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КЛЕЪР

Слънцето грееше знойно, въпреки че едва се беше показало от източния хоризонт.
Лъчите му започваха да хапят кожата още от рано, което значеше, че днешният ден щеше
да е изключително горещ. Прогнозите показваха температури над тридесет градуса,
които правеха плажа и хладната морска вода изключително примамливи.

Клеър Редфилд стана рано сутринта, за да приготви всичко необходимо. В сака си
тя натъпка три кърпи, слънцезащитно олио с фактор петдесет, няколко бутилки с вода,
сандвичи за нея и двете ѝ деца, плажен чадър – тъй като нямаше намерение да плаща
безумните цени, които искаха за наем – и всичко останало, за което се сети.

За разлика от нея, сестрата на мъжа ѝ Фатима, която всъщност се казваше Карън,
но си бе сменила името в знак на подкрепа на женските права на жителките на близкия
изток, което според Клеър изобщо не им помагаше, стана десет минути след уговорения
предната нощ час. Наложи се да я чакат още двадесет, което я изнерви още от самото
начало на деня.

Съпругът ѝ настояваше тя и Фатима да идат заедно на море, за да изгладят
различията си, но Клеър наистина не понасяше нито нея, нито жените като нея. Тя беше
член на така наречените „феминисти“, които уж се бореха за равнопоставеност, а
единственото което постигаха, бе да влошават положението на останалите жени. Бабата
и майката на Клеър имаха само една професия, майка и домакиня. Те стояха вкъщи и
гледаха многобройните си деца, чистеха, готвеха и всичко останало. Всяка жена знае,
колко трудно е това и колко пренебрежително се отнасят мъжете към него. По онова
време „силните“ половинки поне изкарвали прехраната и издържали семейството си, а
сега заради борбата за „равенство“ Клеър не само гледаше двете си деца, чистеше,
готвеше, но и трябваше да работи, за да могат да изкарват достатъчно пари за всички и
да пратят децата в колеж, когато пораснат. За нея Феминистите си бяха чисти
престъпнички и тя беше сигурно, че Фатима – не, по-скоро Карън мисли същото за нея.
Тя дори ѝ го каза с цялата си наглост преди да заминат:

- Ти си просто една морално застаряла лелка, която няма никакви амбиции и я
мързи да си изкарва хляба сама!

Клеър разбира се не ѝ премълча:

- Ти пък си празноглава идиотка, която вместо да прави добро, само отежнява
живота на останалите!

И така мъжът ѝ Боб ги накара да вземат децата и да отпътуват заедно на почивка
в малкото курортно селище на брега на Атлантическия океан. Той разбира се реши, да
не дойде с тях, защото това било „женска работа“ като всичко останало… Двете почти
не разговаряха, все пак какво имаше да си кажат?



Фатима се беше наконтила и гримирала за плажа, което на Клеър ѝ се стори доста
странно, все пак щеше да се намокри и да измие всичкия си труд. Според нея тя го
правеше, за да привлича мъжко внимание и после да може да се оплаква от тях по
социалните мрежи.

Дълбоко в себе си майката завиждаше на по-младата и по-стройна жена, която се
перчеше с красотата си, все още не изпитала последиците от двойното майчинство, което
беше оставило следите си върху тялото на Клеър. Но според самата нея тя имаше нещо,
което Фатима никога няма да има, акъл!

Двете жени и двете деца наближиха плажа, но ентусиазмът им беше нарушен от
странната задушлива миризма, която ги посрещна. Воня на гнила риба и водорасли,
която накара коремът на Клеър да се обърне. Тя се зарадва, че не беше закусвала нищо,
преди да тръгне, инак сигурно щеше да изпразни съдържанието на стомаха си върху
златистия пясък.

Синът ѝ Боб младши и дъщеря ѝ Селена се затичаха бързо напред, за да видят, от
къде идва миризмата. Майка им се развика и заповяда, да се върнат, но само момичето
послуша. Фатима също забърза крачка, за да задоволи любопитството си.

След минутка момчето се върна с бяг, правещо гримаси и издаващо странни
звуци.

- Трябва да дойдете, много е гнусно! – Рече то и задърпа майка си и сестра си за
ръка.

Клеър реши да отиде и да види, какво предизвиква цялото това вълнение. Все пак
и тя беше човек и изпитваше любопитство, затова закрачи напред несигурно, запушвайки
носа си с една от салфетките, които беше приготвила предварително.

Когато изкачи възвишението, което закриваше плажа, от върха му видя нещо,
което никога не бе предполагала, че ще види някога. На крайбрежието лежеше огромен
син кит, изхвърлен от теченията на океана. Масивното му тяло беше с размера на поне
двадесет слона или няколко сладоледени камиона. В умът ѝ започнаха да прехвърчат куп
американски „мерни единици“. Съществото лежеше на лявата си страна и прилива
заливаше частично опашката му. То очевидно беше мъртво, съдейки от липсата на
движение, лепкаво-изглеждащата му кожа и вонята. По дяволите, вонята!

Стомахът на Клеър някак си надви законите на физиката и здравия разум и се
изпразни, карайки я да повърне.

ХАРИ

Когато Хари Фрийман видя измития на плажа кит, десетки хора се бяха събрали
около него. По-смелите се доближаваха и го ръчкаха с пръчки и ритаха, въпреки
упреците на по-благоразумните. Повечето си правиха селфита с мъртвия обитател на
дълбините, а след това сигурно щяха да ги постнат в социалните мрежи, създавайки



хроника на глупавите си безсмислени животи. Хари се отврати от факта, че половината
от глупаците бяха мъже или по-скоро жалки подобия на мъже!

Истинският мъж беше като него, баща му и дядо му, помисли си той, докато
дърпаше от четвъртата си цигара за тази сутрин, а после се изплю на пясъка. За него
истинският мъж беше сериозен и не се отдаваше на такива глупости! Той си изкарваше
прехраната със собствените си ръце и мускули, точно като Хари, който работеше в мина
и отговаряше за правилното поставяне на динамита и взривяването му. Е, не той
решаваше къде точно ще се позиционира, но той го вдигаше и носеше до правилното
място, а не е ли това най-важното?

Дразнеше го и глъчта на двете деца и жените до тях, които се караха за нещо.
Момчето целеше мъртвото животно с камъни и се опитваше да накара момичето, да
стори същото, но то не желаеше. Изглежда по-младата и красива жена се опитваше, да
накара възрастната и непривлекателна да се снима с животното, а тя не желаеше. Не
можеха ли да спорят по-тихо?

Той сложи ръка на колана си, наклони каубойската си шапка напред, защото
слънцето му блещеше в очите, и дръпна силно цигарата си, довършвайки последните
няколко сантиметра на един дъх, както правеха истинските мъже, а после я захвърли с
пръст в пясъка.

Той се зарадва, че беше решил да прекара отпуската си в това затънтено курортче,
в което вероятно нямаше достатъчно кадърни хора, че да знаят как да се разправят с
масивното създание, което се разлагаше на плажа. Неговата експертиза и стотиците
чайки, които летяха над глава и понякога се спускаха, за да клъвнат от трупа, щяха да се
справят със ситуацията.

Хари се изплю отново и запретна ръкавите на карираната си риза. Съжаляваше
единствено, че си бе сложил най-хубавите бански под дънките, а вероятно нямаше да му
се отдаде възможност да ги използва.

От някъде се чу полицейска сирена, която заглуши шума от хората и птиците.

РОБЪРТ

Робърт натисна педала на полицейската си кола почти до край и се качи на пясъка
по плажа. Гумите се завъртяха и започнаха да боксуват, затова той спря автомобила и
изключи сирената. Вътре кънтеше силна музика, басът на която разтърсваше прозорците
и тапицерията. Полицаят смяташе да я спре, но се сепна, щом видя около какво се бяха
събрали групата хора, огромен мъртъв син кит!

Той отвори вратата и още в същия момент го лъхна миризмата на риба и
водорасли, която за негов срам накара корема му да изстърже. По дяволите как обичаше
суши! Това малко вонеше, но пък Робърт мразеше да изхвърля храна, затова беше
свикнал с подобни ухания.



Той тръгна към животното, подминавайки по пътя си една възрастна жена и
момиченце, които стояха на една от скамейките до плажа. Жената нещо нервничеше, но
Робърт не се интересуваше защо, затова само я подмина.

По пътя видя и една секси мацка с доста тъмен тен, до която имаше момче, което
хвърляше камъни по кита. Полицаят ѝ намигна, засука мустака си с една ръка и отпусна
другата върху пищова си. За негова разочарование обаче жената само го погледна с
погнуса и отвърна поглед.

Робърт видя, че до кита стоеше един мъж с каубойска шапка, който изглеждаше
като някой, който можеше да му обясни ситуацията. Диспечерът му беше казал, че някой
се обадил за мъртъв разлагащ се кит на плажа, но предположи, че вероятно е някаква
шега, затова Робърт всъщност не очакваше да види тази гледка.

- Здравейте господине, аз съм полицай Робърт Пиърс. Луда работа, а?

- Аз съм Хари – каза другият. – Луда е наистина!

- Приятно ми е! – двамата си стиснаха ръцете по мъжки и ги разтресоха като водна
помпа. – Имаш ли идея от какво е умрял?

- Да, погледнах в устата му и изглежда, се е нагълтал с пластмасови бутилки и
други отпадъци. Тъпото животно не знае кое е храна и кое не!

- Така си е! Жалко само, че е умрял ей така. Това си е загуба на много добра храна!

- Какво каза? – Отвърна учудено онзи с каубойската шапка.

- Нищо, нищо. Ще трябва да се отървем от това нещо, може да носи някакви
зарази. Ще се обадя на кмета.

- Като каза за отърваването, аз имам идея.

- Сподели я тогава!

- Аз работа в една мина и съм специалист по взривовете. Дайте ми малко динамит
и ще се отърва от голямата риба за вас.

- Динамит ли? Да не си луд?

- Ни най малко! Имаш ли по-добра идея? Ще го дигнете с кран ли? С динамита
ще го направим на малки парчета и чайките, кучетата, котките и другите животни ще го
излапат, лесна работа!

- Това не е лоша идея! – Отвърна Робърт в захлас от невероятното хрумване на
експерта по взривовете. – Обаче първо ще трябва да се обадя на кмета! Не можем да го
направим без неговото позволение.



ЕЙПРИЛ

Новинарският бус спря на най-близкия до плажа паркинг. Операторът на камерата
Хардисън събра екипировката си с присъщия му професионализъм, придобит от
дългогодишната кариера.

За разлика от него на Ейприл ѝ трябваше малко повечко време. Все пак тя беше
просто стажант в „Трети канал“ и сега щеше да прави първия си репортаж. Обикновено
навсякъде изпращаха онази проклета кариеристка и подмазвачка Меган Крокс, но за
щастие тя имаше алергия към риба и сега Ейприл получи възможност да сияе.

Тя оправи жълтата си риза, разкопча едно-две копчета, че да се вижда малко от
бюста ѝ, но все пак да оставя малко за въображението и взе микрофона си.

- Няма ли кой да спре тази ужасна музика – каза тя на оператора.

- Идва от колата на Робърт, нали го знаеш, че винаги кара навсякъде и никой не
може да го накара да я намали, когато не иска.

- Оф, все едно!

Ейприл погледна с гняв полицая, който разговаряше с някакъв противен дъртак с
каубойска шапка. Явно той беше решен да развали големия ѝ момент, но тя нямаше да
му го позволи! Ако се наложеше смяташе, да надвика дори гръмката музика и жените,
които се караха до една скамейка!

Двамата с Хардисън застанаха пред мъртвото животно, което миришеше ужасно,
и след няколко проби операторът направи знак, че е време да говори.

Отначало думите ѝ заседнаха в гърлото от притеснение и тя стоя няколко секунди,
гледайки неловко в камерата, но тогава се сети за Меган и самодоволната ѝ физиономия.
Сега беше шансът ѝ да ѝ натрие носа, нямаше да го пропилее!

- Здравейте, аз съм Ейприл Джонсън и Вие гледате новинарската емисия на
канала. Жителите на малкото ни градче бяха разтърсени тази сутрин, от неочаквания
посетител на плажа ни – тя се отмести и посочи с ръка трупа. – Това животно, което има
големината на поне девет етажна сграда, е било изнесено от течението през нощта.
Предполагаме, че причината за смъртта му са били пластмасовите отпадъци изхвърляни
в океана.

Жената замълча за секунда и се загледа към улицата до плажа. Тя видя колата на
кмета, който също идваше на сцената. „Е на това му се казва късмет“, помисли си тя.

- Виждам, че кмета идва насам. Нека да идем при него и да го попитаме какво
смята да прави!



ГРЕГ

Черния мерцедес на кмета спря на няколко метра от полицейската кола на Робърт
и новинарския бус на Хардисън.

Грег смяташе да прекара почивния си ден в гледане на риалити телевизионни
предавания и хапване на здравословен печен чипс, защото от другия получаваше газове,
а му се наложи да се занимава с неприятната работа да отстранява някаква огромна
мъртва риба, която незнайно защо бе решила да се гътне точно в почивния му ден.

Когато разбра за случилото се, тъй като бе изключително отговорен, той се обади
на пожарникарите и няколко различни компании за превозване на отпадъци и ги попита,
дали имат идеи, как да се отърват от мъртвия кит. И двете страни изложиха
предложенията си, но предполагаха, че ще им отнеме поне няколко дни, да се оправят
със животното, а това щеше да значи, че и другия почивен ден на Грег щеше да иде по
дяволите, а това не беше приемливо!

За щастие на сцената отиде полицай Робърт и се случило да се запознае с хитър и
трудолюбив мъж на име Хари, който предложил блестяща идея, просто да го взривят и
да оставят чайките и другите животни да се занимаят с разчистването. Ако имаше късмет,
процедурата щеше да отнеме само половината ден и Грег щеше да има възможност да се
съблече по боксерки и да погледа телевизия, за което копнееше така много.

Не му беше трудно да намери достатъчно динамит, все пак се намираше в
Америка! Земята на свободните, на капитализма и на купищата оръжия!

За жалост на пътя му се изпречиха репортерите. Вместо Меган обаче, микрофона
държеше някаква зле облечена млада жена, която му изглеждаше позната. Отне му
няколко секунди, но си спомни от къде я знаеше. Миналата година тя работеше в едно
заведение и го поля с кафе.

Тъй като не вървеше да я избегне в ефир, му се наложи да отговаря на въпросите
ѝ, но не си направи труда, да скрие неприязънта си.

- Кмете, кмете – крещеше тя, докато търчеше към него. – Как смятате да се
отървете от огромния кит, който загрозява прекрасния ни плаж?

- Радвам се, че ми задавате този въпрос – рече той, но не се радваше много. –
Лично на мен ми хрумна блестящата идея, да използваме пръчки динамит и да взривим
проклетника!

Той си присвои идеята на Хари, но беше все едно. Все пак този човек не живееше
в града, а на туристите не им се полагаше незаслужена чест.

- Но няма ли да изцапаме целия плаж? – Попита нахално репортерката.

- Няма да стане така! – отвърна грубо кмета. – Забравяте чайките и животните,
които ще изядат останките и всичко ще е наред!

- Продължавайте да гледате емисията ни, за да видите този исторически момент!
– рече момичето и се обърна към камерата.



Кметът подкани помощника си, да изкара динамита и да го занесе на онзи
специалист по експлозиите, Хари.

ПУРПУРЕН ДЪЖД

Клеър, Фатима и децата стояха на безопасно разстояние и гледаха разиграващата
се сцена. Майката не желаеше да присъства, но децата и омразната сестра на мъжа ѝ я
принудиха, тъй като искаха да си направят общо селфи в момента на взрива.

Хари започна да поставя пръчките динамит на стратегически избраните от самия
него места. Той имаше гениалната идея, да ги разположи от страна на плажа, така че
останките да хвръкнат към океана, а не града. Завря няколко пръчки и в устата му,
натъпквайки ги между пластмасовите отпадъци, а другите под трупа.

Робърт стоеше до полицейската си кола, която все още се намираше по средата на
плажа. Радиото кънтеше, но според него придаваше приятна атмосфера на случващото
се. По странно стечение на обстоятелствата или може би заради съдбата по радиото
засвириха първите ноти на „Purple rain“ на Принц. Тази песен му беше една от любимите,
а и много подхождаше на ситуацията, затова той усили звука още повече и музиката
изпълни целия плаж.

Ейприл изгледа гневно полицая, който сякаш даваше всичко от себе си да развали
нейния момент на слава! Копелето наду музиката още повече, така че да не може да се
чува гласа ѝ. Че какво му беше сторила тя? Осъзнавайки, че е в ефир младата репортерка
изтри гневната физиономия и започна да повишава глас, за да надвика шума.

Грег стоеше гордо, но по-надалеч от кита. Все пак всеки момент динамитът щеше
да се взриви и да се разхвърчат парчета навсякъде. Хари имаше страхотната идея да
постави динамита така, че парчетата да идат към океана, но все пак човек не можеше да
е твърде внимателен. Още малко и кметът можеше да иде вкъщи и да си свали панталона
пред телевизора, още малко…

Отброяването започна. Три, две, едно…

Силният взрив на пръчките динамит разтърси плажа и вдигна огромен облак
пясък, който се извиси на поне на десет метра във въздуха. Вятърът от ударната вълна
погали нежно цялата тълпа присъстващи, последван от пясъка. Ако се беше свършило с
това, вероятно никой нямаше да се оплаче, но за жалост на всички Хари само поставяше
динамит в мината, а не изчисляваше колко точно трябва. Той бе сложил същото
количество за кита, което се използваше да се взриви скали, не осмисляйки факта, че
тялото на мъртвия кит е много по-меко от твърдите руди в мината.

Огромният труп се разкъса на хиляди малки парчета и се издигна високо във
въздуха. За секунда кръвта, червата и плътта на мъртвото животно закриха слънцето и
някои от зрителите после се заклеваха, че са видели дъга. Облакът от пясък, димът и
останките месо оформиха страховита фурия, която летеше в небето и накара всички
чайки да избягат. Всичко това се случваше, докато от колата на Робърт кънтеше „Purple
rain“



За жалост на всички, никой не се беше сетил да прецени, че на плажа имаше силен
бриз, който примесен с твърде многото динамит, започна да разнася останките
навсякъде.

Червени и миризливи парчета се изтърсиха по Клеър, Фатима и децата точно
преди да си направят селфи. Вонята накара майката да повърне отново и момента се
увековечи в страховита снимка, която ако не друго никой нямаше да забрави.

Хари така се изплаши, когато каубойската му шапка бе отнесена от парче плът, че
побягна като малко дете с писъци и се скри зад един автомобил. Но все пак без значение
колко истински мъж си, никой не може да те приготви за всичко! Или поне той си
повтаряше това в нощите, когато си припомняше урината, стичаща се в крачола му…

Огромно парче кост и месо се стовари върху колата на полицая Робърт и я
сплеска, сякаш беше попаднала в менгеме. Нещастният автомобил заприлича на жалко
подобие на предишното си величие. От изкривените железа и ламарини се подразбираше,
че той никога нямаше да потегли отново. Остана да работи само радиото и кънтеше
изключително подходящата песен на Принц.

Ейприл се разпищя, когато я поляха капки кръв, превръщайки жълтата ѝ риза в
карирана. Тя бързо се съвзе и се опита да продължи репортажа, но червено парче се беше
залепило на обектива на Хардисън. Тя му помогна да го изчисти и после го издърпа към
кмета, за да успеят да хванат реакцията му.

Грег бе покрит изцяло с отпадъци от злощастното животно. От главата му висеше
парче плът с неясно предназначение в тялото на кита. Той започна да се жалва, че
сигурно ще изгуби цялата си почивка, защото сега щеше да трябва още повече
почистване, да има жалби и какво ли още не, когато до него се доближи нахалната
репортерка.

- Какво ще кажете за ужаса, който се разигра пред очите ни? – Попита го Ейприл.

Кмета си нямаше никаква идея какво да каже. Ако не си беше присвоил идеята на
Хари, вероятно щеше да може да го обвини и да се измъкне, но сега бе твърде късно да
го стори. След като момичето повтори въпроса си, той каза единственото нещо, което му
хрумна.

- Точно по план! – и вдигна одобрително палеца си, сякаш всичко беше наред.

Отзад се чуваше вълшебният глас на Принц: „Purple rain, puuurple raiiiin“…


