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УВОД ОТ МАРТИН ЕЙМИС

Дали способността за пророкуване е литературна дарба? И 
следва ли особено високо да ценим творбите на Джеймс 

Балард заради „свръхестествената“ (както твърдят някои кри-
тици) точност на прогнозите им? Предполагам, че отговорът 
и на двата въпроса е едно развеселено „не“. 

В The Atrocity Exhibition (1970) Балард удачно сочи Ро-
налд Рейгън като бъдещ президент. От друга страна, в Hello 
America (1981) допуска, че САЩ ще бъдат изцяло евакуирани 
до 1990 г. Метеорологичните катаклизми, рисувани в пър-
вите му четири романа, все още изглеждат правдоподобни. 
Но социалната криза от пос ледните четири, отличаваща се с 
насилие и беззаконие, породени от пренасищането със сво-
бодно време и материални блага, сега изглежда отдалечена 
до невероятност.

Ако действително има пророчество, то се свежда до това, 
че творческото гадаене винаги е безнадеждно случайно. Са-
мото разгръщане на световните исторически събития е про-
изволно, а „бъдещето“ се определя от мъглява неизвестност 
и в този смисъл е чуждо на естетиката. Освен това художест-
веното творчество дължи вярност само на една муза, истин-
ска богиня и чиста като осемте си сестри, а не на мадам Со-
сострис, гадателката с карти от „Пустата земя“ на Т. С. Елиът. 
И все пак има някои писатели, чиято визионерска сила се 
опълчва на логичните умозак лю че ния – писатели, които ся-
каш са в състояние да усетят и използват „жуженето на света“, 
предвещаващо „близкото след“. Първата фраза принадлежи 
на Дон ДеЛило, който е един от тях, а втората – на Джеймс 
Балард (1930 – 2009).

Балард предвижда климатичните изменения, причинени 
от човека, не в „Удавеният свят“ (1962), а в The Drought („Суша-
та“), излязъл през 1964 г. В този роман, първоначално озагла-
вен The Burning World („Изгарящият свят“), промишлените 
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отпадъци са задръстили океаните и са нарушили цикъла на 
валежите, превръщайки планетата в пустиня от прах и огън. 
В „Удавеният свят“ екологичната катастрофа има по-различ-
ни измерения. Средната температура на екватора е осемдесет 
градуса и се покачва, полярните шапки и вечните ледове са 
се стопили, Европа е „система от гигантски лагуни“, амери-
канският Среден запад е „огромна водна площ, отворена към 
залива Хъдсън“, а населението на света, намаляло до пет ми-
лио на, се е скупчило в Арктика и Антарктика (където термо-
метрите засега бележат „приятните“ трийсет градуса). Как се 
е стигнало дотам? Чисто и прос то поради слънчева нестабил-
ност, без никаква помощ от страна на Homo sapiens. Така, въз 
основа на един роман, Балард може да добави своя глас към 
настоящия републикански дебат за глобалното затопляне – 
леко вляво от Рик Пери и Мишел Бахман, но и леко вдясно от 
Мит Ромни.

Това е ирония, която не бива да ни плаши, защото ни до-
ближава до по-съществени въпроси. Като човек (и „зелен“ по 
убеждения) Балард е на страната на ангелите, но като творец 
безусловно принадлежи към партията на дявола. Той обича 
лепкавите джунгли на „Удавеният свят“ и изпепелените пус-
тини на „Сушата“ точно както и суперураганите и лавините 
на The Wind from Nowhere („Вятърът от нищото“, 1961) и апока-
липтичната минерализация на The Crystal World („Кристал-
ният свят“, 1966). Мерило за творческия му радикализъм е, че 
приветства тези отчаяни антиутопии с всяка фибра на своето 
същество. Когато се отвръща от научната фантастика на 50-те, 
Балард отхвърля „външния космос“ в полза на неговата про-
тивоположност, „вътрешния космос“. Той се слива със своите 
визии за бъдещето, като ги интернализира в наситено с въоб-
ражение мъченичество. Единството на усещане и обстановка, 
картографирането на ландшафта на тревожния ум – това е, 
което има значение за Балард. То придава на произведенията 
му специфичната сплав от своенравност и скованост.

„Скоро щеше да стане твърде горещо“, гласи лаконич-
ното първо изречение на „Удавеният свят“. Главният герой, 
морският биолог Робърт Керанс, се взира от балкона на своя 
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апартамент в „Риц“. Той е единственият (сухоземен) обитател 
на хотела, а надигащата се вода е на десет етажа под краката му.

Дори през гъстата, маслиненозелена растителност 
безмилостната сила на слънцето бе напълно осезаема. 
Ярките пречупени лъчи барабаняха по голите му гърди 
и рамене... Небесното светило вече не представ ля ва ше 
правилен диск, а разлята елипса, която пламтеше на из-
точния хоризонт като колосална огнена топка, а от-
ражението ѝ превръщаше мъртвата оловна повърхност 
на лагуната в блестящ меден щит.

Слънцето е обезпокоително разтегнато, а също и тревож-
но шумно. То „гърми“ и „бумти“, ние чуваме „вулканичния тъ-
тен“ на неговите недра. 

Има комари с размерите на водни кончета, чукоглави 
прилепи, паяци-вълци. Има и ръмжащи игуани, а в един мо-
мент голям алигатор съзира Керанс, затънал до кръста сред 
хвощовете, и се насочва към него, „фиксирайки го с очи“ (това 
„фиксиране“ те кара да потръпнеш). Водата излъчва нетърпи-
ма воня – „плътния, сладък мирис на мъртва растителност и 
гниещи животински трупове“. Керанс наблюдава „безброй-
ните отражения на слънцето, движещи се по повърхността 
на огромни огнени петна като пламтящите фасетни очи на 
гигантски насекоми“. Под лагуната се намира град „без расти-
телност, с изключение на редките, носещи се валма от сарга-
сови водорасли. Улиците и магазините му са запазени почти 
непокътнати, като отражение в езеро, чийто оригинал по ня-
каква причина е изчезнал“. Този град е Лондон.

Предполага се, че Керанс работи заедно с екип изследо-
ватели на плаваща научна станция, но работата се е превър-
нала в безсмислена рутина. Фауната и флората неотклонно 
следват „прогнозните тенденции, начертани двайсет години 
по-рано“, а именно – ускорена обратна еволюция, регресия 
към един свят на гущери и тропически гори под мезозойско-
то слънце. Човешките същества подлежат на паралелен про-
цес, протичащ в рамките на собствените им черепи. Още в 
началото научаваме, че нещо не е наред със съня – през нощта 
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главните действащи лица навлизат в „джунгли на времето“, 
връщащи ги към живота в утробата, а също и към минало-
то на вида. Те изживяват „архаични спомени“ за опасност и 
ужас, органично криптирани в гръбначния им мозък. Ня-
кои се боят от тези сънища. Керанс, напротив, ги прегръща с 
копнеж и се подчинява на тяхното господството върху своето 
пробуждащо се съзнание:

Воден от сънищата си, той се движеше назад през ново-
възникващото минало, през поредица от все по-странни 
пейзажи, съсредоточени около лагуната… Понякога кръ-
гът на водата бе лъчезарен и жив, а друг път – мътен и 
унил. Брегът бе оформен от люспести шисти, подобно 
на матовата, металическа кожа на влечуго, но меките 
плажове грееха примамливо с лъскав карминов отблясък, 
небето синееше топ ло и ясно, а празнотата на дългите 
пясъчни ивици бе пълна и абсолютна, което го изпълва-
ше с топла, мъчителна нега.

Балард придава на „Удавеният свят“ атрибутите на тра-
диционен роман (герой, героиня, фигура на властта, злодей) 
и го снабдява със сюжетна линия (въведение, кулминация, 
развръзка), но всичко това се усеща някак проформа, сякаш 
конвенционалността го отегчава. Фонът на романа е смело 
футуристичен, докато неговата механика изглежда антич-
на (с привкус от момчешката невинност, която откриваме 
у Джон Бюкан и Сесил Форестър). В добавка поразително 
„пост ният“ диалог на Балард оставя сериозна празнина. Тук, 
както и навсякъде, неговите драматични персонажи – уж тол-
кова призрачни и изтощени – говорят като група британски 
учители от 30-те години на миналия век, с фрази от рода на 
„Жалко за стария Бодкин“, „Превъзходно!“ и „Туше, Алън“. За 
сравнение при ДеЛило диалогът винаги е плавен и одухотво-
рен. Стигаме до извода, че Балард не е особено заинтригуван 
от социалното взаимодействие, освен ако не е под формата 
на нещо странно и ужасяващо, подобно на тълпа, движена от 
атавистични инстинкти или масова истерия. Онова, което го 
вълнува, е човешката изолация.
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„Другостта“ на Балард, неговата месмерична вглъбеност, 
често се отдава на двете години, прекарани в японски лагер за 
интернирани в Шанхай (1943 – 1945). Мис ля, че това изживя-
ване трябва да се разглежда в съчетание с двете години, през 
които се занимава с дисекция на трупове като студент по ме-
дицина в „Кеймбридж“ (1949 – 1951). Отново се сблъскваме с 
дихотомията – като човек той е общителен и духовит, но като 
художник е мрачен и самотен. Резултатът е гениално умение 
за пресъздаване на извратеното и обсесивното, реализирано 
в разнообразен прозаичен стил, обогатен с широк спектър от 
технически понятия. В крайна сметка силата на въздействието 
на „Удавеният свят“ произтича не от действието, а от поетич-
ния му заряд.

„Скоро щеше да стане твърде горещо.“ Да, и скоро ще дой-
де време героите да изоставят лагуната и удавения град, за да 
се евакуират на север, към един от пос ледните редути на чо-
вешката цивилизация, Кемп Бърд в Арктическа Гренландия. 
Има наложителни причини за това, като мутиращи комари и 
маларийни плазмодии, нов вид рак на кожата, причинен от 
изпаряващата се облачна покривка, все по-нагли посегател-
ства на влечугите, настъпление на екваториалните дъждове и 
екваториалната жега. Керанс, естествено, е пос ледният, кой-
то напуска сцената в края на повествованието. Прави го пеша, 
с патерица и инфектирана рана на крака. И по кой път избира 
да тръгне? Дори читател, съвсем нов за Балард, на този етап 
ще се съгласи с логиката му: „Няма друга посока“. Той се на-
сочва на юг.

Ню Йорк, 2011 г.
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Първа глава
НА ПЛАЖА В ХОТЕЛ „РИЦ“

Скоро щеше да стане твърде горещо. Излязъл на балко-
на на хотела малко след осем часа сутринта, Керанс на-

блюдаваше как слънцето изгрява зад горичките от гигантски 
папрати, завзели покривите на изоставените супермаркети 
на половин километър от източната страна на лагуната. Дори 
през гъстата, маслиненозелена растителност безмилостна-
та сила на слънцето бе напълно осезаема. Ярките пречупе-
ни лъчи барабаняха по голите му гърди и рамене, изкарвай-
ки първата за деня пот. Той надяна чифт тъмни очила, за да 
предпази очите си. Небесното светило вече не представ ля ва-
ше правилен диск, а разлята елипса, която пламтеше на из-
точния хоризонт като колосална огнена топка, а отражение-
то ѝ превръщаше мъртвата оловна повърхност на лагуната в 
блестящ меден щит. До обяд, след по-малко от четири часа, 
водата щеше да е напът да закипи. 

Обикновено Керанс ставаше в пет и пристигаше в стан-
цията за биологични изследвания навреме, за да отхвърли 
четири-пет часа работа, преди жегата да стане непоносима, 
но тази сутрин изпитваше нежелание да напусне хладното, 
климатизирано убежище на хотелския апартамент. Умишле-
но бе удължил самотната си закуска, а след това бе изписал 
цели шест страници в дневника си, изчаквайки момента, в 
който полковник Ригс ще премине с патрулната лодка, зна-
ейки, че тогава вече ще е твърде късно да тръгва за станция-
та. Полковникът си падаше по разговорите, особено ако бяха 
съпроводени с някоя и друга чашка аперитив, и щеше да ста-
не поне единайсет и половина, преди да си отиде, мислейки 
вече единствено за обяда в базата. 

По някаква причина обаче Ригс се бавеше. Може би бе 
удължил рутинната си обиколка из прилежащите лагуни 
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или пък чакаше Керанс да пристигне в станцията. За момент 
Керанс се зачуди дали да не опита да се свърже с него по радио-
предавателя, но той стоеше заровен под купчина книги с из-
тощена батерия. Ефрейторът, отговарящ за радиостанцията в 
базата, бе протестирал пред Ригс, когато той внезапно се бе 
изключил насред сутрешната сводка на новините, свеждаща 
се до атаката на две игуани срещу хеликоптера предната нощ 
и данните за температура и влажността. Но Ригс долавяше 
несъзнателния стремеж на Керанс да ограничи връзките си 
с базата – преднамерената разхвърляност на пирамидата от 
книги, скриваща предавателя, контрастираше твърде рязко 
с инак педантичната му изрядност – и тактично толерираше 
нуждата му да се самоизолира.

Керанс стоеше облакътен на балконските перила и на-
блюдаваше как неподвижната водна повърхност десет етажа 
по-надолу отразява мършавите му, ъгловати рамене. Поред-
ното термално течение разклати огромните хвощове край 
бреговете на потока, излизащ от лагуната. Заклещени от 
околните сгради и инверсионните слоеве на трийсет мет ра 
височина, въздушните джобове се нагряваха бързо, след кое-
то се устремяваха нагоре като изпуснати балони, оставяйки 
подир себе си внезапен засмукващ вакуум. За няколко секун-
ди облаците пара, надвиснали над потока, се разпръснаха и 
миниатюрно торнадо се стрелна между двайсетметровите 
растения, прекършвайки някои от тях като кибритени клеч-
ки. Пос ле, пак така внезапно, бурята утихна, а масивните им 
стволове останаха да се поклащат във водата като лениви али-
гатори. 

Керанс си рече, че е постъпил разумно, като е останал в 
хотела, предвид зачестяващите бури, макар и да бе наясно с 
действителния си мотив – осъзнаването, че вече няма какво 
да се направи. Биологичните изследвания се бяха превърна-
ли в безсмислена игра. Новата флора следваше точно прогно-
зните тенденции, начертани двайсет години по-рано, и той 
бе сигурен, че никой в Кемп Бърд, Северна Гренландия, не си 
прави труда да отваря докладите му, камо ли да ги чете.
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Веднъж старият доктор Бодкин, помощникът на Керанс в 
изследователската станция, шеговито бе вмъкнал описание на 
голям гущер с гигантска гръбна перка от рода на пеликозав-
рите, уж забелязан да се движи из една от лагуните. Подобно 
събитие вещаеше завръщане на епохата на древните влечуги 
и ако някой бе възприел доклада сериозно, тук трябваше не-
забавно да пристигне цял куп еколози, а също рота, въоръже-
на с тактическо ядрено оръжие и носеща заповед за настъп-
ление на юг. Но се бе получил единствено рутинният сигнал 
за потвърждение. Може би специалистите от Кемп Бърд бяха 
твърде уморени дори да се смеят.

В края на месеца полковник Ригс и екипът му щяха да 
приключат със задачата в този град (дали беше Берлин, Па-
риж или Лондон, запита се Керанс) и да потеглят на север, 
влачейки станцията на буксир подире си. Керанс не можеше 
да си представи, че ще трябва да напусне мезонета, който бе 
обитавал през пос ледните шест месеца. „Риц“ действително 
заслужаваше репутацията си – банята например, с нейните 
мивки от черен мрамор и позлатени кранове и огледала, при-
личаше на параклис от катедрала. Струваше му се забавно да 
си мис ли, че е пос ледният гост на хотела, да асоциира заклю-
чителната фаза от собствения си живот – одисеята на север, 
през удавените южни градове, към Кемп Бърд с неговата су-
рова дисциплина – с прощалния залез на дългата и велико-
лепна история на хотела.

Беше се настанил тук още в деня след пристигането, не-
търпелив да смени тясната койка между лабораторните маси 
с прос торните, пищно обзаведени стаи с високи тавани. Вече 
възприемаше тапицираните със сатен мебели и бронзовите 
статуи в стил ар нуво в нишите на коридорите като естествен 
фон за своето съществуване. Наслаждаваше се на изтънчена-
та атмосфера на меланхолия, обгърнала тези сетни останки 
от една отминала цивилизация. Повечето други сгради около 
лагуната отдавна се бяха срутили и затънали в тинята, раз-
кривайки плебейския си произход, докато „Риц“ още стоеше 
горд и самотен на западния бряг. Дори влажната синкава пле-
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сен, покриваща някога великолепните му килими, само под-
чертаваше неговото викторианско достойнство. 

Апартаментът бе първоначално проектиран за някакъв 
финансист от Милано и обзаведен, без да се пестят средства. 
Дограмата все още уплътняваше перфектно, въпреки че пър-
вите шест етажа на хотела се намираха под нивото на водата 
и носещите стени започваха да поддават, а мощният клима-
тик работеше без прекъсване. Помещението не се обитаваше 
от десет години, но по лавиците на камините и позлатените 
масички почти не се бе събрал прах. Триптихът със снимки 
от крокодилска кожа върху бюрото бе като нов – финансис-
тът сам, финансистът с доволното си и охранено семейство 
и финансистът пред лъскава петдесететажна офис сграда. За 
късмет на Керанс, неговият предшественик си беше тръгнал 
набързо, оставяйки шкафовете и гардеробите пълни със съ-
кровища. Имаше ракети за скуош с дръжки от слонова кост и 
халати с бродирани монограми, а коктейл барът бе претъп-
кан с отбрани уискита и коняци, вече съвсем отлежали.

Гигантски малариен комар с размерите на водно конче 
изпърха във въздуха покрай лицето на Керанс, сетне се стрел-
на надолу към плаващия кей, където бе закотвен катамаранът 
му. Слънцето все още се криеше зад растителността от из-
точната страна на лагуната, но усилващата се жега изкарва-
ше пълчищата насекоми от бърлогите им по покритата с мъх 
фасада на хотела. Не му се искаше да напуска наблюдателни-
цата си на балкона и да се прибира в стая та. В ранната утрин-
на светлина над лагуната тегнеше странна, скръбна красота. 
Зелено-черните листа на голосеменните растения, оцелели 
останки от мезозойското минало, и полупотопените бели 
корпуси на сградите от ХХ век се отразяваха заедно в тъмно-
то огледало на водата – два взаимосвързани свята, спрели на 
кръстопът във времето. Грамаден воден паяк, цепещ енергич-
но маслената повърхност на сто мет ра разстояние, грубо го 
изтръгна от съзерцанието. 

В далечината, някъде зад грамадната готическа сграда 
половин километър на юг, се прокашля и забоботи дизелов 



17

двигател. Керанс влезе вътре, затвори вратата с телена мрежа 
и отиде в банята да се обръсне. Водата от крановете отдавна 
бе спряла да тече, но Керанс поддържаше достатъчно количе-
ство в дълбоката вана, внимателно пречистена от саморъчно 
изработената инсталация на покрива и вкарана с тръби през 
прозореца.

Керанс беше на четиресет, но с побеляла брада от радио-
активния флуор във водата. При все това късо подстриганата 
му коса и плътният бронзов загар го караха да изглежда поне 
десет години по-млад. Хронична липса на апетит и новите 
маларии бяха изпили кожата на скулите му, подчертавайки 
аскетичния профил. Докато се бръснеше, оглеждаше кри-
тично чертите си, следваше с пръсти стесняващите се линии, 
опипваше променената мускулатура, която бавно трансфор-
мираше своя контур и разкриваше една личност, останала 
латентна през досегашния му съзнателен живот. Въпреки за-
твореното си съществуване сега той изглеждаше по-спокоен 
и уравновесен от всякога, а хладните му сини очи се взираха 
с иронично безстрастие. Умишленото потапяне в неговия 
собствен свят, изпълнен с лични традиции и ритуали, бе от-
минало. Ако сега странеше от Ригс и хората му, то бе прос то 
заради удобството, а не от мизантропия. 

На излизане от банята взе кремава копринена риза с моно-
грам от купчината, оставена в гардероба от финансиста, и на-
хлузи чифт идеално изгладени панталони с етикет от Цюрих. 
След като затвори двойните врати зад себе си – апартаментът 
на практика представ ля ва ше стъклена кутия, вградена във 
външните тухлени стени, – той се спусна по стълбището.

Озова се на пристана тъкмо когато катерът на полковник 
Ригс, префасониран от десантен кораб, спря до катамарана. 
Ригс стоеше на носа, спретнат и строен, опрял обутия си в 
ботуш крак на борда и оглеждащ криволичещите рекички и 
надвисналите джунгли като някогашен африкански изсле-
довател.

– Доб ро утро, Робърт – поздрави той Керанс и скочи вър-
ху люлеещия се импровизиран кей от двесталитрови бидони, 
скрепени с дървена рамка. – Радвам се да те заваря още тук. 



18

Бих искал да ми помогнеш с нещо. Има ли начин да си вземеш 
един ден почивка от станцията?

– Разбира се, полковник. Всъщност вече го направих – от-
върна Керанс, като протегна ръка и му помогна да се качи на 
бетонната тераса, принадлежала някога на апартамента на 
седмия етаж. 

Теоретично пог леднато, изследователската станция бе 
под началството на Ригс и Керанс трябваше да поиска него-
вото разрешение, но двамата отдавна бяха загърбили цере-
мониите в отношенията си. Работеха заедно повече от три 
години, докато станцията и нейният военен ескорт се при-
движваха бавно на север през европейските лагуни. Ригс 
оставяше Керанс и Бодкин да си вършат работата както на-
мерят за добре, достатъчно зает с картографирането на про-
менящите се носове и пристанища и с евакуирането на ред-
ките останали жители. За пос ледното често се нуждаеше от 
помощта на Керанс, тъй като повечето хора, все още живеещи 
в потъващите градове, бяха или психопати, или страдаха от 
недохранване и радиационна болест. 

Освен задълженията си в изследователската станция 
Керанс изпълняваше и ролята на медик. Мнозина от онези, 
на които се натъкваха, се нуждаеха от незабавна хоспитали-
зация, преди да бъдат откарани с хеликоптер до някой от го-
лемите кораби, превозващи бежанци до Кемп Бърд. Ранени 
военнослужещи, заседнали насред някое затънтено блато, 
умиращи самотници, неспособни да се разделят с родните си 
градове, обезсърчени мародери, останали да дирят плячка – 
на всички тези хора Ригс доб родушно, но твърдо предлага-
ше спасение, а Керанс стоеше до него, готов да им приложи 
обезболяващо или успокоително, според случая. Въпреки 
резките военни маниери на полков ника Керанс го намираше 
за интелигентен, симпатичен и дори притежаващ скрит ре-
зерв от духовитост. Понякога се чудеше дали да не я подложи 
на изпитание, като му разкаже за пеликозавъра на Бодкин, но 
намери за по-разумно да не го прави.

Един от членовете на екипажа, мрачен и съвестен шот-
ландец на име сержант Макрийди, се бе покатерил върху те-
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лената мрежа, покриваща палубата на катера, и внимателно 
я почистваше от листа и лиани. Никой от останалите трима 
мъже не си помръдваше пръста да му помогне. Те седяха ре-
дом върху скамейката, а загорелите им лица изглеждаха по-
сърнали и изпити. Непрестанната жега и огромните дневни 
дози антибиотици бяха източили цялата им енергия.

С издигането на слънцето над лагуната облаци пара замъг-
ли ха златистото зарево на изгрева. Керанс усети нетърпима-
та воня, излъчваща се от водата – плътния, сладък мирис на 
мъртва растителност и гниещи животински трупове. Огромни 
мухи жужаха, мъчейки се да преминат през телената мрежа на 
катера, а гигантски прилепи се стрелкаха над нагрятата по-
върхност към леговищата си в разрушените сгради. Пейзажът, 
изглеждащ така красив и безметежен от балкона на Керанс ми-
нути по-рано, сега приличаше на претъпкано с боклук блато.

– Защо не влезем за малко? – предложи той на Ригс, по-
нижавайки глас, за да не чуят другите. – Ще те почерпя едно 
питие. 

– Добра идея. Хубаво е, че възприемаш аристократичния 
стил на хотела. – Полковникът му смигна и се обърна към 
Макрийди: – Сержант, ще се кача да проверя пречиствателна-
та инсталация на доктора. 

Макрийди кимна равнодушно в отговор на плитко скалъ-
пеното оправдание. Повечето от мъжете носеха манерки и 
след като началникът им си обърнеше гърба, щяха да ги на-
дигат чак до завръщането му. 

– Е, полковник, какъв е проб лемът? – попита Керанс, като 
се изкатери през перваза на прозореца, гледащ към пристана. 
Двамата поеха нагоре по стълбището, а Ригс час по час шляпа-
ше с палката си по лианите, обвити около перилата. 

– Кога, по дяволите, ще поправиш асансьора? Знаех си аз, 
че това място е прехвалено. – Щом обаче влязоха в хладния, 
прос торен мезонет, по лицето му се разля доволна усмив-
ка. Той се отпусна с пъшкане върху едно от креслата в стил 
Луи XV. – Е, това е друго нещо. Знаеш ли, Робърт, имаш вро-
ден талант да надушваш авантата. Дори си мисля дали да не се 
пренеса при теб. Има ли свободни стаи? 
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Керанс поклати глава, натисна едно копче в стената и из-
чака, докато камуфлажният рафт с книги се завърти, разкри-
вайки вградения бар

– Опитай в „Хилтън“. Чувам, че обслужването било по-
доб ро. 

Отговорът бе шеговит, но всъщност колкото и да харесваше 
Ригс, той предпочиташе да го вижда по-рядко. Понастоящем 
бяха разделени от лагуната и неспирният шум на съоръжения-
та в базата се за глу ша ва ше от разстоянието и буйната растител-
ност. Той познаваше всеки от дузината мъже в отряда поне от 
няколко години, но като се изключат Ригс и сержант Макрий-
ди, почти не общуваше с тях, освен за да размени лаконичен 
поздрав или да отговори на въпрос в болничното отделение. 
Дори контактите му с Бодкин бяха сведени до минимум. По 
взаимно съгласие двамата биолози бяха зарязали обичайните 
любезности и беседи, съпровождали първите месеци от рабо-
тата им по каталогизиране и подготовка на лабораторни проби.

Тази нарастваща изолация и затваряне в собствения паш-
кул, проявявани от всички, с изключение на жизнерадостния 
Ригс, напомняха на Керанс за отслабването на метаболизма 
при животинските видове, на които предстои да претърпят 
голяма метаморфоза. Понякога се чудеше в коя фаза на пре-
хода попада той самият, сигурен, че собствената му симпто-
матика сочи не толкова пробуждаща се шизофрения, колко-
то внимателна подготовка за коренно нова среда, със свой 
собствен вътрешен пейзаж и логика, където старите начини 
на мислене ще са само в тежест.

Той наля на полков ника голям скоч, пос ле взе собствена-
та си чаша и седна на бюрото, смутено отмествайки някои от 
книгите, струпани върху предавателя. 

– Слушаш ли го някога изобщо? – подхвърли Ригс с игри-
ва нотка на упрек в гласа. 

– Не – призна Керанс. – Какъв е смисълът? Така или иначе 
знаем всички новини за следващите три ми лио на години. 

– Не си прав. Наистина трябва да го включваш от време на 
време. Може да научиш интересни неща. – Полковникът оста-
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ви чашата и се приведе напред. – Например тази сутрин щеше 
да чуеш, че след три дни стягаме багажа и си тръгваме оттук. – 
Той кимна в отговор на удивеното изражение на Керанс. – Сно-
щи се обадиха от Кемп Бърд. Явно нивото на водата продължа-
ва да се покачва и всичко, което сме свършили дотук, е било 
пълна загуба на време. Аз го твърдях от самото начало. Руските 
и американски екипи също са отзовани. Температурите на ек-
ватора надхвърлят осемдесет градуса, а дъждовните пояси вече 
достигат двайсетия паралел. Тинестите наноси също се увели-
чават… – Той замлъкна и се вгледа изпитателно в събеседника 
си. – Какво има? Не се ли радваш, че се махаме оттук?

– О, естествено – махна с ръка Керанс. Празната чаша 
беше още в ръката му и той прекоси стая та с намерението да 
я остави на бара, но вместо това разсеяно взе да намества ча-
совника върху полицата на камината. Сякаш търсеше нещо, 
без да е наясно какво. – Три дни, казваш?

– А ти какво очакваш, три века? – ухили се Ригс. – Започ-
вам да подозирам, че тайно искаш да останеш. 

Керанс тръсна глава и отиде до бара да си сипе още едно. 
Беше успял да преодолее монотонността и скуката на пос-
ледната година, като умишлено се бе поставил извън времето 
и пространството и внезапното завръщане към заобикаля-
щия свят за миг го смути. Освен това знаеше, че има и други 
мотиви и отговорности.

– Не ставай смешен – отвърна лековато. – Естествено, че 
нямам търпение да се приберем, прос то не очаквах да стане 
толкова скоро. Макар че ще ми е жал да се разделя с всичко 
това тук. – Той обгърна стая та с широк жест. – Предполагам, 
всичко опира до декадентския ми темперамент. В Кемп Бърд 
отново ще живеем натъпкани като сардели и единственият 
ми допир до класиката ще бъде по местното радиошоу. 

Ригс се разсмя гръмогласно на мрачната му духовитост, 
пос ле стана и закопча куртката си. 

– Странна птица си ти, Робърт. 
– Виж, полковник – гаврътна питието си Керанс. – Май 

няма да успея да ти помогна тази сутрин. Внезапно ми изско-
чи нещо спешно…
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– А, разбирам – кимна бавно Ригс. – Това бил проб лемът, 
значи. Да ти кажа, видях я снощи и отново тази сутрин, след 
като дойде новината. Ще трябва да я убедиш, Робърт. Засега тя 
категорично отказва да тръгне. Не осъзнава, че това е краят и 
няма да има повече спасителни екипи. Може да издържи още 
шест месеца, но идния март, щом дъждовните пояси стигнат 
дотук, няма начин да изпратим дори хеликоптер. Пък и до-
тогава на никого няма да му пука. Казах ѝ го, но тя прос то се 
врътна и си отиде. 

Керанс се усмихна безрадостно, представяйки си позна-
тото поклащане на бедрата и надменната походка.

– Беатрис понякога може да бъде трудна, да – рече, надя-
вайки се тя да не е обидила Ригс. Вероятно щяха да са ѝ нужни 
повече от три дни, за да промени решението си, а искаше да е 
сигурен, че полковникът ще я изчака. – Тя е сложна личност и 
съществува на много нива. Докато всички те не се синхрони-
зират, се държи като леко побъркана.

Излязоха от апартамента и Керанс внимателно затвори 
вратите, нагласяйки термостата, така че температурата да се 
задържи на приятните двайсет и шест градуса през идните 
часове. Докато слизаха надолу, Ригс поспря в едно от фоайе-
тата, за да се наслади на прохладния въздух и да разгони зми-
ите, които пъплеха лениво по влажните, покрити с плесен 
дивани. Качиха се на катера и Макрийди захлопна решетката. 

Пет минути по-късно вече се носеха през лагуната, а ката-
маранът подскачаше на буксир отзад. Златистите вълни про-
бляс ва ха ослепително, а грамадните растения покрай брега 
сякаш танцуваха вуду танц в нажежения въздух. 

– Слава богу, че от Кемп Бърд най-сетне дадоха сигнал 
за изтегляне – рече Ригс, взирайки се мрачно през метална-
та мрежа. – Трябваше да се махнем оттук още преди години. 
Цялото това картографиране на пристанища с цел използва-
нето им в някакво хипотетично бъдеще е пълен абсурд. Дори 
ако слънчевите изригвания отшумят, ще минат десетилетия, 
преди да можем да направим сериозен опит за завръщане в 
градовете. Дотогава повечето от големите сгради ще са съв-
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сем затънали в тинята. Ще са нужни две-три дивизии, за да се 
разчисти джунглата само от тази лагуна. Сутринта Бодкин ми 
каза, че на места растителният купол се извисявал на шейсет 
мет ра. Цялото това място е прос то една проклета зоологиче-
ска градина. 

Той свали фуражката си и потърка чело, след което изви-
си глас, за да надвика рева на двата извънбордови двигателя: 

– Ако Беатрис реши да остане, значи наистина е луда. 
Между другото, това ми напомня за още една причина да се 
омитаме час по-скоро. – Той хвърли пог лед към високата, са-
мотна фигура на сержант Макрийди, застанал на руля, и към 
унилите, призрачни лица на останалите мъже. – Кажи ми, 
докторе, как спиш напос ледък? 

Керанс се обърна озадачено към него, чудейки се дали 
въпросът не съдържа косвен намек за връзката му с Беатрис 
Дал. Ригс го наблюдаваше с блестящите си, умни очи, въртей-
ки палката в спретнатите си ръце. 

– Като бебе – отговори предпазливо. – Никога не съм спал 
по-добре. Защо питаш?

Но Ригс прос то кимна и започна да подвиква инструкции 
на Макрийди.


