издълженото лице на
Том. Процесията бе стигнала до гроба, мъжете внимателно
положиха ковчега на заскрежената трева. Колкото по-дълго
се взираше в тези яркосини очи, толкова по-твърдо ставаше
убеждението й, че в тях има и нещо друго освен тъга... М о
же би страх, или нещо близо до страха... От начина, по който
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той поглеждаше дъщеря си, Жасмин разбра, че това, което бе
открила сутринта в лабораторията, е именно негова работа...

То с положителност имаше връзка с тумора, който швед
ският хирург беше открил в мозъка на Оливия. Тумор, кой
то със сигурност щеше да я убие, ако куршумите на неиз
вестния стрелец не бяха го изпреварили. Тя знаеше, че май
ката на Том бе умряла от подобен тумор съвсем млада, пре
ди повече от тридесет години. Не беше нужно да е ясновид-
ка, за да проумее, че това беше една от причините Том да се
посвети на борбата с коварната болест. Той бе завършил ме
дицинския факултет в „Джон Хопкинс“ с пълно отличие и
две години преди съвипускниците си, излизайки оттам с ре
путацията на блестящ хирург. След което бе защитил докто
рат по генетика в Харвард с лекотата, с която средно инте
лигентните момчета завършват гимназия. Въпреки това ня
маше право да подлага Холи на пълни генетични изследва
ния само защото майка му и жена му бяха страдали от един
и същ вид заболяване...

Том се отмести от ковчега, а Жасмин си спомни една
случка, станала през третата година от следването й в Стан-
форд. Преди повече от дванадесет години... Преди да посети
лекцията на Том Картър, доктор на медицинските науки, тя
имаше доста високо мнение за себе си, смяташе се за наистина
умна и интелигентна млада жена. По онова време той едва бе
надхвърлил тридесетте, но вече си беше създал име в средите
на генетиците главно с непоколебимото си убеждение, че ген-
ната терапия е единственото средство за лечение на рака и нас
ледствените заболявания. Вече бе основал специализираната в
тази област компания „Джиниъс“ , създавайки цяла гама от про
теини на базата на генното инженерство. Най-известните сред
тях бяха комбинираният препарат „Интерлевкин-2“ и един осо
бено сполучлив растежен хормон. Фирмата му беше сравни
телно малка, но вече се радваше на отлична репутация и има
ше всички шансове да се разрасне.

Лекцията на Том в Станфорд беше „Ролята на компют
рите в декодирането на човешкия геном“ . Жасмин помнеше
как с мъка удържа ироничната си усмивка, когато видя висо
ката и някак недодялана фигура на Том със стърчаща във
всички посоки коса, насочила се към катедрата. Но в момен
та, в който той започна да излага възгледите си относно съз-
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даването на хибрид между компютър и микроскоп, който ще
е в състояние да разчита гениите карти на всеки индивид по
ДНК от една-единствена клетка, тя забрави за всичко друго.
Машината, за която говореше този човек, щеше да е в състо
яние да идентифицира всеки от стоте хиляди гена в човешко
то тяло само от една-единствена луковичка на косъмче! На
практика се оказа, че този Том Картър си бе поставил задача
та да декодира софтуера на човешкия род! В този момент Жас
мин вече знаеше, че трябва да работи с него, че трябва да
приеме смелите му виждания...

Преди малко повече от три години техните виждания се
увенчаха е успех, който имаше съвсем конкретни измерения:
създаден бе геноскопът... Но в душата й отново нахлу яростта.
Тя просто не можеше да си представи, че Том използва гениал
ното им изобретение върху своето осемгодишно дете, което
бе съвсем здраво! Причините не бяха от значение, не беше от
значение и гениалният му ум... Защото въпреки този ум на мо
менти Том Картър се държеше като абсолютен глупак!

Той обърна гръб на ковчега и като накуцваше, се отпра
ви към тях. Зае място между Алекс и Холи и свещеникът
започна опелото. Ръката му се спусна надолу и стисна пръс
тчетата на момиченцето.

Жасмин се опита да срещне погледа му, но той упорито
гледаше право пред себе си, към гроба. Има време, рече си
тя. Макар да беше извършил сканирането, все още можеше
да му попречи да разчете получените резултати.

Том не обръщаше внимание нито на настоятелните пог
леди на Жасмин, нито на монотонното мърморене на свеще
ника. Мислеше единствено за Оливия и за своята вина.

Винаги бе признавал пред себе си, че съдбата е прояви
ла незаслужена щедрост, свързвайки го с Оливия. Към же
ните той винаги се бе отнасял като към приятни и дори оча
рователни създания, които обаче пречат на работата му... Все
още нямаше представа с какво бе успял да спечели малкото
приятелки, които бе имал в живота си. Всички те бяха умни
и красиви, а той не бе сторил нищо, за да ги привлече. Но те,
сякаш се бяха наговорили, действаха по един и същ начин:
отнасяха се към него като към проблемно дете и смятаха,
че с достатъчно обич и възхищение ще могат да го превърнат
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в мъжа на своите мечти. Впоследствие, разбира се, се разоча
роваха и го напускаха...

Но със златокосата Оливия Джейн Малъри нещата се раз
виха различно. В момента, в който рано съзрялата Жасмин
Уошингтън го запозна със своята съквартирантка, той извед
нъж разбра какво означава израза „любов от пръв поглед“, тол
кова често използван от поетите. Реакцията му беше клинична,
като по учебник: изпотени длани, сърцебиене, разсеяност, пъл
на загуба на апетит. Нямаше проблеми с определянето на син
дромите, но в случая болестта и причините за появата й бяха
по-скоро метафизични, отколкото научни... В един спиращ дъ
ха миг Оливия се превърна в част от него, в нещо като жизне
новажен орган, без който организмът му просто не можеше да
съществува. След това се втурна да я преследва с непозната до
този момент страст, по-силна дори от страстта-му към работа
та. Осем месеца по-късно, в Париж, тя окончателно го смая,
като прие предложението му за женитба. Никога в живота си
не беше танцувал, но през онази паметна нощ в Монмартър
двамата с Оливия танцуваха до зори...

А сега тя беше мъртва. Той все още не можеше да по
вярва. Едва вчера следобед бе седял в консерваторията -  лю
бимото й помещение в къщата на Бийкън Хил. Влезе вътре с
почти мистичното убеждение, че ще я завари да чете или да
полива цветята си... Все още продължаваше да вярва, че Оли
вия ще остане част от този дом, че винаги ще бъде близо, в
съседната стая...

Усети натиск в дланта си, наведе се и срещна огромни
те очи на Холи. Детето правеше върховни усилия да не се
разплаче. Гледката беше толкова затрогваща, че той бе го
тов да се разплаче вместо нея.

Приклекна и я стисна в прегръдките си, сякаш за да про
гони болката от мъничкото й сърчице.

-  М ама много ми липсва, татко... -  прошепна между
сподавените си ридания детето. -  Много ми се иска онзи лош
човек да не я беше убил!

-  И на мен, Холи, и на мен... Но сега мама е на сигурно
място, всичко ще бъде наред... -  Не виждаше как може да
стане това, искаше му се да докосне мъката на детето, да я
отнеме от него. Самият той беше като вцепенен и дори не
можеше да изпита гняв към човека, причинил трагедията.
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От това вцепенение го изкарваше единствено чувството
за вина. Когато благодари на Джак, че му спаси живота, и
двамата отместиха очи... И двамата знаеха, че бързите реф
лекси на колегата му бяха спасили живота му, но едновре
менно с това бяха убили Оливия. Отпусна тежестта на тяло
то си върху ранения си крак, наслаждавайки се на болката.
Един-единствен куршум бе пронизал крака му, всички оста
нали бяха отишли в тялото на Оливия...

Вината пробуждаше спомени за смъртта на майка му,
за безсилието му да й помогне. После, научил за тумора в
главата на Оливия, той отново изпита вина. Инстинктивно
притисна Холи към себе си. Дали вече не бяха изстреляни
други, по-бавни куршуми? Куршуми, които отново няма да
улучат него, а ще попаднат в нова, още по-уязвима цел?

Той трябваше да знае.
Ковчегът започна да се спуска в гроба, свещеникът про

дължаваше да говори. Едва в момента, в който бледите
слънчеви лъчи докоснаха за последен път месинговите ръ
кохватки, Том разбра, че наистина е изгубил жена си, че слън
цето никога вече няма да освети златистите коси на Оливия.
Двамата с Холи се присъединиха към останалите опечалени
и хвърлиха пръст в гроба, после търпеливо изчакаха свеще
ника да приключи.

Хората бавно тръгнаха към колите. Някой го дръпна за
ръкава. Обърна се и видя лицето на Жасмин, вдигнато към
неговото. Беше сама, годеникът й вече се бе отправил към
лимузината си.

-  Том, трябва да поговорим!
-  Сега ли?
-  Да, сега!
Алекс Картър крачеше редом с Том. Лицето му под бя

лата коса бе напрегнато, пронизителните му сини очи бяха
скрити зад очила с елегантни рамки.

-  Какво има? -  попита той с онзи тон, с който разговаря
ше със студентите си по теология.

-  Искам да поговоря с Том насаме -  поясни Жасмин.
Том изведнъж разбра. Сутринта бързаше и остави ла

бораторията в пълен безпорядък. Реши да подреди след пог
ребението или пък след като получи резултатите. Сътруд
ничката му вероятно беше отскочила до „Джиниъс“ и бързо
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беше разбрала за какво става въпрос.
-  Татко, би ли отвел Холи? Ние с Жасмин бързо ще се

присъединим към вас.
-  Но ти трябва да си там! -  погледна го с недоумение

Алекс Картър. -  Трябва да Си с Холи!
-  Моля те, татко -  вдигна ръка Том. -  После ще ти обяс

ня всичко. -  Приклекна пред дъщеря си и се взря в зачерве
ните й очи, потъмнели от разочарование. -  Хол, трябва да си
поговоря с Жас. Ти ще отидеш у дома с дядо, ще се видим
там, нали? -  Не искаше да разочарова детето, но не можеше
да говори пред него. Прегърна дъщеря си и я целуна по бу
зата: -  Няма да се бавя!

Холи кимна с глава.
-  Но, Том... -  понечи да протестира Алекс.
-  По-късно, татко! -  прекъсна го той, хвана Жасмин за

ръката и я дръпна встрани от хората, които чакаха да подне
сат съболезнованията си. Насочиха се към една от чакащите
лимузини.

-  Кога ще провериш резултатите от сканирането на Хо
ди? -  попита тя в момента, в който затръшна вратата на ко
лата след себе си.

В първия момент Том не отговори. Изпита странно об
лекчение. Не обичаше загадките.

-  Веднага след като си отидат хората -  кратко отвърна
той.

-  Защо го направи, Том?
-  Нямам друг избор. Трябва да зная.
-  Глупости! -  кипна Жасмин. -  Пълни глупости! Генос-

копът ще ти предложи данни, които не искаш да знаеш, кои
то не трябва да знаеш! Особено пък сега, в този момент!

В „Джиниъс Байътек Диагностико“ беше тихо. Компа
нията заемаше средна по размер площ на три километра се
вероизточно от Харвардския университетски комплекс. Цен
тралната административна сграда беше пуста, тъй като ни
кой не работеше в събота, особено пък в късния вечерен час.
Всичко тънеше в мрак, с изключение на правоъгълните пост
ройки на протеиновите лаборатории, които бяха осветени от
халогенни прожектори и наблюдавани от автоматични теле
визионни камери.
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Няколко лампи светеха върху фасадата на огромната пи
рамида, покрита с фоточувствително стъкло. Тук беше
разположен централният офис на най-голямата компания за
генетични продукти в света. Двата най-горни етажа бяха на
пълно затъмнени. Там се намираха търговският отдел, засе
дателната зала на управителния съвет и кабинетите на ръко
водните кадри, включително този на Джак Никълс. Светеше
в една от лабораториите, разположени на средните етажи.
Технологично-информационният отдел на Жасмин Уошинг-
тън се намираше на партера, луминесцентното осветление
над вратата на рецепцията винаги беше включено. Тук се ра
ботеше непрекъснато, тъй като трябваше да се обработва
информацията от филиалите на „Джиниъс“ , която постъпва
ше от всички краища на света. Както обикновено се случва
ше преди Коледа, малкото болнично отделение в дъното бе
ше празно и тънеше в мрак.

В момента, в който Том Картър и Жасмин Уошингтън
отдаваха последна почит на Оливия, в сградата на компанията
нямаше жива душа, с изключение на двамата пазачи на ба
риерата и други двама под покрива на стъклената пирамида,
обслужващи телевизионните камери.

Но в лабораторията „Мендел“ на втория етаж работеше
един пъргав ум. Той принадлежеше на апарат, наречен от сво
ите създатели ДАН -  един прост акроним на дезоксирибонук-
леиновата киселина, тоест ДНК.

През 1990 година след поредица от предварителни съве
щания и уточнения започна най-значимото научно изследване
след Космическата програма „Аполо“ -  проектът „Човешки
геном“*. Целта на това начинание беше кратка и ясна: да се
идентифицират всички гени на човешкия организъм, около сто
хиляди на брой, да се декодират три милиарда записа на гене
тични програми, покриващи почти напълно индивидуалната
ДНК характеристика на всеки земен жител. Ръководен пър
воначално от Джеймс Уотсън, съоткривател на структурата
на ДНК, проектът „Геном“ обхваща цялата планета. Учени от
различни страни му сътрудничат по безпрецедентен начин, но
в средата на деветдесетте години се ражда съперничеството.
Въпреки безспорните успехи различни научни екипи започват

* Съвкупност от гени -  Б. коне.
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да патентоват откритите от тях гени и духът на безкористното
сътрудничество бързо умира...

В началото на 1989 година доктор Том Картър създава
теоретична разработка за уникален апарат -  наполовина ком
пютър и наполовина микроскоп, който ще може да разчита
и идентифицира ДНК директно от хромозомите* на човеш
ката клетка. Той действа на принципа на скенера и наподобя
ва контролен компютърен панел -  като онези, които разчи
тат кодовете на обикновена електронна карта. През 1990 го
дина Картър нанася последни корекции върху своята теоре
тична разработка. За създаването на действащ прототип му
липсва единствено достатъчно мощен компютър. Същата го
дина по време на една от лекциите си в Станфорд той среща
млада студентка по информатика, запалена от идеята за съз
даване на процесори на протеинови бази. Това е Жасмин
Уошингтън. За девет години двамата създават геноскопа и
постигат успех там, където до този момент се провалят всич
ки световни научни екипи: идентифицират и локализират все
ки от 99966 гена на човешкия организъм...

* Структурна единица на деленето на ядро, която се изгражда от
ДНК е определен брой гени и която се самовъзпроизвежда.
-  Б. коне.

В момента един от тези апарати издаваше басово бобо-
тене, „окото“ му сканираше трите милиарда букви и симво
ла в безкрайно дългото изречение на ДНК, кодирало в себе
си всички индивидуални данни на човешкото тяло:

-  ATG-ААС -  GAT-ACG -  СТА-ТСА ....

Подобно на повечето апарати в главната квартира на
„Джиниъс“ и този ДАН беше машина от четвърто поколе
ние. Това означаваше, че е в състояние да сканира около пет
десет проби едновременно. Но тази вечер той беше настро
ен да изследва една-единствена човешка клетка.

Върху черната, извита като дъга конструкция проблес-
ваха разноцветни лампички, големи колкото котешки очи.
Под капака се криеше „умното око“ -  електронен микрос
коп, управляван от лазерен лъч. Контролните светлинки ми
гаха в момента, в който лещата с висока разделителна спо-
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собност се местеше от един ДНК участък на друг. Лазерът „че
теше“ гениите кодове с лекотата, с която уличният банкомат
разчита шифъра на обикновена кредитна карта.

Бученето идваше от овална черна кутия, която беше ос
нова на лебедоподобния микроскоп. Вътре беше разположен
„мозъкът“ на геноскопа -  биокомпютър от седмо поколе
ние, който беше толкова мощен, че спокойно имитираше от
делните възли и цялостната мрежа от неврони на човешкия
мозък. Този компютър беше „жив“ в буквалния смисъл на
думата, тъй като вместо микрочипове използваше бактери-
ородопсин -  един сравнително прост фоточувствителен про
теин, благодарение на който обаче стигаше до логични зак
лючения с фантастична бързина и висока степен на досто
верност. Процесорният блок на този компютър беше хиляда
пъти по-бърз от най-модерния си електронен съперник. ДАН
тихо бръмчеше, изкуственият му интелект дешифрираше
данните, които му изпращаше „умното око“, възприемаше
и анализираше генетичната програма на един от организми
те, който го беше създал. На един човек...

Този ДАН беше един от шестте геноскопа в лаборато
рията „Мендел“. Край стената на дългото помещение бяха
разположени осем работни места, акуратно подредени и из-
лъскани до блясък. С изключение на едно.

До портативния микроскоп се търкаляше празна опаков
ка от спринцовка, микропипета бе захвърлена под магнит
ния анализатор, който изпускаше бледо флуоресциращо си
яние. Множество епруветки бяха пръснати около тумбеста
колба с вода, на няколко сантиметра встрани проблесваше
стъкълце за слюнчена проба. Всичко това говореше за на
бързо направен генетичен тест.

Процедурата на този тест беше съвсем стандартна: пър
во се взема генетичен материал (достатъчни са луковичка от
косъмче или капчица слюнка). После с помощта на микрос
копа се изолира една отделна клетка от тях, слага се в миниа
тюрна епруветка „Епендорф“ и се покрива с тънък пласт флу
оресциращ гел, необходим за магнитния анализатор. По този
начин се идентифицират всичките двадесет и три чифта кле
тъчни хромозоми, а основата на всеки от четирите клетъчни
нуклеотида на ДНК се оцветява различно. Накрая оцветената
клетка се запечатва в биостерилна опаковка и се поставя във
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вътрешността на двуметровия апарат с извита като лебедова
шия конструкция. Геноскопът работи на постоянен режим, ви
наги буден и нащрек, дори в момента от недрата му се разна
сяше напрегнато бучене.

-  CAT -  ACG -  TAG -  GAC...

„Умното око“ на ДАН методично разчиташе ДНК-спи-
ралата на двадесет и три чифта клетъчни хромозоми, използ
вайки различното оцветяване в клетъчните ядра. Получената
информация преминаваше по дългата, извита като на лебед
шия, след което влизаше за обработка в електронния мозък на
машината. Този мозък проверяваше точния ред на постъпва
щите буквени съчетания, всяко от които даваше определена ин
формация за клетъчното ядро: цитозин, аденин, гуанин, тимин.
Въз основа на тази информация се обработваше и генната ха
рактеристика, като в хода на този процес ДАН извършваше пос
тоянни сравнения с натрупаните в паметта му база-данни за
милионите неврални връзки. По този начин се идентифицира
ше веригата аминокиселини, която е кодирана във всеки отде
лен ген: вид, количество, начин на свързване. Накрая вечно жад
ният за нови познания „виртуален мозък“ определяше какъв
тип протеин ще се образува на матрицата.

Протеините са „тухлите“, с които се гради животът. Чрез
тях гените командват всички физиологични промени на ор
ганизма, определят клетките, от които се изграждат отдел
ните органи, решават как тези клетки ще се делят и умират.
С помощта на протеините човешките гени предизвикват рас
тежа на косата, карат стомаха да храносмила, произвеждат
сълзи и слюнка, определят не само деня на нашето раждане,
но и този на смъртта ни...

Апаратът, който в момента застрашително бучеше в дъ
ното на помещението, разчиташе генетичното наследство на
една определена човешка клетка, заложена в стерилната му
електронна паст. Той с лекота идентифицираше физическите
характеристики на индивида -  от цвета на косата до форма
та на носа, акцентираше върху всяко преимущество, зало
жено в тялото -  от интелигентност до атлетизъм, предсказ
ваше всяко бъдещо заболяване -  от невинната кистозна фиб-
роза до рака... Геноскопът беше в състояние да засече и всич-
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ки отклонения от нормалните параметри, проверката на бук
вените съчетания беше достатъчно прецизна за издаването
на напълно достоверна „присъда“.

Внезапно монотонното бучене на апарата промени тона
си, котешките очи, пръснати по лебедовата му шия, започ
наха да изгасват, накрая остана да свети една-единствена чер
вена лампичка. Геноскопът бе приключил своята работа. Ус
пял да разчете всичките три милиарда буквени съчетания на.
генната проба, проверил всеки един от онези 99966 гена, ко
ито се съдържат в клетката.

В рамките на броени часове геноскопът бе разшифро
вал жизнения код на човешкия организъм, известен под името
Холи Картър. И бе издал присъдата му -  смърт.

Хората се разотидоха два часа и тридесет и шест мину
ти по-късно. Том Картър сложи детето да си легне, качи се в
колата и потегли към „Джиниъс“ в компанията на Жасмин
Уошингтън. Пазачите от нощната охрана вдигнаха бариера
та броени секунди след като фаровете на специалния му мер
цедес SEL осветиха хромираната табела с надпис:

„ДЖИНИЪС БАЙЪТЕК ДИАГНОСТИКС
-  ВАШИТЕ ГЕНИ, ВАШЕТО БЪДЕЩЕ,

ВАШИЯТ ИЗБОР“.

Колелата изскърцаха по замръзналия чакъл на алеята.
Вдясно тъмнееха грамадите на протеиновите лаборатории,
в средата на затревената площ се очертаваше изящният си
лует на малък фонтан. Точно насреща се издигаше внуши
телната пирамида на централната сграда. Том спря на метър
от главния вход, забравил за подземния паркинг.

-  Все още си убеден, че трябва да го направиш, нали? -
обади се седналата до него Жасмин Уошингтън. -  Господи,
Том! Умен човек си, но понякога се държиш като абсолютен
кретен!

Той изключи мотора и я погледна:
-  Не искаш да ме разбереш и това си е... Нима не виж

даш, че тук не става въпрос за лично желание? Господ ми е
свидетел, че това е последното нещо на света, което бих ИС-
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КАЛ да сторя! Но ТРЯБВА да го сторя, Жас! Не е нужно да
присъстваш...

-  Добре де, този въпрос вече го изяснихме -  въздъхна
тя, слезе от колата и затръшна вратата. -  Все пак не мога да
разбера защо...

-  Казах ти, Жас. Многоформеният глиобластом, който
откриха в мозъка на Оливия, не се различава кой знае колко
от астроцитома на майка м и ...

-  Добре, Оливия е имала тумор в мозъка -  изрече с въз
дишка сътрудничката му. -  Но тя вече е мъртва и ти не мо
жеш да я съживиш, нали?

Прекалено уморен, за да спори, Том само поклати глава.
Жасмин беше изключително умна жена, но не понасяше не
яснотата. За нея нещата бяха или черни, или бели, правилни
или погрешни. В съжденията й липсваха наюнси, мозъкът й
действаше почти като сложните компютри, които създава
ше. Дори алогичната си вяра в Бога приемаше като някаква
даденост и не я подлагаше на абсолютно никакви съмнения.
Том пристъпи към вратата от дебело блиндирано стъкло, пос
тави длан върху сензора за ДНК и зачака. Идентификацията
стана за секунди, вратата просъска и се отвори.

-  Нещастието с Оливия й спести доста страдания -  обади
се зад гърба му Жасмин. Гласът й прозвуча доста по-меко.

Том кимна на двамата пазачи, прекоси мраморното фоа
йе и се изправи пред асансьорите с изцяло остъклени панели.

-  Точно там е работата, Жас -  рече с лека въздишка той. -
Не искам Холи да страда като мама, също както щеше да стра
да и Оливия... Нима не разбираш? Ние сме наясно, че този тип
мозъчни тумори са с изключително сложна генетика. Аз се
спасих от куршумите, които убиха Оливия. По същия начин
съм избягнал и гените, които причиниха рака на мама. Просто
защото здравите гени на баща ми са се оказали по-силни. Но
при Холи нещата стоят различно. Има вероятност да е насле
дила комплект увредени гени от Оливия, а чрез мен -  и
непълноценни от майка ми... Точно това искам да разбера...

Жасмин замълча. Влязоха в стъклената кабина и Том на
тисна бутона за втория етаж. Вратите се затвориха, асансьорът
безшумно пое нагоре. Том гледаше как входният вестибюл и
пазачите бързо се смаляват. Беше толкова тихо, че чуваше
дишането на жената до себе си.
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В един момент тя понечи да каже нещо, но само поклати
глава и замълча.

-  Хайде, питай -  обади се той.
-  Добре. Какво ще стане, ако Холи наистина е наследи

ла увредените гени? Как можеш да й помогнеш?
Вратите на асансьора се отвориха и Том излезе в кори

дора, който свършваше пред блестяща с металните си части
блиндирана врата, на която имаше табела: „Лаборатория
„Мендел“ . Вход за външни лица забранен.“ Сложи длан на
сензора и изчака компютърът да разчете ДНК-данните му.

-  Доколкото си спомням, в близките пет години се очак
ва лекарство за генца терапия -  промърмори той. -  Възнаме
рявам да направя всичко възможно да се спази този срок. Тъй
че ако Холи наследствено е обременена, болестта ще се проя
ви някъде около тридесетгодишната й възраст, като на Оли
вия и мама, и тогава нещата вече ще подлежат на контрол.

Вратата безшумно се отвори. По стените замигаха сен
зори, бързо реагирали на присъствието им. Включиха се спе
циалните лампи на тавана, имитиращи почти идеално дневна
та светлина. Вдясно тихо жужеше криобанката, където при тем
пература от минус 180 градуса по Целзий се съхраняваха жи
ви туморни проби. Пустата лаборатория изглеждаше странно
със своите празни работни места. Едно море от снежнобяла
апаратура, хром и стъкло. Тишината се нарушаваше единстве
но от шепота на климатичната инсталация. Макар да си дава
ше ясна сметка, че ДАН трябва да е приключил с теста, Том
все пак напрегна слух да долови монотонното му бучене. Очи
те му се спряха на вратата в дъното, стомахът му се сви. Беше
правил хиляди генни тестове, търсейки симптоми на смърто
носни образувания, но никога на близък човек.

-  Но какво ще стане, ако болестта е факт, Том? -  обади
се зад гърба му Жасмин. -  Как ще реагираш, ако Холи не
разполага с тези пет години?

На този въпрос нямаше отговор. Мълчаливо отвори вра
тата на апаратната и спря поглед на шестте черни машини с
лебедови шии, които сякаш го гледаха със скрито съчувст
вие.

-  Ела, нека видим какво ще ни каже ДАН -  дрезгаво
прошепна той.
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Жасмин обичаше геноскопите. Те бяха нейни рожби, бла
годарение на тях от просперираща, но неголяма биотех-
нологична компания „Джиниъс“ се бе превърнала в свето
вен лидер.

По своите технологични възможности геноскопът се ока
за уред на бъдещето -  толкова авангарден, че за трите години
на съществуването му конкурентните фирми просто си пла
щаха да го ползват, вместо да се опитват да разработят своя
версия. Джак Никълс вкара в действие огромните си познания
в областта на маркетинга и инвестициите, резултатите бяха на-
истини впечатляващи: днес геноскопи действаха по всички час
ти на света, неизменно лицензирани и проверени от лаборато
риите на „Джиниъс“ . По собствените му думи „изпращането
на генна проба за анализ вече се е превърнало в толкова оби
чайна и разпространена практика, колкото промиването и про
явяването на фотолента в някое от многобройните представи
телства на „Кодак“ ... Геноскопите бързо се превърнаха в зла
тен стандарт за разчитане на човешкия софтуер и това бе при
чината един от последните броеве на списание „Таим“ да наре
че Том Картър „Бил Гейтс на генетиката“ .

Тези апарати бяха толкова мощни, че дори Джак изпит
ваше притеснение от този факт. Жасмин често го бе чувала
да пита с нервна усмивка на уста: „Нима тоя шибан робот
познава М ОИТЕ клетки по-добре от самия мен?“ Естестве
но, този въпрос се задаваше далеч от ушите на клиентите...

Жасмин беше сред първите, които подложиха на тест
гените си. Не беше особено нервна, но когато разбра, че ни
що не я заплашва в близко бъдеще, все пак изпита дълбоко
облекчение. Но в този момент, пристъпвайки безшумно след
Том в залата с черните апарати, тя осъзна страховете на
Джак: имаше нещо дълбоко обезпокояващо в тези машини,
които знаят повече от теб и за теб... А тази вечер едно от
нейните деца щеше да каже безпощадното си мнение за мал
ката Холи...

Придърпа стола и седна до апарата, разположен в дъно
то на помещението. Откъм закръглената му основа долита
ше тихо жужене, но мониторът на поставката до него беше
тъмен.

-  Сигурен ли си, че го искаш? -  извърна се тя към Том.
Той кимна, по лицето му се плъзна скована усмивка.
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-  ДАН -  приведе се към микрофона тя. Не всички харес
ваха това име, измислено от нея, но с течение на времето хо
рата свикнаха.

Светлините върху лебедовата шия на машината се вклю
чиха като живи очи. Върху овалната база светнаха три бели
лампички. Жуженето се усили и премина в монотонно бучене.

-  Дай образ -  заповяда тя.
-  Аз също съм тук, ДАН -  обади се Том.
Мониторът изведнъж грейна. На екрана се появи емб

лемата на „Джиниъс“ -  електрическа крушка, около която
се увиваха спиралите на ДНК. Под нея беше изписан деви
зът на компанията: ВАШИТЕ ГЕНИ, ВАШЕТО БЪДЕЩ Е,
ВАШИЯТ ИЗБОР.

-  Моля, изберете меню -  проговори с кънтящ монотонен
глас компютърът веднага след като паметта му идентифицира
гласовете на неговите създатели. Жасмин много искаше да
снабди ДАН с красиво модулиран глас, още повече, че техно
логичните възможности за това отдавна бяха налице. Но Том и
Джак категорично се възпротивиха, предпочитайки монотон
ния глас на робот. Вероятно защото това им помагаше да не
забравят, че въпреки органичната си биоструктура геноскопът
все пак си остава един компютър и нищо повече...

-  Дай меню с готовите резултати -  заповядаТом. В ъгъ
ла на екрана се изписаха точните му думи за визуална про
верка правилността на командата.

-  Името на обекта? -  любезно попита машината.
-  Холи Картър -  отчетливо произнесе Том.
-  Обектът идентифициран. Моля изберете една от опции

те, изписани на екрана: ОБЩИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ХРОМОЗО-
МЕН АНАЛИЗ, ДЕТАЙЛНА ГЕННА ХАРАКТЕРИСТИКА.

-  Общи заключения, моля.
-  Веднага, Том.
На екрана се появи съответното меню, монотонният глас

на ДАН започна обясненията:
-  Пред вас е специфичното меню на обекта. Изборът на

профил ви предлага общо описание на обекта, базиращо се
на неговата или нейната ДНК: цвят на косата, цвят на кожа
та, очи, височина, тегло и пр. Профил „Активи“ предлага въз
можност за сравнение на онези гени, които надхвърлят об
щоприетите стандарти. Например: по-силен имунитет спря-
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мо заразни болести, по-голяма интелигентност. Профил „Па
сиви“ показва податливостта на обекта към неопасни за жи
вота заболявания и наличието на гени под нивото на общоп
риетите стандарти. Профил „Заплахи“ съдържа всички ген
ии дефекти на обекта, които представляват заплаха за живо
та му. Той е кодиран срещу нежелани интервенции. Моля,
направете своя избор.

Том прескочи първите три категории и каза:
-  Профил „Заплахи“, ДАН.
-  Личният вй код, моля.
-  „Откритие“.
-  Благодаря, Том. За достъп до профил „Заплахи“ ми е

нужен персоналният код и на другото лице.
Жасмин потисна една въздишка и се наведе към микро

фона:
-  „Дървото на познанието“.
-  Благодаря, Жасмин. Сигурни ли сте, че желаете да про

никнете в профил „Заплахи“? Да или не?
Пауза.
Жената се обърна и внимателно погледна приятеля си.

В очите му се четеше нерешителност, зад нея прозираше же
ланието да побегне от лабораторията, да грабне Холи и да
избяга на хиляди километри от проклетия геноскоп.

-Н е!
Чу собствения си глас някъде отдалеч, като на страни

чен наблюдател, застинал в неподвижния въздух на залата.
-  Какво?! -  смаяно възкликна Том.
Светлинките на геноскопа примигнаха, бученето в ос

новата му за миг промени интензивността си, после отново
се нормализира.

Картър се обърна към нея. В очите му се четеше гняв,
но и някакво скрито облекчение.

-  Какво правиш, по дяволите?
-  Още не е късно, Том -  умолително промълви тя. -

Прекрати тази история!
-  Моля потвърдете отговора -  обади се с монотонен

глас ДАН.
Нова пауза. Резултатите от теста на Холи бяха на една

сричка разстояние. Том погледна към нея, после към ДАН, в
очите му имаше несигурност.
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-  Да! -  прошепна дрезгаво той. -  Покажи ми профил
„Заплахи“!

Жасмин поклати глава и насочи поглед към екрана. Бу
ченето на ДАН леко се усили, после на монитора се изписа
ха три цифри: 9, 10 и 17.

Нещо не беше наред. Самото изписване на цифри вър
ху екрана означаваше, че в организма на Холи са заложени
опасни генетични дефекти. Всеки от тези номера съответст
ваше на хромозома с генетични увреждания.

-  Наличие на сериозни отклонения в гениите кодове на
хромозоми 9, 10 и 17 -  съобщи ДАН.

-  Първо ми покажи 17 -  заповяда с посивяло лице Том.
-  Разбира се, Том -  отвърна машината. Екранът на мони

тора за миг се изчисти, после върху него се появи нещо
като шарена винтообразна стълбица. Това беше графично
изображение на оцветената двойна спирала на ДНК. От
горе светна надпис „Хромозома 17“. Редом със спирала
та се появиха две групи от по три букви. Първата група
отговаряше на генната верига на Холи, а втората -  на
стандартната „здрава“ верига, взета за сравнение от чо
вешка клетка с напълно нормални гени. От дълбочината
на екрана изплува стрелка-курсор, която бавно се насочи
към спиралата, опря в един от винтообразните елементи
и застина там.

-  Наличие на дефект в р53* на хромозома 17 -  обяви
ДАН. -  В тази позиция се намира ген, който потиска тумор-
ните образувания. Дефектът се дължи на наследена по май
чина линия анормалност, към нея се прибавя и мутираща ген-
на функция по бащина линия. -  Стрелката започна да се дви
жи в синхрон е обясненията, спирайки се точно на онези спи
рални кръгове на ДНК, които се отличаваха от стандарта.
После на екрана се изписаха наследените по майчина линия
дефектни образувания:

* Обозначение на поредна различно оцветена лента в структурата на
хромозомата. Б. коне.

CAT -  ACG -  TAG -  GAC, всяко в ярък цвят за подчер
таване на аномалиите.

-.Каква по-точно е функцията на р53? -  нервно попита
Жаклин, която познаваше добре не толкова резултатите от из-
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следванията на ДАН, колкото начина, по който машината сти
гаше до тях.

-  Ген р53 помага за възстановяването на увредена ДНК
-  отвърна Том, изпреварвайки отговора на геноскопа. -  Не
говите мутации са основа за клетъчното клониране -  процес,
който води към рака. Но дефектът на този ген още не означа
ва, че Холи ще се разболее. При формирането на туморни
образувания участват множество други гени, точно по тази
причина ракът се лекува изключително трудно. За да се раз
более, Холи трябва да е наследила една особена комбинация
от дефектни гени, които задължително се намират в хромо-
зомите и на майката, и на бащата...

-  Значи тя може и да е здрава още, така ли?
Преди Том да отговори, върху екрана се появи нова сек

ция от спиралата. В ъгъла се изписа „Хромозома 9“.
-  Наличие на пакет увредени гени в хромозома 9 -  обя

ви ДАН. -  Бащиният комплект е дефектен, майчиният на
пълно липсва. Рискови са групите сег 6 и сег 14, наличие на
обратим кодов дефект в групи in f 19 и in f 27.

Без да поглежда към посивялото лице на Том, Жасмин
разбра, че положението е лошо. ДАН смени картината на м о
нитора още преди да успее да възприеме информацията в ця
лата й тревожна пълнота. На екрана се изписа „Хромозома
10“. Диагнозата на машината беше безстрастно неумолима,
в нея нямаше нито такт, нито съчувствие.

-  Пропуски в последователностите* на четири ras-гена
в хромозома 10 -  обяви ДАН с равнодушието, с което си-
ноптиците съобщават за промяната на времето. -  Неизбеж
на мутация.

-  Господи! -  сподавено простена жената.
Картър гледаше право пред себе си и мълчеше.
-  По-лошо е, отколкото си представях -  промълви най-

сетне. -  Един вроден дефект обикновено не е опасен. Ако нас
ледствеността от единия родител е качествена, има шансове
за корекции и на трите хромозоми, показали отклонения. За
съжаление Холи е получила в наследство най-лошата възмож
на комбинация... У нея просто са се събрали всички възмож-

' За да функционират правилно, нуклеотидите са свързани в строга
последователност. -  Б. коне.
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ни генетични инциденти...
Извърна се към Жасмин, в сините му очи имаше повече

гняв, отколкото тъга.
Тя мълчаливо поклати глава и сложи ръка на рамото му.

Думите бяха излишни.
Известно време останаха така, после той отново се обър

на към равнодушния черен лебед.
-  Казвай каква ти е прогнозата, копеле такова! -  изръм

жа. -  Какво ще стане е нея?
Жасмин ясно усети, че приятелят й умишлено дава во

ля на гнева си. Просто защото алтернативата бе отчаянието,
черно и напълно безполезно...

Машината зажужа, после притихна. Секунда по-късно
безстрастният металически глас обяви:

-  Комбинацията от генетични увреждания на обекта Хо-
ли Картър води до 99-процентова вероятност за развитие на
полиморфен глиобластом*.

* Тумор на опорната тъкан на нервната система, чисто разнообразие
от клетки го прави много злокачествен. -  Б. коне.

Този медицински термин прозвуча като екзотичното ла
тинско наименование на рядко цвете, далеч не толкова стра
шен като „рак“ или „тумор“. Но Жасмин не се остави да бъ
де заблудена. От Том вече беше научила, че полиморфен гли
областом означава най-злокачествената форма на астроци-
тома, или казано с обикновени думи -  рак в мозъка.

Пред очите й се появи Холи, смела и сдържана край гро
ба на майка си, облечена в аленото си палтенце, нахлупила
черната кожена шапчица на главата си. Изпита дълбока ом
раза към ДАН, сякаш машината беше виновна за всичко.

Обърна се да погледне Том. Той седеше напълно непод
вижен, в очите му светеше студен арктически пламък.

-  Съжалявам, Том...
-  Още нищо не се знае! -  процеди с обичайното си упор

ство той. -  Имам да му задам и един друг въпрос!
Личеше, че въпреки студената ярост в душата му Том

бе буквално парализиран от страх. Изтекоха няколко дълги
секунди, преди да се овладее. Командата, отправена към
ДАН, беше изречена със силен и ясен глас:

-  ДАН, мръсно копеле! Искам да определиш началото
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на мутацията, оптималните фактори на околната среда и най-
добрата употреба на лекарства. В допълнение искам да из
числиш кога ракът на Холи ще навлезе в своя четвърти и
фатален стадий!

Настъпи тишина. Геноскопът зажужа на високи обороти,
после също притихна, сякаш потънал в дълбок размисъл.

Металическият глас се обади няколко секунди по-късно.
Заслушана в него, Жасмин бавно поклати глава. Винаги се бе
ше гордяла със своето изобретение, но в този миг изпита чув
ство на дълбок срам. Сякаш свръхмодерният биокомпютър из
веднъж се беше превърнал в злобна вещица, която с наслажде-
ние предсказва смъртта на любимата й кръщелница...

$

Същият ден,
Лондон

-  Аз съм Немезис. Да бъде остър мечът на моето въз
мездие...

Острието проскърца по скалпа.
-  Да бъде блестяща бронята на моята праведност...
Скръц...
-  Да бъде здрав щитът на моята вяра...
Острието на бръснача се плъзна по гъстата четина и под

бялата пяна се показа гладкият скалп. С всяко движение на
ръката си Мария Бенариак пропиваше трите изречения на
своя псалм.

-  Аз съм Немезис, да бъде остър мечът на моето въз
мездие...

Кожата на главата й стана гладка, тя бавно избърса за
потеното огледало и внимателно огледа работата си, срещай
ки острия поглед на невероятните си очи -  едното синьо, дру
гото кафяво. Очите бяха единственото нещо, което пластич-
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пият хирург не успя да промени. Леко извръщайки глава, тя
успя да зърне бледите, десетгодишни белези зад ушите си -
единствената следа от някогашната си красота, прекадено нат-
I >апчива, за да остане незабелязана.

Постави бръснача на умивалника редом с тубичките те-
втрален грим. Ръката й се задържа над него в миг на кратко
полебание. Сведе очи към скорошните белези, които покри
ваха дясното й бедро, даде си сметка, че все още е рано за
облекчението.

Обърна гръб на огледалото и напусна тясната баня. Озо
ва се в просторната, но единствена стая на малкия апарта-
14ент, в който се намираше цялата й собственост. Изпита удо
волствие да стъпва с босите си крака по хладните, гладко
Полирани дъски на пода, очите й се отправиха към панора
мата зад широкия френски прозорец. Водите на Темза йзг-
: [еждаха оловносиви и студени на тридесетина метра под нея.
] 1асочи се към противоположния ъгъл на апартаментчето, на
подобяващо склад, и застана под гимнастическите халки, ока
чени на гредите под високия таван.

Подскочи и мазолестите й пръсти се вкопчиха в халки-
' ■е. Добре очертаните мускули се напрегнаха и поеха тежест
та на тялото й. Чупка в кръста, лактите се разтвориха, тор
сът зае хоризонтално положение. Краката й бавно се изпъ
ваха напред и направиха съвършен прав ъгъл със стегнатия
норем.

-  Едно, две, три... -  започна да брои тя, приковала очи в
насрещната стена. Изпълняваше упражнението гладко, без
j шкакви паузи.

-  Петнадесет, шестнадесет, седемнадесет...
Единственото видимо доказателство за физическото на

товарване бяха вадичките пот, плъзнали се по изваяния й
1’ръб, едва забележимото потрепване на ръцете.

-  Четиридесет и осем, четиридесет и девет, петдесет.
Позволи си една лека, победоносна усмивка, пръстите

п се разтвориха. Обгърна коленете си с ръце, направи салто
11 се приземи на излъскания под с котешка лекота. Погледът
]( беше изпитателен, без следа от суетност. Сякаш проверя
ваше състоянието на прецизен инструмент или вярно оръ
жие. Днешната сутрешна инспекция не се различаваше по
нищо от вчерашната, от всички останали. Резултатът, както

40



обикновено, беше напълно задоволителен. На тридесет цдат
години тялото й беше стройно и стегнато, без грам тлъстина.
Мускулатурата -  гладка и силна, готова за високи натоварва
ния. Съвършенството на това тяло се нарушаваше единстве
но от белезите. Онези, малките, зад ушите, кръстовидният под
дясната мишница, следите от дълбоки порязвания на дясното
бедро, които си беше причинила сама, двата дъговидни среза
непосредствено под зърната на стегнатите й гърди. Те бяха
единствен спомен от някога едрия бюст, който бе привличал
като магнит мъжките погледи.

Приключила с огледа на тялото си, Мария Бенариак се обър
на и огледа просторното помещение. Апартаментът заемаше та
ванския етаж на някогашен склад, типичен продукт на модната
вълна в края на осемдесетте, когато млади професионалисти от
Сити масово започнаха да купуват стотици подобни сгради, пръс
нати из непопулярния тогава Ийст Енд. Получаваха ги почти без
пари, преустройваха ги според вкуса си и се оказваха собстве
ници на евтини и удобни жилища, само на две крачки от место
работата им. Това помещение обаче беше далеч от представата
за ергенска бърлога. Повечето специалисти по вътрешно обза
веждане биха го нарекли „минималистично пространство“, но
по-точното определение беше „оскъдно“.

Мария се насочи към контролния панел до прозореца, от
който стърчаха четири механични прекъсвача.

Щрак-щрак. Първата гола стоватова крушка, която ви
сеше от тавана, бързо се изключи и включи.

Щрак-щрак. Втората я последва.
После дойде ред на третата и четвъртата.
Уверила се, че осветлението е в ред, тя премина на след

ващата фаза от ежедневния си ритуал -  проверка на шестте
прожектора, разположени на стратегически места из поме
щението. Запали ги, изправи се в средата на стаята и огледа
посоката на сноповете ослепителни лъчи. Искаше да е си
гурна, че нито един ъгъл не е останал в сянка. Премести ле
ко два от прожекторите, увери се за последен път, че мракът
е напълно прогонен, и продължи проверката си.

Пристъпи към единичното легло в ъгъла срещу гимнас
тическите уреди и внимателно докосна кръста, окачен над
него. Беш е най-обикновен дървен кръст, подарък от Отеца в
деня, в който я бе взел от корсиканското сиропиталище. Това
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бе-единствената украса на голите, ослепително бели стени.
" Погледът й се плъзна по лавиците. Книги липсваха, изк

лючение правеше една библия, поставена най-отгоре. Под
нея, редом с малък уокмен „Сони“, имаше шест комплекта
касети. Етикетите на пет от тях сочеха, че съдържат програ
ма за езиково обучение, на шестия пишеше „Гласови упраж
нения“ . Най-долната лавица беше пълна с компактдискове,
съдържащи справочна информация. Всеки на точно опреде
лено място.

Погледът й се премести надясно, обхващайки прозоре
ца и малкото дървено писалище под него. На плота имаше
телефонен апарат и портативен компютър, всеки включен в
отделен контакт на бялата стена. До тях лежаха часовник и
папка от тънък картон. На пода до писалището имаше куп
чина от същите папки. Краищата им бяха перфорирани, ка
то на изтекли паспорти. Изключение правеха поставената най-
отгоре на купчината и другата, на бюрото. Очите на Мария
се спряха върху папката от купчината, от устата й се откъсна
лека въздишка.

Отново се обърна, погледът й пробяга по скромната кух-
ничка в нишата, и се закова на входната врата. Внимателно
огледа четирите брави на солидната метална рамка, после
бавно пристъпи към голям гардероб от солидно дърво, раз
положен до нея.

Вратичките се отвориха, разкривайки атрибутите за две
те основни роли в живота й. Лявата страна беше гардероб.
До роклите бяха подредени мъжки костюми, акуратно изпъ
нати на закачалки. Над тях бяха окачени перуки от естестве
на коса с изключително качество, някои от тях дълги, други
къси. На пода бяха подредени шест чифта мъжки и дамски
обувки, всички един и същи номер.

Но вниманието й беше насочено главно към дясната част.
Тук имаше рафтове, които могат да се видят във всеки га
раж. Но подредените върху тях инструменти не се използва
ха нито от любителите на „Направи си сам“, нито за под
държане на домашната градина.

На специални куки най-отгоре бяха окачени три ножа,
подредени по големина като в музей. Остриетата им бяха
чисти и в добро състояние, но износените им дръжки изда
ваха честа употреба. Вдясно от тях висеше кукри -  традици-
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онният назъбен нож, използван от войниците-гурки в Непал.
Мария нежно погали блестящата стомана, наслаждавайки се
на острите като бръснач ръбове.

Под него бе окачена смъртоносна нунчака — две дърве
ни ръкохватки с дължина тридесетина сантиметра, свързани
с метална верига. Краищата на дървото бяха тъмни, с пре
обладаващо пурпурен цвят. Редом висеше извита гарота, ко
ято отдалеч наподобяваше развързана вратовръзка. На дол
ния рафт бяха подредени три огнестрелни оръжия: полуав
томатичен 9-милиметров „Глок“ с керамично покритие, който
беше неуловим от металотърсачите, автомат „Хеклер Кох“
със сгъваем приклад и пистолет „ЗИГ-Зауер“ . В дъното, на
специални хоризонтални поставки, лежаха дългобойна пуш
ка-снайпер и помпа с късо дуло. Между тези оръжия имаше
акуратно надписани чекмеджета с муниции и аксесоари.

Мария прокара пръсти по оръжията, грижливо избърса
микроскопично петънце смазка от дулото на хеклера, намес
ти пълнителя на пистолета.

Когато най-сетне се увери, че всичко е наред, тя зашляпа
с боси крака по дъските и отново влезе в банята. Завъртя кра
новете на душа и се отпусна под силната струя топла вода. Ня
колко секунди по-късно взе от поставката калъп катранен са
пун и разтърка кожата си до зачервяване. Насапуниса и обръс
натата си глава, примигвайки под лютивите струи. Едновре
менно с неизбежното отпускане на мускулите я обзе гняв, при
месен със срам. В съзнанието й отново се появи образът на
онзи учен, който не я оставяше на мира от Стокхолм насам...

По ирония на съдбата бе допуснала първата грешка в ка
риерата си именно с най-опасната от всички мишени. Всички
останали бяха обикновени злодеи -  търговците на оръжие,
безбожниците кинопродуценти, проповедниците-евангелисти
с огромна телевизионна аудитория, продажните адвокати на
мафията и наркобароните... При тях беше лесно: лицето на
дявола се виждаше ясно, нямаше трудности при неговата
идентификация. Но още в мига, в който получи от Отеца пап
ката с данните на доктор Том Картър, тя разбра, че този път
нещата са коренно различни. Злото у този човек бе далеч по-
силно и изпепеляващо от злото на онези, които тя бе пратила
в отвъдното. Защото обществото възприемаше неговите све
тотатствени игри е човешките гени като нещо добро и полез-
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но. Хората стигнаха дотам, че го'отрупаха с почести, като
ййейтел'. А Мария прекрасно знаеше, че най-опасно е онова
зло, което се крие зад маската на праведността.

Гневът отново изпълни гърдите й. Тя е Немезис, тя не
допуска грешки. Беше планирала да убе на Картър в мига
на неговия триумф, като с това искаше да покаже колко без
полезни са неговите постижения. Ударът трябваше да бъде
нанесен мълниеносно и с хирургическа точност, а тя да из
чезне от мястото на убийството още преди тялото на атеис
та да се строполи на земята. Но нещата се объркаха. Коле
гите на доктора го изтласкаха встрани, куршумите попадна
ха в жена му.

Разтърка се ожесточено с грубия сапун, кожата й отно
во се зачерви. Трябваше да неутрализира колегата му Джак
Никълс. По време на службата си във ФБР този човек се бе
превърнал в герой. Именно специален агент Никълс успя да
залови Щастливия Сам -  серийния убиец, който режеше ус-
тите на „усмихнатите“ си жертви, за да „уловял тяхното щас
тие“... Мария знаеше всичко по този случай. Знаеше, че бе
легът във форма на полумесец върху лицето на Никълс е
оставен от ножа на Щастливия Сам миг преди агентът да счу
пи вратните му прешлени. Да... При всички случаи би тряб
вало да допусне, че бившият агент на ФБР ще се опита да
помогне на приятеля си. Но тя бе постъпила като аматьор,
нещо непростимо за човек с нейните умения...

Спря душа, дръпна от поставката кърпа от груба мате
рия и набързо се избърса. Излезе от банята гола, краката я
отведоха до писалището, ръцете й се протегнаха към папка
та от жълтеникав картон. Разтвори корицата, очите й се спря
ха върху снимката на човека, когото Справедливото възмез
дие щеше да постигне.

Наведе се над купчината подобни папки на пода. Всички
бяха с подгънати ъгли, с изключение на една. Всички обекти
бяха ликвидирани, с изключение на един. Ръката й вдигна из
ключението, очите й се втренчиха в лицето на Том Картър -
единствения й провал. Изпита усещането, че яркосините очи
под непокорната черна грива я гледат с открито предизвика
телство. Решителната извивка на брадичката му му придава
ше упорит израз и това само усили желанието й да го спре на
всяка цена. Отчаяно й се искаше да завърши започнатото, но
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за това й трябваше специалното разрешение на Отеца. Все
пак би могла да направи една визита на доктор Картър,-даму
даде да разбере, че наказанието му е само отложено.., Вдигна
телефона и взе точно време от централата, после свери ча
совника си. Трябваше да бърза, за да хване презокеанския по
лет на конкорда.

С нежелание постави папката на доктор Картър обратно
в купчината. Краткият поглед върху съдържанието й беше дос
татъчен, за да пробуди старите й грижи, пръстите й механич
но опипаха пресните, наскоро заздравели белези на бедрото.
Спомни си унижението, което бе преживяла, докладвайки за
провала си на Отеца и брат Бернар. Опипването на скорош
ните рани се превърна в жесток натиск. ПЪРВИЯТ провал на
Немезис! Господи, каква жестока насмешка се четеше в пог
леда на брат Бернар!

Обърна се, пристъпи към кръста и коленичи пред него.
Кратката й молитва беше съвсем проста: да получи благос
ловията на Отеца за ликвидиране на учения веднага след по
редното Справедливо възмездие, което трябваше да споле
ти един нищо неподозиращ мъж в Манхатън...

Бийкън Хил, Бостън

На следващата сутрин Том Картър се събуди рано. Про
тегна ръка към Оливия в другия край на широкото легло,
усети хладната празнота на чаршафите и едва тогава си даде
сметка, че жена му е мъртва. С тази мисъл се беше пробуж
дал през всичките дни след убийството и вече бе започнал да
се пита винаги ли ще бъде така. Бавно отвори очи и извърна
глава по посока па будилника до леглото. Светещите цифри
показваха 5.16. В същия миг друга ужасна мисъл прониза
съзнанието му.

Колко време е една година? Петдесет и две седмици?
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Триста шестдесет и пет дни? Осем хиляди седемстотин и шей
сет часа? В каквото и да я превръщаше, годината си беше
година. Крайно недостатъчна като време. Според заключе
нието на ДАН точно толкова оставаше на Холи, при това в
най-добрия случай... Без лечение тя ще извади късмет, ако
отпразнува още един рожден ден.

В първия момент след присъдата на ДАН той почти из
пита облекчение. Срокът беше толкова кратък, че никой не
би могъл да стори каквото и да било. Това му предлагаше
всички възможни оправдания -  можеше да помогне при
откриването на убиеца на Оливия, можеше да направи пос
ледните месеци на Холи максимално удобни и безболезне
ни. Разбира се, той не можеше да постъпи по този начин.
Просто не беше от хората, които се примиряват.

Седна в леглото и разтърси глава, за да прогони тези
мрачни мисли. Трябваше му трезво разсъждение и нови пер
спективи, ако наистина иска да направи нещо реално за Хо
ли. А за това имаше само един начин. Преди да съобщи ло
шата новина на баща си и Джак, искаше да поговори с един
ствения човек, който го изслушваше в моменти на кризи и
дълбоки съмнения.

Спусна краката си на пода, изправи се и бавно тръгна
към банята. На масичката до ваната бяха струпани шампоа
ните и кремовете на Оливия. Над разноцветните шишенца
се усещаше нейното присъствие, подобно на почти всичко в
този дом, който бе създаден от нея. Том все още не беше
готов да се освободи от тях, не можеше да си представи как
изхвърля дори и най-незначителната вещ, която бе принад
лежала на жена му.

Нагласи струята на душа на максимум, кожата му бър
зо почервеня под яростната атака на водата. Окончателно
прогонил съня, той сведе поглед към грозния червен белег
над дясното си коляно. Шведският доктор твърдеше, че е из
вадил голям късмет, тъй като куршумът бе пронизал крака
и излязъл навън, без да засегне костта, оставяйки лесна за
лечение рана в мускулната тъкан. Трябваха му няколко без
крайно дълги секунди, за да прогони от душата си мъчител
ното желание да усети в себе си куршумите, които бяха от
нели живота на Оливия.

Избърса се, излезе от банята и отвори големия гарде-
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роб, който бе ползвал заедно с жена си. Дрехите й висяха на
закачалките си някак безжизнено, продължавайки дййзйъч-
ват аромата на тялото й. Награби слепешком първите неща,
които напипа, после се наведе да вдигне коженото яке, което
снощи бе захвърлил на пода.

Излезе на площадката, спря пред стаята на Холи и вни
мателно надникна през открехнатата врата. Свито на кълбо,
детето спеше дълбоко. Промъкна се вътре, наведе се и го
целуна по челото. Спрял поглед върху спокойното личице,
той изпита чувството, че предсказанието на ДАН е един да
лечен и безумен кошмар. Беше спокоен. Ако не успееше да
се върне до събуждането на Холи, за нея щеше да се погри
жи Марси Кели, която обитаваше самостоятелното апарта-
ментче на таванския етаж и която след нещастието с Оливия
се зае с поддържането на дома.

Излезе от стаята на спящото дете, внимателно се спус
на по все още тъмните стълби и излезе навън. Мина през
задната врата, тъй като не искаше да се натъква на поли
цейската кола, паркирана пред къщата. Влезе в мерцедеса и
запали мотора, мимоходом отбелязвайки пресния сняг, който
бе навалял през нощта. Напусна имението през задния пор
тал, незабелязан от пазачите си. Искаше да бъде сам, отказ
ваше да приеме загрижеността на Джак, който твърдеше, че
има вероятност убиецът да го е последвал и в Щатите. Спо
ред Том човекът, който застреля Оливия, в момента се укри
ваше, а полицията само си губеше времето да охранява къ
щата, вместо да се заеме с издирването му. '

По централните улици на Бостън липсваше обичайното
стълпотворение от коли, шофирането беше спокойно. Беше
неделя, малко преди шест часа сутринта. За всичките петна
десет минути, които му бяха необходими да достигне целта
на пътуването си, срещна само няколко коли. Един кафяв се-
дан го задмина точно в средата на моста, все още непочистен
от нощния сняг.

Воднисторозовйте лъчи на изгряващото слънце го ог
ряха в мига, в който спря колата пред входа на побелялото
гробище. Високият портал от ковано желязо беше отворен.
Мерцедесът бавно се плъзна напред и спря на малкото въз
вишение в средата на огромния парк, откъдето върху гроба
на Оливия ясно се виждаше прясната купчина пръст, побеля-
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ла от сняг. Том изключи двигателя, излезе навън и се насочи
натам, духайки в премръзналите си длани. Отпусна се в сне
га, прибра колене към гърдите си и започна да разказва на
Оливия какво се беше случило.

Започна от самото начало, без да пропуска нищо. Има
ше чувството, че тя е редом с него и го слуша, както бе пра
вила, докато беше жива.

-  Какво да правя? -  попита на глас той. -  Да приема
неизбежното и да посветя времето си за Холи, или да риску
вам да пропилея тази безценна година живот, търсейки на
чин да я излекувам?

Седеше в снега и гледаше как хладните и прозрачночис-
ти пръсти на зората изтласкват остатъците на нощта. Спом
ни си любимото стихотворение на Оливия и се усмихна. Не
беше в състояние да повтори всички стихове, които Дилан То
мас бе посветил на умиращия си баща, но помнеше доста
тъчно от тях, за да е сигурен, че тя му е отговорила... Не бива
да се примирява, не бива да остави Холи да бъде погълната
от мрака. Трябва да бъде редом с нея, но да се бори. Да из
ползва всички средства и цялото си умение, за да изтласка
назад настъпващия мрак...

Беше сигурен, че Жасмин няма да сподели с никого при
съдата на ДАН. Искаше нещата да останат така, особено за
Холи, която не биваше да разбере за ужасното си заболява
не. Утре ще сподели новината с Джак и Алекс, може би и с
някои от останалите колеги, които могат да му помогнат.
Ще изслуша мнението им, ще приеме съветите им с благо
дарност и облекчение. После заедно ще изготвят най-доб
рия план за действие. Защото ако те не могат да спасят Хо
ли, значи никой друг на този свят не би могъл да го стори...

Зърна стъпките в снега в мига, в който лъчите на изгря
ващото слънце се плъзнаха из гробището. Проследи ги с очи
до кафявия се дан, който бе паркиран в дъното на алеята. До
колата се беше изправил мъж с широки рамене. Слънцето бе
ше зад гърба му и го превръщаше в неясен силует, но нещо в
Стойката му говореше, че е обърнат към Том и внимателно го
наблюдава.

Том се изправи и сведе очи към дълбоките стъпки в сне
га, които свършваха пред гроба. Едва сега забеляза малкото
букетче кървавочервени рози, поставено в основата на над-
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гробния камък. Бе помолил близки и познати да не изпращат
цветя на гроба, а да направят дарения за бедните, както би
постъпила и самата Оливия. Кой ли бе оставил този букет?
Той се наведе и вдигна розите. От тях падна малък плик.

Разкъса го с премръзнали пръсти и извади малка кар
тичка. В горния й край имаше кратък цитат от Евангелието:

„Смъртта е разплата за сторените грехове.“ Думите под
цитата го накараха да забрави за щипещия студ: „Този път
жена ти плати за твоите грехове. Но наказанието няма да те
отмине.“

Подпис липсваше.
Най-накрая душата му бе разтърсена от някакви чувст

ва. Гневът и мъката, които бе сдържал през цялото време
след смъртта на Оливия, го връхлетяха. Кръвта заблъска в
слепоочията му, очите му се присвиха срещу изгряващото
слънце. Скочи на крака и се втурна към неясния силует до
колата, пренебрегвайки болката в ранения си крак. На места
снежната покривка бе доста дълбока и трудна за преодоля
ване, от устата му започнаха да излизат облачета гореща
пара. Измина така двадесетина метра, слънцето вече не го
заслепяваше. Спря и безпомощно се огледа. От мъжа няма
ше и следа, колата също беше изчезнала...

Три дни по-късно Жасмин Уошингтън, Том Картър и
Джак Никълс седяха в заседателната зала на най-горния етаж
на остъклената пирамида. Тук се намираха всички търговски
помещения на „Джиниъс“, включително кабинетът на Джак.
Главата на Жасмин продължаваше да се поклаща от смайва
не. Още не беше успяла да приеме прогнозата на ДАН за
състоянието на Холи, а сега и това!

-  Едно нещо не мога да разбера, Том -  проговори с въз
дишка тя. -  Защо полицаите, които те охраняват, не са нап
равили опит да го хванат?

-  Защото не са били там -  отговори Джак, сключил сил
ните си пръсти върху полирания плот на заседателната ма
са. -  Защото нашият Айнщайн решил да им се изплъзне...

-  Спести ми покровителствените си забележки, Джак! -
уморено простена Том. -  Твоите приятелчета в Бюрото вече
ми изчетоха цяла лекция!

Лицето на Джак остана непроницаемо. Изглеждаше доб-
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ре за петдесетгодишен мъж въпреки белега и силно проша
рената си пясъчноруса коса. Жасмин го познаваше отдавна, поч
ти откакто познаваше и Том. Освен че беше финансовият ге
ний на компанията, бившият агент на ФБР притежаваше и дру
ги ценни качества. Той умееше да подрежда нещата и да изг
лажда недоразуменията, беше онази прагматична спирачка за
развихрената фантазия на Том, която го сваляше обратно в ре
алния свят. Веднъж Джак й беше казал, че неговата главна ро
ля в компанията е да пази крехките им идеи от грубите лапи на
„онези с костюмите“, имайки предвид инвеститорите. С Том
се бяха запознали преди дванадесет години на някаква конфе
ренция за инвестиции в областта на биотехнологиите, прове
дена в Манхатън. И оттогава насам бяха неразделни.

По онова врем е въпреки  б езсп орн и те  усп ехи  на
„Джиниъс“ Том Картър изпитваше нужда от свежи инвести
ции за практическото създаване на геноскопа, но едновре
менно с това бе твърдо решен да не изпуска контрола над
компанията. Джак, наскоро завършил Уартън Бизнес Скул с
отлична диплома, беше изкарал една година в инвестицион
ната компания „Дракс Венчър Кепитъл“ и отчаяно се нужда
еше от просперираща фирма със смели идеи, в която да вло
жи част от капиталите на „Дракс“ . Забравили за конферен
цията, двамата бяха разговаряли в продължение на тридесет
и девет часа, разбира се, с известни паузи. В резултат Джак
си подаде оставката, напусна „Дракс“ и постъпи на работа при
Том. В рамките на някакви си три седмици той не само успя
да събуди интереса на шест от най-големите инвеститори на
Уолстрийт към проекта на Том, но и много повече. Изправяй
ки ги един срещу друг по елегантен и дяволски ефикасен на
чин, той благосклонно позволи на три от тях да предложат
необходимите за проекта сто и петдесет милиона долара, но
при условие да не се бъркат в бизнеса на фирмата за срок от
десет грдини...

-  Какво мислят във ФБР, Том? -  попита Жасмин.
Той стана, пристъпи към остъклената външна стена на

заседателната зала и се облегна на нея.
-  Мислят, че това е работа на Проповедника -  глухо от

говори.
-  Исусе! -  прошепна тя с широко разтворени очи. -  На

истина ли?
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