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К ’ярі — найліпшій подрузі 
та кращій бібліотечній 

знахідці у моєму житті.



ПОДЯКИ:

Одна дуже розумна людина якось мені сказала, що видати другу книж
ку значно складніше, ніж першу. Саме тому в роботі над першою книгою 
мені допомагав неабиякий гурт, а над другою — ціла громада! На щастя, 
мені трапилася прекрасна громада, якій я хочу подякувати! Дякую Крістін 
Нельсон, найкращій на світі агентці, та її чудовій команді.

Дякую Карен Войтилі, відомій ще як «пані моєї душі»: вона разом із 
Емілі Фабр урятували книгу від зайвих слів та Страшенно Романтичних 
Штампів. Спасибі моїй британській редакторці, Вініші Ґослінґ, яка її під
тримала, і копіредакторові, Валері Шіе, яка підтримала їх обох!

Дякую усім в «Саймон ецд Шустере», у США та у Великобританії, і 
всім чудовим закордонним видавцям за неймовірну підтримку моєї першої 
книжки — тепер я з легким серцем довіряю вам і ось цю!

Спасибі Ніколь Руссо та Анні Маккін за організацію найкращого туру 
в США, і Скотту Вестерфелду — за те, що кожен день цього туру був таким 
прекрасним. Дякую Кетрин Маккенна, що об’їздила разом зі мною Англію, 
і всьому рекламному відділу «Саймон ецд Шустерс Юкей»! Дякую всім 
бібліотекарям та продавцям книжок, з якими я познайомилась і з якими 
ще познайомлюся — це для мене честь!

Дякую Сандрі Мітчелл, яка прочитала другий рукопис і сказала, що 
все у мене ще вийде, і Джастін Ларбалестір, яка прочитала четвертий та 
підтвердила, що таки вийшло.

«Команді Замку»: Еллі Картер, Дженніфер Лінн Барнс, Сарі Кросс, 
Керрі Раян, Діані Петерфройнд, Робін Вассерман, Морін Джонсон, Голлі 
Блек та Кассандрі Клер, на згадку, про кошенят, убивства та печиво.

Клубу «С», С’юзан та Шинейд1, за купу писанини та ще більше — кексів.
Кліці — вони знають, про кого я — за те, що рятують мене від боже

вілля (ще більшого).
Друзям та рідним, які ходили на презентації, підтримували мене і (як 

це не дивно), навіть після таких випробувань — досі відповідають на мої 
телефонні дзвінки.

Дякую Наташі, яка завжди вірить, і Дженні, яка досі мріє, що у нас із 
Наташею це ще минеться.

І дуже дякую всім прихильникам «Лексикона демона»: ваші відгуки на 
книжку мене надзвичайно приємно вразили і потішили. Електронні листи, 
малюнки, зустрічі та розмови з вами — це щось! Звісно, я би писала, на
віть якби ніхто мене не читав, але завдяки вам це робити значно веселіше.

ІВ оригіналі це ім’я пишеться Sinead, а отже — починається на «с».
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Мштд н а Бе р н т Г іуз лейн

хвилини на хвилину, — сказала Рейчел, — із нами тра
питься щось жахливе.

У цей нічний час вулиця Бернт-Гауз-лейн пустувала. 
Тріщини в асфальті, заледве помітні вдень, перетворилися 
на подовгасті темні шрами — криві, зазубрені лінії. Вони 

повертали у ще одну глуху алейку та зникали десь у пітьмі. Дівчата 
лише зазирнули у темну вуличку і, не змовляючись, прискорили 
крок. Мей була попереду.

— Ну ж бо, це пригода.
Рейчел з-за спини буркнула: «Я про це і говорю». Мей мусила 

визнати: можливо, то була не найкраща її ідея. Просто хотілося 
чогось незвичайного — коли вже нарешті її відпустили з дому! — 
трохи адреналіну. І вечірка у порожньому складі неподалік Бернт- 
Гауз-лейн здавалася прекрасним варіантом.

Вуличний ліхтар угорі повільно моргнув єдиним сердитим 
оком — і ніч ураз проковтнула подруг. Оранжеве світло знову 
бризнуло із невдоволеним тріском, і ніч їх виплюнула, та Рейчел з 
Ерікою уже боязко притислися до спини Мей.

Рейчел тремтіла.
— Це найгірший вечір у моєму житті.
— Не кажи дурниць, — обірвала Мей. — У мене були й значно 

гірші.
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Вона повела плечима, наче від холоду, і згадала, як ніж вислизав 
зі спітнілої долоні, як лезо важко входило у чужу плоть. Згадала 
кров на своїх руках.

Рейчел та Еріка не знали, що насправді трапилося минулого 
місяця. Вони думали, ніби Мей щось зайшло, вона задурила голову 
бідолашному братику та гайнула з ним до Лондона.

Так само думала матір, тому Мей на два тижні потрапила під 
домашній арешт: Аннабель забирала її зі школи машиною, мовби 
якусь малявку, що чимдуж летить від шкільного порогу до дверей 
автівки, аби лишень потрапити з однієї клітки до іншої.

Мей заплющила очі — тоді агонія ліхтарів і обшарпаний прову
лок відступили. Вона пригадала, як золотили ліс яскраві ліхтарики, 
згадала танець на вістрі небезпеки, коли ще не знаєш, від захвату 
тебе трусить, чи від жаху, і прямий погляд чорних очей.

Вона бачила магію. І втратила її.
Але краще про це не думати. Вона нарешті вирвалася з дому 

і буде веселитися. Вона зустрінеться із Себом і більше нічим не 
перейматиметься.

Збоку щось гримнуло, промайнуло у темряві. Мей смикнулася, 
Еріка схопила її за руку — гострі нігті впивалися у шкіру, наче зуби 
малого переляканого звіряти.

— Нічого страшного, — голосно заспокоїла Мей, більше себе, 
ніж подруг.

Вона сотні разів ходила тут після заходу сонця. І ніколи раніше 
не боялася. І зараз не буде!

Мей рушила далі, твердо та впевнено, і ніщо не ступало за ними 
слідом — позаду було тихо.

— Чого там боятися? — сказала вона Еріці. — Нічого!
Вони вийшли на сусідню алею і побачили склад, де мала бути 

вечірка — з вікон лилося спокійне жовте світло. Еріка глибоко 
вдихнула, і Мей усміхнулася.

— Бачиш. А я що казала!
— Вибач, я налякалася, — покаялася Еріка. Вона за весь цей час 

і слова не мовила, та завжди була тим янголятком на плечі, що під
тримувало ідеї Мей вигуками «Круто! Давай!». Тоді як Рейчел вічно 
казала: «Ну все, нам торба». — Я знаю, що тут безпечно, правда. 
Зрештою, тут Джеймі буває. А Джеймі не ходив би по притонах.

Вона розсміялася, і Рейчел також, обидві на шпильках, обидві 
вищі за Мей, яка стояла поміж ними. При світлі їм вже було не 
так страшно.
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Дискотека на складі раптом перестала бути цікавою.
— Тут буває Джеймі? — перепитала Мей. — Відколи це?
До слова — Джеймі не покарали. Аннабель вирішила, що відпо

відальна за все Мей, і Мей не перечила. Не могли ж вони правду 
сказати.

Тому Мей узяла провину на себе, і цілих два тижні щовечора 
проводжала Джеймі з дому. Він говорив, що йде у бібліотеку, вчи
тися: зрештою, цього року він закінчував середню школу, і тести 
не за горами.

Вона не знала, чого й повірила братові. Він і раніше їй брехав.
Еріка наче розгубилася, та відповіла:
— Тім уже кілька тижнів мало не щовечора тут його бачить.
Тім, хлопець Еріки, був у компанії Себа, а вони, хоч і не з цього

району, любили зависати на Бернт-Гауз-лейн. Тут багато хто так 
тинявся. І багато хто вирішив, ніби цькувати Джеймі — це весело.

Блукати цими завулками пізно увечері... Джеймі ніколи раніше 
так не ризикував. Мей завжди йому казала: треба бути сміливішим, 
жити веселіше, та Джеймі тільки криво посміхався у відповідь і 
говорив, що адреналіну йому вистачає і у шкільній їдальні, під час 
обіду.

Мей пам’ятала — ще минулого місяця Джеймі загрожувала дуже 
реальна небезпека. Пам’ятала чорну мітку на тілі брата, пам’ятала, 
як два незнайомці їй розказали, що він помре.

Зі складу лунала музика: не кликала, не обіцяла магії, але чіткий 
ритм заспокоював, ніби серцебиття. Мей хотілося знову розважатися 
з друзями, знайти Себа та подивитися, що у них вийде. Хотілося 
знову нормального життя.

Так все і буде, щойно вона упевниться, що з братом усе гаразд.
— Ви йдіть, я на хвилинку.
Мей швидко зробила кілька кроків назад у темряву, перш ніж 

озирнутися на подруг. Світло та музика били їм у спини, і вони 
дивилися на Мей широкими очима.

— Ти на хвилинку, посеред ночі, в глухому районі? — пере
питала Рейчел.

Мей не треба було пояснювати, що це небезпечно. Якщо це 
для неї небезпечно, то для Джеймі тим паче, і кожна хвилина, 
яку вона марнує на балачки, для нього, можливо, обертається все 
більшою халепою.

— Ти хоч глянь, у що вбрана! А якщо раптом бандит, ти його 
що, плечима голими відлякаєш?

— Так, принаймні, задумано, — кинула Мей, зриваючись на біг.
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t  * *

Мей часто ходила по цій алеї пізніми вечорами і не раз вивалю
валася із клубу з якимось хлопцем, завжди, зрештою, нецікавим при 
світлі дня. Зараз інакше — вона була одна, нічне повітря холодними 
гострими пальцями тягнуло по оголених плечах, усе тіло скувала 
напруга. Місячне сяйво накинуло павутину на і без того пописані 
стіни, темрява повнилася можливою небезпекою.

Для тих, кому прикольно виписувати на стінах «Тут був Ґаз», так 
само прикольно буде і напасти на Джеймі. Мей проривалася крізь 
ніч, зосереджена тільки на пошуках, не розбираючи, куди йде — і 
трохи не послизнулася, вступивши в калюжу. Виринаючи з-під шару 
брудної води, до шнурівки причепився край целофанового пакета — 
як потопельник, що хапається за тонку соломинку. Мей трусила 
ногою, доки він не спустився назад у водянисту масну могилу.

Раптом почувся хлопчачий голоС: «Кровфорд?» — і Мей по
вернулася та побігла на звук. У промоклому черевику хлюпало.

«Тинятися цими завулками, — розлютилася Мей. — Та що 
Джеймі собі думає?»

Вона була страшенно люта, доки не повернула за ріг і не по
бачила його самого: худого, хирлявого, із витягнутим угору і на
лакованим білявим волоссям, від чого він анітрохи не видавався 
вищим. Джеймі завжди був трохи дрібний — а тим паче, коли ту
лився спиною до стіни і задирав голову на трьох здорованів. Алея 
здавалася покинутою: брудні, потріскані стіни, перекособочені баки 
для сміття похилилися один на одного, наче п’яниці. Прекрасне 
місце для хуліганів.

Тоді вона упізнала тих хлопців.
Отже, Себ Макфарлейн не чекав, коли Мей потанцює з ним 

на складі. Натомість він вирішив, що значно веселіше буде позну
щатися над її братом.

Інших двох вона знала погано — лишень бачила, як ті ходили 
курити за велосипедним сараєм і розпускали у клубах руки.

Себ був високий, чорнявий і трошечки небезпечний, але руки 
ніколи не розпускав. Мей і справді збиралася дати йому шанс.

Тепер він наступав на Джеймі, а Джеймі втискався у стіну... 
Тому в майбутньому на Себа очікував один-єдиний шанс — дістати 
у пику від дівчини.

Він підійшов до Джеймі не так уже й близько, а Джеймі задкував 
і притискався до стіни. Що ж, це цілком було схоже на Джеймі.
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— Сам тут гуляєш? — запитав Себ. — А не страшно, Кровфорд? 
А раптом на когось нарвешся?

Джеймі моргнув.
— І справді, лихо. Добре, що тут стільки сильних чоловіків — 

вони мене вбережуть!
Себ щосили штурхонув Джеймі.
— Не треба вдавати беззахисного, я тобі не вірю.
— Навіть не знаю, — ліниво протягнув інший хлопець. — А от 

я вірю.
Ці двоє, яких Мей не знала, — їм, схоже, просто було нудно і 

тягнуло на подвиги, а це не критично. Мей би підійшла, перевела 
все на жарт і визволила Джеймі з халепи. Із Себом було інакше — 
зведені широкі плечі, голос, який бринів від напруги. Він був злий.

— Припини, — наполягав він. — Перестань прикидатися. 
Або... — Він нахилився ближче, ні на мить не відводячи гострого 
погляду, і тихо пригрозив: — Або я змушу тебе припинити.

Джеймі ковтнув слину і також понизив голос.
— Здається, я розумію. Ти, е, — він раптом усміхнувся, — ти 

чіпляєшся до мене? Не знаю, як тобі це сказати, але ти — не мій тип.
Себ відскочив від Джеймі, ніби щойно дізнався, що той радіо

активний.
— Не смішно, — гаркнув він. — Думаєш, ти дуже кумедний? 

Ти жалюгідний.
Джеймі продовжував усміхатися.
— Хочеться вірити, що всього потроху.
Себ скривився і підняв кулак. Мей смикнулася уперед, та за

точилася, послизнувшись на мокрій підошві. Серце виривалося із 
грудей, Мей розпирало від подиву та люті. Вона ж заради Джеймі 
вчинила убивство — вона пам’ятала і ніж, і кров, і подив на об
личчі того мага — а зараз якийсь дурень сміє до нього лізти. Чого 
Джеймі не захищається?

Саме тоді на шию позаду опустилася чиясь тепла долоня. Лег
ко — ніби то подруга чи хлопець вирішили звернути на себе увагу, 
проходячи повз — пальці торкнулися ніжної шкіри. Талісман під 
топ-корсетом ожив, шкіру обпекло, наче вибухом маленької зірки. 
Мей смикнулася і зрозуміла, що навіть поворушитися не може: 
ніби метелик, якого лагідно охопили двома пальцями, а тоді враз 
прикололи до місця гострою сталевою шпилькою — не ворухнешся.

Серце калатало, як ніколи, у вухах шуміло від крові та нав’язаної 
закам’янілості. Ураз сяйнула думка: це магія. Магія тут, магія на
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Бернт-Гауз-лейн, коли вона уже вирішила, що більше ніколи в 
житті не побачить чарів.

Хтось зачепив її, минаючи, і серед ночі — у Мей над вухом — 
пролунав голос.

— Джеймі, — майже дослівно повторив її власні думки Дже
ральд, — чого ти не захищаєшся?

Коли вона чула його востаннє, він обіцяв забрати їхні життя.
Себ та ті двоє налякано озирнулися, та заспокоїлися, щойно 

побачили Джеральда. Мей знала: навряд чи його вигляд може когось 
злякати, хоча їй зараз було видно тільки синю сорочку і пісочне 
волосся, що стирчало навсібіч.

Вона пам’ятала його лагідне, всипане ластовинням обличчя, його 
неслухняне волосся, сором’язливий голос, милий усміх і пильні, 
розумні очі.

Джеральд підняв руку, і кругла кришка від сміттєвого бака під
нялася вгору та просвистіла в повітрі, як зірочка ніндзя, вибивши 
іскри зі стіни за кілька сантиметрів від голови одного із хлопців.

— Часом зривається такий неймовірний вітер, — зауважив він 
приязно.

Хлопець, що мало не став жертвою покришки, позадкував. 
Джеральд легенько махнув рукою — і сталева накривка піднялася 
знову та зависла, похитуючись у повітрі.

Тихо-тихо, у найтемнішому закутку алеї щось заскрипіло. На
віть нещасна мішень повітряно-десантної кришки — і той повернув 
голову туди, де від стіни відривалася стара іржава ринва.

Кришка у повітрі закрутилася, набираючи обертів, поки не 
стала подібна до розмитої срібної плями. Ринва тягнула до людей 
своє худе і високе тіло, згиналася, нависала із темряви високим, 
тоненьким і зголоднілим велетом, який нарешті помітив здобич.

Джеральд розсміявся поблажливо, ніби показував фокус, ніби 
щойно випустив із рукава голубів, а не створив смертоносну ринву.

— Забирайтеся, — порадив він.
Двоє колишніх нападників обмінялися безумними поглядами, 

тоді глянули на ринву і знову — на Джеральда.
— Не лізьте більше до Джеймі, — попередив той.
Він відступив і махнув рукою, ввічливо пропускаючи їх до 

виходу.
І схарапуджені нападники рвонули геть. Вони навіть не помітили 

Мей, сердиту та закам’янілу.
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Себ не ворухнувся. Спочатку Мей вирішила, що його також 
скувала магія: кулак досі піднятий, але він уже не вдарить. Тоді 
хлопець опустив руку.

— Ти мене що, не зрозумів? — перепитав Джеральд із погрозою 
в голосі. — Коли я сказав «забирайтеся», тебе це теж стосувалося.

— Я... — почав було Себ і похитав головою. — Вибачте. Ви
бачте; Я... добре.

Він схилив голову, але з-під вій — Мей Помітила — кинув на 
Джеймі похмурий погляд.

Джеймі коротко йому махнув і ще докинув:
— Не впади по дорозі.
Себ завагався, ніби й хотів би якось відповісти, може, і вдарити, 

але тоді зиркнув ще раз на Джеральда, повільно відступив, обійшов 
мага і забрався геть.

От він побачив Мей. На мить хлопець завмер, а тоді насуплене 
чоло розгладилося. Себ зам’явся, ніби не знав, що робити, і зреш
тою, не зробив нічого, просто невпевнено відійшов назад.

Вона з ним потім іще розбереться.
У глибині алеї Джеймі підняв руку — і кришка сповільнила 

оберти. На якусь мить нерухомо зависла в повітрі, а тоді з неймо
вірною силою полетіла у Джеральда.

Джеральд легко впіймав її і кивнув на подяку, ніби Джеймі — 
його зброєносець і щойно подав своєму лицареві щит.

— Так, правильно. Чому ти їм дозволяєш себе цькувати, якщо 
спокійно можеш щось таке зробити?

— Бо мені цього не потрібно, — коротко відповів Джеймі. — 
Вони ідіоти, але це не значить, ніби я хочу їх покалічити чи залякати. 
І мені не потрібно, щоби ти їх залякував. Це взагалі було зайвим! 
Знаєш, мені тут ще жити.

— Не обов’язково.
Джеймі манірно покліпав очима і розсміявся:
— О, так, укради мене звідси. Ти мене не слухаєш.
— Це ти не слухаєш! — гримнув Джеральд. — Ти — маг.
— Нічого подібного.
— Не тобі вибирати, — сказав Джеральд. — Ти народився 

магом. Це у тебе в крові, а ти хочеш залишитися у цьому пустому 
мізерному житті, ховатися від ницих, жалюгідних нікчем... А у тебе 
ж такі можливості! Я навчу тебе...

Джеймі усміхнувся. Йому було значно веселіше з цим убивцею 
та магом, аніж зі шкільними хуліганами. Він широко розставив
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руки і відступив від стіни. Джеральд був вищий за нього, але не 
випромінював небезпеки.

Він випромінював турботу. Було помітно, що їм комфортно 
разом.

— І чого ти мене навчиш? — запитав Джеймі, показавши ямочку 
на правій щоці, поблизу кульчика. — Ручкатися, як маги — таке 
собі таємне вітання? Чи пальце-паличку?

Джеральд зайшовся сміхом.
— Я... — він ніби розгубився. — Я не розумію, про що ти го

вориш.
— Це як «стріляти» пальцем, тільки спеціально для магів, — 

усміхаючись пояснив Джеймі та перекинув рюкзак на одне плече. 
Він свиснув і пафосно окреслив пальцем коло в повітрі.

— У нас немає паличок, — зауважив Джеральд.
— Аби ти знав, це стало для мене страшенним ударом.
Джеральд знову розсміявся і опустив голову, ховаючи руки в

кишенях, а тоді глипнув з-під розтріпаного чуба.
— Ходімо, — покликав він. — Хочу тобі щось показати.
— Така зловісна таємничість, — хмикнув Джеймі. — І як тут 

відмовиш?
Вони звично зрівняли крок, ніби часто ходили разом. Джеральд 

підхопив наплічник, який завжди сповзав із плеча Джеймі, та по
правив ремінь. Джеймі щось тихо сказав, і Джеральд усміхнувся.

Мей думала, що Джеймі побачить її при виході з алеї, та Дже
ральд тицьнув пальцем угору:

— Дивися.
Щойно Джеймі підвів очі, як із неба над вулицею немовби зір

вало нічні покрови. Повітря замерехтіло, розбита дорога засяяла 
золотом і увесь світ наповнили чари.

— Усього лиш ілюзія, — сказав Джеймі, коли Мей від зачуду
вання подих сперло у грудях. Він завагався, але спитав: — Як ти 
це зробив?

— Я тобі покажу, — пообіцяв Джеральд. — Я тобі все покажу.
Світло спливало повільно, неначе мед із ножа. Джеймі досі

дивився у небо, роззявивши рота, коли Джеральд обережно під
штовхнув його в спину та кудись забрав.

Маг торкнувся Мей, проходячи повз, і вона раптом відтанула, 
ніби раніше була із льоду, а його дотик розтопив її.

Вона повалилася долу, наче маріонетка, якій ураз обрізали всі 
ниточки, хапала ротом повітря і напружено думала, вигадувала
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бодай якийсь план дій. Як упоратися з тим, у що раніше ніколи 
би не повірила?

Вона завжди знала: світ не обмежується школою, клубами та 
життям, якого для неї хотіла Аннабель. І Мей дізналася про людей 
з чарами, про людей, які продають магічні цяцьки на Гоблінських 
Ярмарках, про магів, які викликають демонів, здатних виконати 
чи не кожне бажання... За певну винагороду, звісно.
- Востаннє вони з Джеймі бачили Джеральда, коли той очолив 

Обсидіанове Коло магів — те ж саме, яке поставило Джеймі де
монську мітку. їм майже вдалося вселити у Джеймі демона: злого 
духа, що жив би у його тілі, знищуючи його зсередини. Це Коло 
мало не вбило Джеймі. Багатьох інших Джеральд точно знищив.

Тепер він у місті, де живе Мей, і вдає кращого друга Джеймі. А 
ще — брат їй нічого не розповів!

Сама вона не дасть із цим ради. їм потрібна допомога.
Вона тяжко оперлася на руки, а тоді сіла, прихилившись до 

брудної цегляної стіни. Від магії не лишилося ані сліду.
Мей дістала телефон і подзвонила Алану.
Вона аж підскочила, коли він відповів — у слухавці ревіли вітри 

і шаленіла буря, та Алан перекрикував це безумство.
— Алло?!
— Алане? — вона подивилася на чисте спокійне небо над голо

вою. — Ти де?
У відповідь розлігся гуркіт грому.
— Мей?! — прокричав Алан — і все затихло.
Завивання бурі враз припинилося — не так, ніби стихло помалу, 

а так, ніби хтось вимкнув небо.
Мей усвідомила, що тремтить.
— Алане, що відбувається?
Тепер Алана було добре чути: його тихий приємний голос, ще 

неймовірніший по телефону, аніж вживу. Для цього голосу хочеться 
виконати все, що він просить, і вірити у все, що він скаже. Голос 
був теплий, ніби Алан радий її чути.

Звісно, так він розмовляв із кожним.
— Нічого. Щось трапилося?
Мей ковтнула слину і спробувала говорити спокійно та впевне

но, ніби не прибігла до нього благати про допомогу. Вкотре.
— Джеймі сплутався із магом.
Запала пауза.
Тоді Алан сказав:
— Ми виїжджаємо.
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* * *

Джеймі повернувся далеко за північ. Аннабель ще не прийшла з 
роботи, бо там їй подобалося більше, ніж удома, і Мей кілька годин 
просиділа в музичній кімнаті, схиливши голову на руки.

Вона думала, це закінчилося.
Щойно Джеймі на неї глянув — миттю кинувся до неї, опустився 

поруч навколішки і взяв її руки в долоні.
— Я думав, ти збиралася на вечірку. У школі щось сталося? 

Вчителі не розуміють твоєї унікальності і бунтарства? Ти знову 
накбпала якогось хлопця?

Мей через силу всміхнулася йому.
— У школі все добре. Хоча, коли вже зайшла мова, вчителі зо

всім не розуміють моєї унікальності та бунтарства. Де ти був?
— Гуляв, — сказав Джеймі.
Мей бачила — він збентежився. Мабуть, треба радіти, що її брат 

не вміє брехати так досконало, як Алан, але він схитрував, і Мей 
стало зле. — Ну ж бо, вставай.

Джеймі скочив на ноги і підійшов до аудіосистеми. Пробігся 
пальцями по коробках із дисками — і поставив вальс. Вона роз
сміялася і похитала головою, а він поманив її пальцем.

— Ходи сюди.
— Не хочу, — відказала Мей.
Коли Джеймі потягнув її за руки, вона знову розсміялася і встала.
Він відступив на крок і закрутив її так, що люстри і білі стіни 

яскравими плямами пронеслися перед очима, ніби стіни обернули
ся на світло і крутилися разом із нею. Останнім часом Мей усюди 
ввижалася магія.

На мить усе було так, як завжди: Джеймі та Мей проти цілого 
світу. Цей великий безглуздий дім нічим не різнився від попере
днього, в якому вони жили до розлучення Роджера та Аннабель: 
еркерні вікна, паркетна підлога, і діти бешкетують та галасують, 
щоби заглушити лунку тишу...

— То де ти навчилася так танцювати? — почав їхню гру Джеймі.
— У ковбойському барі на Дикому Заході, — підхопила Мей. — 

Хлопці влучали у пляшку за сотню кроків, та мої рухи не залишали 
їм жодних шансів. Зрештою, шериф випер мене із міста.

Джеймі перехилив її, аж кінчики волосся торкнулися підлоги. 
Ефектне па трохи зіпсувало те, що брат не втримав рівноваги та
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впустив її на паркет. Він похитнувся, і Мей схопилася за його со
рочку, щоби піднятися.

Вона віддихалася і пограла бровами.
— Де ти навчився так танцювати, морячку?
— О, я вчився танцям у елітному пансіоні для шляхетних ді

виць мадам Мімзі, і сукня у мене була мереживна, на шнурівці. Усі 
казали, що я «хороша дівчинка», — весело поділився Джеймі. — Як 
же вони помилялися.

Він підтримував її під лікоть, обережно, ніби боявся, що вона 
знову впаде. Вони мовчали, танцюючи, і Джеймі не витримав:

— Щось трапилося? У мене таке враження, ніби ти щось від 
мене приховуєш.

Мей глибоко вдихнула — і раптом у тиші скрипнули двері в 
кімнату.

Матір повернулася.
Аннабель Кровфорд була низенькою, як Мей та Джеймі, а ще 

худорлявою, бо не їла нічого, окрім салатиків. Волосся мала ли
монно-жовте, біляве, а очі світло-зелені — не такі, як смарагди, а 
як старомодне мило. Вона була би бляклою та непомітною, якби 
не хижий полиск її волосся: завжди досконало вкладене, волосся 
відливало, як налаковане. Якимось чином це надавало їй крижано
го блиску, яскравішого за колір, і не помітити її було неможливо.

— Джеймсе, — вона склала руки на грудях, — Мевіс... Як минув 
вечір, гарно погуляли?

Вона зміряла Мей холодним поглядом — і та одразу ж пригадала, 
як упала у завулку і скільки зараз плям на її джинсах. Аннабель, 
мабуть, так само не схвалювала топ-корсет на чорній шнурівці — з 
рожевими бантиками і написом: «ВСЕ ТУТ».

Мей задерла підборіддя.
— Так, вечірка вдалася, саме така, як я люблю. Важкі наркотики. 

Випадковий секс. Ритуальні жертвопринесення.
— Танці, — втрутився Джеймі і рішуче ступив до Аннабель. — 

Потанцюємо, мамо?
Аннабель, судячи з виразу обличчя, краще би землю їла, але 

все одно подала Джеймі досконало наманікюрені пальчики. Щойно 
вони почали танець, вона зачепила його високим підбором.

Мей знала — матір добре танцює і просто так не спотикається. 
Аннабель любила спорт — так само, як і Роджер. Батьки записували 
Джеймі та Мей на мільйони додаткових занять, але щось вийшло
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тільки з танцями. А от спілкуватися з дітьми в Аннабель ніяк не 
виходило.

Відколи Мей та Джеймі вернулися з Лондона — і Аннабель 
вирішила, що вони втекли з дому, щоби привернути до себе ува
гу — матір намагалася бувати з ними частіше. їй не дуже вдавалися 
задушевні розмови, та Джеймі радів і з того.

Мей оцінила турботу, особливо коли Роджер надумав, ніби ді
тям потрібна стабільність — і зовсім перестав приїжджати. Та Мей 
прекрасно жилося і без батьківського нагляду. Тож хай Аннабель 
не марнує сил.

— Де ти навчилася так танцювати? — грайливо спитав Джеймі.
— Ееее, кілька років брала уроки балету, — відповіла Аннабель 

і знову наступила Джеймі на ногу.
Мей відійшла і сіла біля вікна, підтягнувши одне заляпане бо

лотом коліно до грудей.
Колись Коло поставило її братові мітку демона, і вона вбила 

мага, щоби Джеймі жив. Відтоді Мей мало не щоночі прокидала
ся, відчуваючи дикий жар крові на пальцях. Вона лежала без сну, 
дивилася на свої чисті руки, сірі у темній кімнаті, і згадувала.

Мей не жаліла. Вона би не вагаючись зробила це знову, але сьо
годні вона стояла безпорадна, а Джеймі жартував із головним магом.

Брат підійшов до неї, коли закінчилася пісня, став збоку. Мей 
притулилася щокою до холодної шибки.

— Це правда? — запитав він тихо. — Ти щось від мене при
ховуєш?

— Можливо, — сказала йому Мей. — У кожного з нас свої 
таємниці.
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Д е м о н  ПЕРЕД ОЧИМА

ік із Аланом приїхали за два дні. Мей прогуляла школу, 
щоби їх зустріти — подзвонила секретареві від імені 
матері.

Секретарка вже добре знала подібні фокуси, і зараз 
їхня розмова більше нагадувала таку собі гру.

— Здрастуйте, це Аннабель Кровфорд. Боюся, 
Мевіс просто не зможе сьогодні прийти, — бездоганно зімітувапа 
голос матері Мей: досконало вивірені інтонації, від яких заносило 
духом тенісних кортів та судових залів. — Схоже, її протягнуло на 
одному зі званих вечорів, куди ми так любимо ходити.

— Он як. Сподіваюся, це не перейде в ангіну, як минулого разу, 
коли в коледжі була вечірка.

Саме тоді до воріт під’їхала розбита машина. Вони купили 
нову — попередня так і залишилася на Тауерському мості — та 
Мей знала, що то вони.

На автівку людей, котрим відомі магічні таїнства, вона аж ніяк 
не тягнула. Синя, з подряпинами і коричневим павутинням старої 
іржі на дверцятах з боку водія — так, ніби збіглися зморшки в 
кутиках очей старого. Машина стояла перед чорно-золотими воро
тами, а платан кидав на покоцаний дах жовті зірчасті тіні. Нічого 
незвичайного.
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Мей дивилася, як із пасажирського боку відчинилися дверцята, і 
на вулицю тяжко ступив Алан. У темно-рудому волоссі заплуталися 
сонячні золоті відблиски.

Вона спіймала себе на тому, що вчепилася в телефон з усієї 
сили. Переклала його в другу руку і спробувала зігнути неслухняні 
затерплі пальці.

— Ем, так! Я так кашляю, так кашляю, — ні з того ні з сього 
сказала вона у слухавку.

— Перепрошую? — дуже сухо озвалася секретарка. — Мені 
здавалося, це місіс Кровфорд.

— Здається, у мене така ж хвороба, як у Мевіс, — Мей старанно 
покашляла. — Ці звані вечори — просто розсадники зарази. Ви
бачте. Мушу йти.

Вона опустила слухавку — повз апарат, глянула на руку сердито 
і зраджено та поклала вдруге, як нормальна людина. Продзвенів до
мофон, і Мей, не відводячи погляду від вікна, натиснула на кнопку. 
Ворота відчинилися.

Алан прошкутильгав до вхідних дверей. Кульгавість — найперше, 
що вона помітила в цьому хлопцеві — тоді ще просто продавцеві 
у місцевій книгарні,, який червонів щоразу, коли вона до нього 
зверталася. Всього лише на дещицю сповільнений крок — він не 
дозволяв каліцтву сильно його обмежувати, та й не Приховував — 
і через це хлопця вважали беззахисним. Найдосконаліший камуф
ляж — від того, що справжній.

Його брат ступав поряд — завжди на крок позаду чи попереду, 
готовий обороняти або прикрити спину. Мей подумала, що Нік 
зроду не здогадається йти з кимось поруч. Скласти комусь компа
нію? Безглуздо і непрактично — вирішить він.

Нік не здавався беззахисним. Та він і не намагався.
Коли брати були разом, Аланове каліцтво тільки сильніше 

кидалося у вічі. Нік рухався, як протічна річкова вода, заледве 
видима у нічній пітьмі: плавно і досконало. Не зауважиш, поки 
не стане пізно. На таку грацію було страшно дивитися: бачиш, а 
голос у голові нашіптує — якщо він кинеться тобі у горлянку, ти 
до останнього цього не помітиш.

Мей відчула, як загупало серце і обпекло щоки, а тоді розсер
дилася на себе за таку дурість.

Вона спустилася вниз, з кожним кроком повторюючи собі: все 
гаразд, вона їх покликала, бо їй необхідна допомога, їй зовсім не
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хочеться бачити ні одного, ні другого. Приготувала кілька спокійних 
і практичних фраз.

Щойно вона відчинила двері, вони всі до одної вилетіли з голови.
Свого часу Мей із Джеймі гостювали у братів Райвз більше тиж

ня, Мей знала їхні обличчя так само, як лиця хороших друзів, але 
не бачила їх відтоді, як вбила людину і дізналася правду про Ніка. 
Тепер вони видавалися зовсім інакшими, знайомими, але якимись 
новими. Вона і сама почувалася іншою — ніби її розламали та зі
брали назад, от тільки деталі не дуже складаються у правильний 
візерунок. Алан та Нік були справжні. Все було справжнім — і той 
світ магії, що так різнився від життя в Ексетері. Алан і Нік означали 
магію, небезпеку та кров, згадка про яку будила дівчину щоночі.

— Привіт, — вона ширше прочинила двері, пускаючи гостей 
усередину.

— Радий знову побачитися, Мей, — обійняв її Алан.
Мей оторопіла — не від обіймів, а від того, який він сильний. 

Коли вона вперше побачила худорлявого симпатичного Алана — ру
дого хлопця із добрими очима за скельцями окулярів — то спочатку 
подумала, що він милий, беззахисний і зовсім не її тип.

Тепер вона знала правду, і все одно на мить розгубилася, варто 
було йому обвити її руками. Очі говорили Мей одне, а відчуття — 
зовсім інше. Цей хлопець був міцний і жилавий, під її пальцями 
перетікали тверді м’язи рук та плечей, а тонка футболка — Мей 
відчула на дотик — прикривала пістолет.

Алан аж ніяк не беззахисний. І він не приховував це від неї.
Спочатку вона навіть не здогадалася теж його обійняти, завмер

ла, притихла — і тільки як він відсунувся, закинула руку йому на 
плече. Обоє зніяковіли: Мей за нього схопилася, а він знову ступив 
уперед — надто близько — і вони знову відстрибнули в різні боки.

Мей не чекала обіймів від Ніка. Не дочекалася навіть привітання.
Він сперся на двері, склавши руки на грудях, і кивнув їй. Вона 

запросила у дім, і він пішов за ними у вітальню, незмінно на крок 
позаду, обережною тінню ступаючи за братом.

Мей бентежилася, не знала, що говорити — і це її дико бісило, 
тож вона витягнула останній козир: як і належиться справжній 
дочці своєї матері, Мей зіграла чемну господиню.

— Сідайте, — припросила вона і почепила усмішку, наче зна
чок. — Щось будете, хлопці? Сік? Чай?

— Сік, якщо можна, — попросив Алан.
Нік похитав головою.
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— Що, ти більше не розмовляєш? — визвірилася Мей і одразу 
ж пошкодувала про це, хоч язик відкушуй собі з досади.

— Розмовляю, — Нік смикнув кутиком рота. — А ти, як я бачу, 
і досі всіх дістаєш.

Його глибокий голос нагадував Мей полум’я: тихий і низький 
небезпечний гул, що час від часу потріскує — як тут не сіпнутися? 
Голос Ніка — як Аланова хода. Одразу ясно: щось там не так.

— Таке вже у мене хобі, — сказала Мей і пішла за соком для 
Алана.

Коли вона повернулася, Алан — порядний гість — сидів у кріслі 
коло каміна. Нік ходив із кутка в куток, неначе дикий собака, за
критий у домі: видивляючись ознаки небезпеки і завжди готовий 
до втечі. Він нахилився над роялем і підвів погляд — сторожко та 
спокійно — коли вона стала на порозі. Мей інстинктивно ступила 
назад, вхопивши дверну ручку вільною рукою, у другій — склянка 
холодила враз спітнілу долоню.

Вона завжди трохи нервувалася, коли дивилася у Нікові очі, а 
тепер, коли знала причину, стало ще гірше. Його пильний погляд 
нічого не виказував, очі — вікна не в душу, а в інший світ, без зі
рок і місяця, де ні світла, ані тепла.

Тоді він поглянув на клавіші рояля — і знову став найгарнішим 
хлопцем, якого вона коли-небудь бачила: пухнасті вії, високі ви
лиці, чорне, як сажа, густе волосся — настільки чорне, що навіть 
не відливає — до нього так і хочеться доторкнутися, і повні губи, 
що мали би бути виразними, але чомусь не були.

— Ти граєш? — спитала вона, відчула себе дурепою і розлюти
лася. їй не часто доводилося почуватися дурною.

— Ні, — прозвучав той низький безбарвний голос. Мей вирі
шила, це все: Нік завжди беріг слова, ніби у нього їх мало і вони 
от-от закінчаться. Але він продовжив: — Алан раніше грав. Коли 
ми були малими.

— Сто років тому, — вставив Алан невимушено. — А ще я був 
у футбольній команді та грав на гітарі. Але найкраще в мене ви
ходило з бубном.

Він не сказав, що це було до того, як їхній батько помер, і до 
того, як Алана покалічило — коли у них ще були гроші. Мей уче
пилася за дверну ручку, їй стало соромно за весь будинок.

— Можна купити піаніно, — мовив Нік.
— І що, в саду поставимо? — Алан тихо пирхнув.
— Можна перебратися у більший будинок. Можеш грати на 

піаніно. Можеш грати у крикет. Можна все, що завгодно...
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Мей ніколи не чула, щоби в Ніковому голосі звучали бодай якісь 
почуття, зате не раз у ньому звучала погроза. Нік не кричав, але 
він говорив — і все притишувалося... Його неможливо не почути: 
так само лунко лезо свистить серед мертвої тиші.

Вона пам’ятала: Нік уже говорив таким тоном у той вечір, коли 
вдарив брата. І пам’ятала, як спокійно Алан узяв його на приціл.

Алан обірвав Ніка.
— Ні, Ніку. Не можна. — Він відвернувся від брата і поглянув на 

Мей. — Мей, ходи сюди — дякую — і розкажи, що саме трапилося 
із Джеймі. З яким магом він сплутався? Що відбувається?

І Мей опинилася у кріслі навпроти Алана — рука досі витягнута і 
пальці застигли в повітрі, хоча склянку він уже забрав — розгублена 
і майже зла. Ось у чому біда. Не те, щоби ці двоє їй не подобали
ся — подобалися, але з ними вона нічого не контролювала. А Мей 
хотіла мати все під контролем.

— З Джеральдом, звісно, — виплюнула Мей. — Він говорив, 
що за нами повернеться — і повернувся. Тільки я не знала, і... і, 
очевидно, Джеймі з ним зустрічався, а мені не сказав. Я бачила їх, 
вони трималися, наче друзі. Його прокляте Обсидіанове Коло хотіло 
вбити Джеймі два місяці тому! Я не знаю, що він зробив, яку він 
має владу над Джеймі... Я нічого не розумію.

Саме тому вона кинулася до них по допомогу. Знову.
Мей стиснула кулаки і втупилася у камінну решітку. Вона тер

піти не могла таку безпорадність.
Вона дивилася в інший бік, коли двері широко прочинилися, і 

пролунав голос Джеймі:
— Мей, ти насправді хвора... ой.
Мей обернулася: Джеймі завмер від подиву, тримаючись рукою 

за дверну раму. Схвильований вираз примерз до його лиця, ніби 
Джеймі забув, що той уже не потрібен. Мей і сама не чекала, що 
раптом так на нього розсердиться.

Ніка він зараз злякався більше, ніж у алеї — Джеральда. І ким 
би Нік не був, він їм нічого поганого не зробив, тільки допомагав.

— Привіт, Алане, — привітався Джеймі, щира усмішка торкну
лася його губ, але швидко зникла. — Ніку. Щ-щ-що сталося?

“Дострибався, ось щ о” — подумала Мей злорадно, ніби їй ві
сім років: братика зараз сваритимуть. Вона повернулася до Ніка, 
сказати йому — показати йому: вона знає, що вони перед ним у 
боргу, вона не боїться.

Нік витягнув меча.
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* * *

Це було так дико, що Мей спочатку навіть забула розсердитися. 
То був її дім: лискуча холодна підлога, високі стелі та білі стіни, 
схожі на чисті аркуші — мечі та чари сюди не впишуться.

І хоч вона знала правду, Нік однаково здавався їй частиною 
нормального світу. На ньому була футболка і джинси. Він не по
винен розмахувати мечем, і все ж... Блискуче лезо не тремтіло в 
його руках, він тримав його звично і вміло та ступав уперед так 
тихо, як кіт на полюванні — і з кожним кроком здіймав меча, поки 
вістря не вперлося Джеймі в горлянку. На мить Мей злякалася, що 
Нік не спиниться.

Він зупинився.
— Знову в біді, Джеймі? — спитав Нік. — Схоже, це в тебе хобі 

таке. А я вже втомився тебе витягувати. Мало тобі було минулого 
разу, чи що?

Джеймі ковтнув слину, кадик його смикнувся, і лезо дряпнуло 
тоненьку шкіру.

— Я бачу, довкола тебе повно магії, — продовжив Нік іще про
никливіше. — Хто тобі її дав? Чи краще спитати, за що? Мей нам 
розповідала, яка в тебе завелася компанія. Може, не варто було 
надриватися, і хай би маги перерізали тобі горлянку, коли була 
така нагода? Вони би так і зробили, знаєш...

Джеймі поворушив губами, прочистив горло, і тільки тоді зміг 
видушити:

— Я знаю. І я не...
— Не бреши мені, — вищирився Нік. — Я цього не люблю.
Нік зробив крок уперед, повільно, і Джеймі відступив, уперся

спиною в двері — йому було нікуди тікати.
— Досить! — Мей скочила на ноги, готова підійти, зупинити, 

але ситуація різко змінилася.
Джеймі вже не здавався наляканим і невпевненим. Він схилив 

голову набік і зміряв Ніка довгим, спокійним поглядом. Тоді ви
тягнув руки і обережно стиснув лезо поміж долонь. Мей не бачила 
Нікового обличчя, тільки потилицю, і на мить дуже про це пошко
дувала, поки не пригадала, що не побачить й сліду емоцій — навіть 
якщо він збереться порізати Джеймі руки.

Нік напружився, готуючись чи то напасти, чи захищатися.
Джеймі заплющив очі.
Меч між його долонями розлетівся насінням перезрілої кульба

би, розсипався сотнями блискіток довкола супротивників. Сталеві
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цяточки опускалися на підлогу і загасали, поки не стали порохом, 
ледь помітним на сонці.

— Я не маг, — прошепотів Джеймі. — Не маг. Я знаю, що 
я вам винен. Знаю, що ви могли кинути мене на смерть, і якби 
Мей не вбила мага заради мене, я би помер. Ви стільки для мене 
зробили — більше, ніж досить. Я не хотів вас обтяжувати. Я хотів 
сам розібратися!

— Відпусти його, Ніку.
Мей мимоволі обернулася на звук. Алан подався уперед, але 

не збирався вставати. Мей зараз тільки помітила: він такий же на
пружений, як і брат.

Алан не віддав цього тихого наказу, поки Джеймі не сказав, що 
він — не маг.

Нік і виду не подав. Лезо зникло — але пусте руків’я залиши
лося, і він підкинув його в повітря, неначе іграшку.

День був сонячний, бліде сяйво люстри програвало в яскравості, 
але раптом якось незвично зблиснуло на руків’ї. Спалах видовжився 
у промінь, де раніше було лезо, а коли Нік упіймав руків’я — обер
нувся залізом. Меч став цілий.

— Думаєш, без меча я не зможу тебе вбити? — м’яко запитав Нік.
— Та ні, — голос у Джеймі тремтів. — Але не треба було мені 

погрожувати.
— Зараз же його відпусти, — наказала Мей.
Нік звернув на неї уваги не більше, ніж на Алана.
— Я тобі не погрожував. Я тебе залякував. Погрожують слова

ми, — пояснив Нік. — Я більше люблю мечі.
Тоді він відступив, закріпив відновленого меча за спиною, де 

під футболкою не видно перев’язі, і додав:
— А це — мій улюблений меч, — Нік відвернувся від Джеймі 

та підійшов до вікна. — Більше його не рухай.
Він сперся до віконної рами, закинув одну ногу на привіконний 

диванчик і відвернув лице від усіх. Джеймі полегшено видихнув та 
відкинувся на двері — і, звісно, відразу ляпнув дурницю.

— Ці твої мечі... — весело спостеріг він. — Щось компенсуєш?
Кутик Нікового рота трішечки піднявся вгору.
— Ні.
Він, вочевидь, не збирався ще щось казати, але жарт дещо розві

яв напружену атмосферу. Мей повернулася у крісло, а Джеймі всівся 
на килим поміж нею та Аланом, скрутився у клубочок і прихилився 
до крісла Мей. Вона торкнулася кінчиків його настовбурченого, 
вкритого гелем волосся, і він їй усміхнувся.
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— Коли ми вже позалякували одне одного мечами, думаю, прий
шов час світських розмов, — оголосив Джеймі. — Як справи, Алане?

— Добре, — відказав Алан. — Що там із Джеральдом, Джеймі?
— Він мені нічого не зробив, — випалив Джеймі. — Він підійшов 

до мене після школи десь... тижні зо два тому. Я злякався, але він 
нічого мені не зробив і сказав, що не збирається навіть. Він тільки 
хотів зі мною поговорити. Я не хотів, але що мені залишалося, бігти 
до Мей? Після всього, що вона вже зробила? Вас видзвонювати?

— Можна було й подзвонити, — запевнив його Алан, дуже те
пло — ні Мей, ні Джеймі не втримали вдячної усмішки.

— О, так, — погодився Нік. — Дзвони, коли захочеш. Обожнюю 
пустопорожні балачки.

— Ми справді тільки поговорили. Я не хотів утягувати когось 
іще. І не хотів підставляти Мей, — сказав Джеймі. — Не подумайте, 
що я йому довіряю. Ні. Я знаю, він шкодить людям, але він говорив 
розсудливо. Він просив тільки вислухати, і я подумав — якщо я 
послухаю, може, він просто піде.

— Ти знаєш, цим магам тільки одного треба, — сказав Нік.
Джеймі раптом увесь почервонів. Нік осміхнувся та продовжив:
— Заманити тебе у магічну армію темних сил.
Джеймі кивнув насторожено.
— Я відмовився. І зараз теж. Усе під контролем.
— Ага, повністю під контролем, — не витримала Мей. — Я 

бачила тебе у тому завулку, і твій новий друг заморозив мене, не 
встигла я навіть писнути. Ніби собаці сказав «сидіти», чи на кнопку 
«пауза» натиснув. Ніби я йому забавка.

Джеймі поглянув на неї широкими, стривоженими очима, але 
Мей не готова була його вибачити. Вона відвернулася і зупинила 
погляд на Нікові — він так і стояв поодаль, дивлячись у вікно. Рука 
його розслаблено лежала на стегні, великий палець — за поясом 
джинсів, і Мей помітила: у нього з’явився срібний перстень. На 
сріблі було щось вирізьблено, Мей тільки не могла розібрати, що 
саме, і їй стало дивно. Нік не схожий був на любителя прикрас.

Ніби їй не байдуже. Ніби вона взагалі щось про нього знала.
— Вибач, Мей, — гірко промовив Джеймі. — Він просто думає, 

що... що маги кращі за інших. Це не його провина. Він був іще 
зовсім малий, коли почав чарувати, і тому рідні жахливо до нього 
ставилися, а тоді за ним прийшли маги — йому було, мабуть, де
сять, — і він так зрадів, що його врятували, він повірив у все, що 
вони казали. Це не значить...
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— Що він — погана людина? — уточнив Нік. — Він убиває лю
дей. Я, звісно, не експерт, але хіба це не ознака поганої людини?

Джеймі розлючено поглянув на Ніка.
— Ти вбив набагато більше. Який тоді ти?
— А я не людина, — буркнув Нік байдуже. — Ти ж пам’ятаєш.
Запала коротка і дуже гостра тиша.
— Якщо ти не маг, — тихо і замислено почав Алан, нібито й не 

помітивши жодної напруги, — як ти чарував, ото щойно?
— Я тренувався, — зізнався Джеймі. — Трішечки. Джеральд 

мене трохи вчив. — Він затнувся. — Вибачте. Я... я більше не буду.
Джеймі здавався таким винуватим, Мей серце краялося, хоч 

вона і сердилася на нього. Він народився із цими силами і роками 
їх приховував. Він навіть їй не сказав, і Мей це злило. Вона обра
зилася за брехню, за те, що робив із нею дурепу, але їй так боліло, 
що брат говорить про чари, мовби про злочин.

Мей хотілося сказати йому: «Це не обов’язково», але вона не 
збиралася підтримувати цю його дружбу з Джеральдом.

Нік, схоже, дилемою Джеймі не переймався.
— Я чую на тобі магію. Не такі дрібні фокуси, з якими ти грав

ся. Це щось серйозне. — Він схилив голову набік, замислившись. 
Нік завжди здавався замисленим, а не схвильованим, коли людей 
охоплював страх. — Якщо ти не брався до великих чарів, — тихо 
продовжив він, — значить, хтось наклав на тебе могутнє закляття. 
Це тобі хоч трохи цікаво?

Джеймі страшенно зблід.
— Схоже, твоєму друзяці Джеральду не можна довіряти, — про

довжив Нік. — Я просто шокований.
— Панікувати рано, ми поки нічого не знаємо, — розсудив 

Алан. — Може, й нічого страшного. Я, звісно, не дуже довіряю 
Джеральду, тому, думаю, краще повернутися до Ексетера, поки не 
розберемося, що до чого.

— Я  думаю, краще їх усіх убити, — сказав Нік.
Джеймі одночасно із ним випалив:
— Не треба заради мене переїжджати.
Алан вирішив відповісти Джеймі.
— Та нічого. Ми часто переїжджаємо і хочемо допомогти, тим 

більше, тут гарна компанія. — Він злегка усміхнувся Мей. — Плюс, 
добре було б осісти хоч десь на трохи. Може, у Ніка з’являться друзі.

Нік насупився, дивлячись у вікно.
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— У мене вже є друзі в Ексетері. Ну... ці, знаєш, вони ще коло 
велосипедних сараїв тусуються, Джеймі завжди дістають.

— Ага, круті та класні, — тихо буркнув Джеймі. — Ти їх, голо
вне, тримайся.

— Ім’я запам’ятай спочатку, хоча б одне, — різко осмикнув 
Алан. — Коли ви вже з ними друзі.

Мей виструнчилася у кріслі. Вона ще не чула в Алана такого тону.
— Ну добре, — відгризнувся Нік і звернув похмурий погляд на 

Джеймі. — Гов, Джеймі. Будемо дружити?
Джеймі ошелешено кліпнув.
— Ем, — він трохи почервонів. — Ем, добре. — Він подумав і до

дав: —Друзів не залякують велетенськими страшними мечами, гаразд?
Нік пирхнув.
— Гаразд.
— Бачиш, Ексетер уже йде на користь, — повеселішав Алан, і 

Мей подумала — ні, напружений тон їй, мабуть, почувся. — Джеймі? 
Можеш домовитися про зустріч із Джеральдом?

Мей стало цікаво, чи знає Джеймі якесь закляття, щоби 
зв’язатися із Обсидіановим Колом? А, може, у Джеральда є по
штові голуби?

— Ну звісно, — відгукнувся Джеймі. — У мене є номер його 
телефону. — Він завагався на мить, а тоді невпевнено продовжив: — 
А що... що ви з ним зробите?

Джеральд думав, що маги — кращі за інших. Він убивав звичай
них людей, згодовував їх демонам заради магії, а Джеймі однаково 
хвилювався, ніби Джеральд йому — справжній друг.

Звісно, Нік та Алан також друзі, а Мей знала, на що вони здатні...
Був час, коли Нік здавався їй більше, ніж другом, і Мей навіть 

думала — може, вона йому теж подобається.
Помилялася. Він тільки хотів її використати — братові насолити.
Байдуже, що Нікові було начхати. Мей тоді думала, він про

сто вродливий хлопець, а те, що дивний — бо все життя ховався 
від магів. А тепер вона знає: він демон, якого Обсидіанове Коло 
вселило у немовля, і хоч виховували його так, як людину — він 
демон, істота з іншого світу, істота, що живиться людьми. Між 
ними нічого не може бути.

Вона відвела погляд від Ніка, мовчазного, похмурого при вікні, і 
позирнула на приязне обличчя того, хто виростив демона, дав йому 
волю і випустив у світ.

— Я тільки хочу поговорити, — заспокоїв Алан, дивлячись на 
Джеймі. — Поки що.
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В ІС Н И Ц Я  н л  ПОРОЗІ

ей вирішила прогуляти кінець уроку, щоби відшити 
Себа. Відпросилася у вчителя з математики в туалет, 
«типу як терміново». Містер Черчілль одразу її від
пустив: у його стражденних очах читалося зболене 
«чому я не вчитель у школі для хлопчиків?»

У Себа мало бути малювання, в новому корпусі — відштука
туреній одноповерховій будівлі, затиснутій поміж велосипедними 
сараями і спортивним майданчиком. Мей уже підходила, коли 
пролунав дзвінок, і школярі — а між ними і Джеймі — висипали 
на вулицю, немов рятувалися від смертельного вірусу освіти, роз
пиленого у класній кімнаті.

Всі, окрім Себа — він любив малювати і зараз, мабуть, закінчував 
роботу, вирішила Мей. Доведеться самій іти всередину.

Розмова передбачалася неприємна.
Мей не збиралася зустрічатися з хлопцем, який ображає її бра

та, але Себ став їй порятунком від туги за ліхтарями Гоблінського 
Ярмарку, за яскравими та небезпечними спалахами магії навколо. 
Було так добре — хотіти чогось нормального.

...Мей було дуже нелегко у ті перші дні після повернення. Вона 
сиділа на уроці — і раптом її обливало страхом: ніби чийсь погляд 
уперся в потилицю, і маги зараз вдарять у спину, а з ними — демони.
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А тоді посеред англійської рука сама потягнулася до ножа — того, 
що вдома, в шухляді, про який вона силувалася забути.

Мей тоді вискочила зі школи, опустилася на розсипчастий 
гравій, зіперлася спиною до облущеного дерев’яного сараю — і 
побачила.

Хлопець стояв до неї спиною, але вже розвертався — темне 
волосся, широкі плечі та довгі ноги, і ніс, прямий, наче ніж, у про
філь — і серце у Мей тріпнулося, застукотіло: він приїхав.

Тоді вона роздивилася ясні зелені очі — Себові очі, сяйливі, 
ніби сонце крізь листя просвічує — і яскраву усмішку.

Нік так не вмів усміхатися.
— Привіт, — озвався Себ трохи ніяково і поспішив до неї, тяжко 

шургаючи ногами — себто, дивися, Мей: насправді це знехотя. — 
Ти Мей, так? Сестра Кровфорда?

— Ага.
— У тебе щось сталося? — запитав він і замовк на мить присо

ромлено. — Тобто, я бачу, що сталося. Я можу якось допомогти?
— Навряд, — чесно зізналася Мей.
— А якщо я тут постою без діла, не знаючи, що сказати — це 

тобі допоможе?
— Взагалі, так, — вирішила Мей після недовгих роздумів. — 

Тобі не важко?
— Зовсім ні, — Себ знову сяйнув усмішкою. — Якщо треба 

«без діла», звертайся до мене. Я можу тинятися без діла годинами 
безперестанку. Тижнями. Скоро вже буде місяць, як я без діла, а 
це особистий рекорд.

— Вітаю.
Потім вони ще мовчали, але він був поряд. Вона зиркнула 

на нього кілька разів, і він невпевнено їй усміхався, і вони обоє 
підпирали велосипедний сарай, доки не продзвенів дзвінок на на
ступне заняття.

Наступного дня вони з Ерікою зустріли Ерікового хлопця, 
Тіма — і Себ був із ним. Мей подарувала йому свій найкращий усміх:

— Як справи? Досі без діла?
Себ трохи зачервонівся.

Та ніби.
— Так тримати, — похвалила Мей, і Еріка розусміхалася, що

йно вони відійшли.
Відтоді Себ увесь час крутився поруч, і всі — Мей також — ви

рішили: все ясно, тепер тільки хай Аннабель випустить Мей із дому.
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Тоді їй було радісно, але Мей не потрібен хлопець, який шпиняє 
її молодшого брата.

Мей випростала плечі, штовхнула двері в клас і почула Себові 
благання:

— Будь ласка. Будь ласка, не проганяйте мене.
Мей тихесенько причинила за собою двері. Себ стояв до неї 

спиною і говорив по телефону. Він так сильно стискав побілілі 
пальці, аж Мей злякалася, що корпус мобільного розлетиться.

— Так, — видихнув він за мить розпачливо, як дитина. — Звісно. 
Я обіцяю. Я більше не буду.

Він глибоко, судомно зітхнув.
На другому кінці дроту, мабуть, і договорити не встигли, він 

випалив:
— Я зроблю все, що скажеш!
Ще два хриплих зітхання, а тоді тихо:
— Так. Так, дякую.
Він відбив, а тоді притулив телефон до лоба.
— Привіт, — озвалася Мей йому з-за спини. — Я би сказала, що 

ненавмисне почула, але... навмисне. Я просто безсоромно впхала 
носа в чужі справи. Ти як, нормально?

Себ рвучко розвернувся, побілівши під літньою засмагою.
— Ага, — голос його дрижав. — Так. Я говорив із опікунами.
Мей щось таке чула, ніби у Себа складна ситуація вдома і він

часто переїжджає, але не знала, що він живе не з батьками.
— Тобі там добре?
— Ага, — уже спокійніше мовив Себ. — Навіть дуже. В сиротин

ці і в попередніх родинах було не так щоби, але ці мають роботу. 
Хороші люди. Добре годують. Гарний будинок на Леннокс-стріт.

Він глипнув на неї нажахано, а тоді враз опустив погляд. Спо
чатку Себ заховав телефон у кишеню, а далі рук нічим було зайняти. 
Тоді він почав смикати довгий рукав, не піднімаючи голови. Краї 
манжета трохи поторочилися.

Він завжди ходить на довгий рукав, струмом ударило Мей. Може, 
у нього синці, чи навіть шрами.

— Вони почули, що я зачіпав Кровфорда, — Себ сказав тихо. — 
Розсердилися. Я... я злякався, що мене проженуть. І ти мене бачила 
тоді, я знаю. Ти прийшла сказати, щоби я відчепився.

Мей силою волі перестала уявляти, які жахіття могли бути у 
Себа в минулому, і зосередилася на тому, що знала достеменно. 
Вона знала, хто їй важливіший.
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— Ага, — вийшло значно м’якше, ніж їй хотілося.
— Я більше не буду, — вибухнув Себ. — Я не для того, щоби ти 

передумала. Це правда. Я його ні разу не вдарив. Клянуся. Я увесь 
час собі кажу: «не треба», але він мене бісить.

— Мушу тобі сказати, цей аргумент мене не переконує.
Себ знову смикнув рукав, потягнув пальцями нитки.
— Я просто... пам’ятаю, як бився зі зламаною рукою, вчився 

триматися осторонь, а Кровфорд ходить усюди, ніби життя пре
красне, патякає, що йому заманеться, і я сатанію. І я завжди... таке 
враження, що він щось знає і нікому не каже, що усі його жартики 
та вдавана безпорадність — це він насміхається.

Мей стало страшно, вона й не думала, що Себ настільки спо
стережливий.

— Джеймі не має від мене секретів, — сказала вона обережно.
Себ трохи згорбив спину.
— Байдуже. Це не виправдання. Я розумію. Завжди розумію, 

коли не злюся. А тепер я розчарував людей, з якими живу, і тебе 
розчарував. Я... вибач. Я більше не буду. І я не ображуся, якщо ти 
більше не захочеш мене бачити.

Він нарешті залишив рукава у спокої, кинув на неї один ви
нуватий погляд, а тоді відвернувся і почав збирати у наплічник 
речі: олівці та великий зелений альбом. Мей ступила ближче — на 
крок, другий.

Себ завмер, ніби повірити не міг, що вона не пішла.
Мей злегка йому усміхнулася.
— Слухай. Ще раз образиш мого брата, і... ну, може, колись твоє 

тіло і знайдуть. У відкритому космосі. Принаймні, кілька шматків.
Себ нервово розсміявся і відступив від неї на крок.
— І я не збираюся зустрічатися з хлопцем, який таке собі до

зволяє, — продовжила Мей. — Але... ти підтримав мене у важку 
хвилину, а тобі бувало і важче, аніж мені. Будемо друзями. А там 
я подумаю. Справедливо?

Себ усміхнувся їй, просяявши, як дитина: щасливий і юний, і 
дуже вродливий. Підкорившись хвилинному імпульсу, Мей взяла 
його за руку. Він сіпнувся, але руки не забрав.

— Добре, — погодився Себ. — Будемо друзями.
— Мудре рішення, — зауважила Мей. — Сцена побоїв була б 

аж ніяк не приваблива. Я би тебе на порох стерла, і якби від тебе 
щось і лишилося, то хіба слізки.

До дверей вони пішли не рознімаючи рук.
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«І жодних докорів сумління», — наказала собі Мей. То не брехня, 
їй насправді подобався Себ, і вона хотіла підтримати його, якщо 
вдома у нього проблеми. Він допоміг їй, коли вони були заледве 
знайомі — хоча б тому вона йому винна.

Він здогадався, що у Джеймі є таємниця, і бачив надприродні 
маніпуляції Джеральда. Варто за ним наглянути.

Мей захищає брата, і не збирається над цим побиватися.
Мей відчинила двері, ступила вперед — і пообіднє сонце вдарило 

просто в очі, засліпило яскравим золотом.
Приїхали брати Райвз, і, може, Мей буде легше, надійніше — 

почати зустрічатися з іншим хлопцем. А навіть якщо і так, то що? 
Треба радіти. Уперше у житті Мей виріїиила не лізти у неприємності.

Світло потьмяніло, і перед очима затанцювали яскраві маленькі 
цяточки. Тоді Мей кліпнула — і розгледіла Джеймі. Він, мабуть, 
бачив, як вона заходила всередину, і вирішив її почекати. Брат 
дивився на їхні з Себом переплетені руки.

— Джеймі, — покликала Мей, і вираз недовіри навпіл із люттю 
з’явився на його лиці. До Мей дійшло, як усе виглядало збоку. — 
Джеймі, послухай.

Джеймі не послухав. І сам не сказав нічого. Він затримав на ній 
ошелешений, зраджений погляд, а тоді розвернувся і побіг геть.

Мей одразу випустила Себову руку та побігла за братом, але за 
школою його не було — він просто зник.

Ось так. Ніби чари якісь.
Мей шукала його, та за годину облишила марну справу і пішла 

додому. Там, нагорі, у вітальні, матір пила чай із вісницею з Кола 
магів.

* * *

— Е, — сказала Мей, кмітлива та красномовна, як завжди.
Аннабель сяяла ввічливістю і манерами досконалої господині 

дому, бліда і невблаганна, як дуже ґречний упир.
Вісниця, натомість, здавалася зовсім звичайною. Темноволоса, 

у дорогому костюмі, але Мей легко уявляла її в джинсах і светрі, 
чиєюсь матір’ю. А тоді вона схилила голову набік, і зблиснули се
режки: кола з ножами всередині, справжніми, тонкими і гострими, 
наче голки.

Алан пояснював, що всі вісники магів носили цей знак — 
«смерть кожному, хто посміє зачепити».
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Мей завжди вірила: прикраси мають щось означати.
Цю Мей упізнала би і без сережок — бачила вже. Нік та Алан 

тоді одразу витягли зброю, а її підфарбовані червоним уста склалися 
в усмішку — дещо надто спокійну, дещо надто жорстоку — і вісниця 
мовила: «Чорний Артур каже, що час прийшов. Віддай його річ».

Мей тоді навіть не знала, хто такий Чорний Артур і чого йому 
треба. Тепер знала.

Не знала тільки, як цю жінку звати.
Аннабель кліпнула їй двічі — материн варіант морзянки: «мо

лодець, у мене гостя, а ти влетіла, як слон до порцеляни».
— Це моя донька, Мевіс, — сказала вона вибачливим тоном.
За що вона перепрошувала — за неочікуване вторгнення чи

доччине рожеве волосся — залишилося для Мей загадкою.
— Це Джессіка Вокер. Вона моя колега, їй потрібен дозвіл на 

будівництво.
— Одна моя клієнтка бажає розширити справу в Ексетері, — і 

Джессіка Вокер, вісниця магів, усміхнулася, на мить показавши 
зуби. — Ми вже знайомі, правда, люба?

То була, вочевидь, кинута рукавичка. Мей миттю утихомирила 
бурю паніки всередині та спокійно усміхнулась у відповідь.

— Невже? — перепитала Аннабель.
— Звісно, — Мей витримала такий самий прохолодний, злегка 

насмішкуватий тон, як у Джессіки.
— Позакласне завдання. У них із друзями було кілька запи

тань, — зронила Джессіка. — Ви знаєте братів Райвз? Милі хлопці.
— Здається, ні, — повільно мовила Аннабель, між срібних брів 

залягла тонесенька, наче шпилька, лінія.
— Я думаю, Мевіс — дуже перспективна особа, — блиснула 

очима Джессіка. — Школу ти вже скоро закінчиш, — звернулася 
вона до Мей. — Хочеш у нас стажуватися? Моїй клієнтці згодяться 
ще одні руки, а тобі — гарний запис у резюме.

— Цікава пропозиція, я подумаю, — відказала Мей, і Аннабель 
розширила очі, здивована і щаслива.

На щастя, за мить вона знову ґречно всміхалася, і вісниця ні
чого не помітила.

— Якщо вам не важко, — попрохала Джессіка неуважливо, — 
можна мені ще цього чудового пісочного печива?

Аннабель усміхнулася — образ бездоганної господині вилиску
вав, наче глазур на якісній порцеляні:

— Звісно.

34



Матір піднялася, розгладила голубино-сіру спідницю і вийшла 
з вітальні. Мей пройшла у кімнату, навмисне шургаючи ногами 
по кремовому килимі: звертаючи чужу увагу, що тут вона вдома і 
зустрічається з ворогом на власній території.

Тоді вона опустилася у крісло навпроти вісниці — ще тепле, тут 
щойно матір сиділа — і перейшла до справи:

— Обсидіанове Коло хоче мені щось переказати?
— Чого ти вирішила, що я від них? — одразу спитала Джессіка 

Вокер.
Мей раніше не спадало на думку, але, звісно, що були й інші 

Кола. І звісно, їх теж може цікавити Джеймі.
— Яке би Коло тебе не послало, — рівним тоном продовжила 

Мей, — я хочу знати, чого їм треба.
Джессіка схрестила ноги, шурхнули шовкові панчохи.
— Ого, а ти багато навчилася. Коли я бачила тебе у квітні, ду

маю, ти і поняття не мала, що відбувається.
— Схоплюю на льоту.
— Що ти знаєш про вісників, Мевіс?
— Мей, — різко поправила Мей.
— Як Мей Вест? — уточнила Джессіка і продовжила, не доче

кавшись відповіді: — Дай угадаю. Ти чула, у нас є магія, але замість 
вбивати людей самим, ми служимо магам, аби вони поділилися з 
нами крихтами сили. Така собі магічна щотижнева оплата. Невже 
це схоже на правду?

— Що ти хочеш сказати?
— Вбивство — це не проблема, багато вісників готові вбивати, 

аби це тільки дало їм магію, — м’яко мовила Джессіка. — Правда в 
тому, що ми не такі могутні, аби наказувати демонам і спускати їх 
на вибрані жертви. Ми народилися із крихтою магії у венах, такою 
мізерною, що від цього можна збожеволіти! Для чарів її недостатньо. 
Її мало. Ти знаєш, що це спадкове, правда?

Нік думав, що.він маг, бо він — син Артура та Олівії. Джеральд 
говорив про магічного предка. Мей раніше про це не думала, але 
сказала: «Звісно».

— Буває, магія у родині зникає, а тоді проявляється, коли про 
неї забули, наче загублений скарб. Тобі от не пощастило. Невже 
тебе ніколи не дратувало, що це братові дісталася уся ця яскрава 
чудесна магія? — прошепотіла Джессіка. — Невже ти його за це не 
ненавидиш, бодай інколи?

— Ні, — відрізала Мей.
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— Він стане дуже могутнім, — продовжила Джессіка, ніби Мей 
нічого й не говорила. — Тому Джеральд із ним такий ласкавий. 
Прийде день — і твій брат стане у колі вогню і підкорить вітри. 
Перстень належатиме йому. А ти танцюєш для демонів трошки 
краще, ніж інші танцівниці на Гоблінському Ярмарку. Хіба це 
справедливо? Хіба тобі не хочеться власної сили?

Мей змусила себе повільно і ретельно обмізкувати слова Джес- 
сіки та вибрати найважливіші деталі. Те, що у неї в крові може бути 
дещиця магії, аж ніяк не важливо.

А от те, що у магів є свій шпигун на Гоблінському Ярмарку — 
оскільки вони знають, як вона танцювала — інша справа. Може, 
і не один.

— Я ніколи не ненавиділа брата, — сказала Мей. — Ти ж це 
питала, еге ж? Відповідаю. Ніколи. І ніколи такого не станеться. 
Я люблю його.

— А він любить тебе настільки, щоби поділитися з тобою си
лою? — поцікавилася Джессіка. — Якби він був магом, а ти — віс
ницею? Якби він носив магічне тавро, а ти — отакі сережки, ти 
мала би стільки магії, скільки захочеш.

— Тобто, якщо я переконаю Джеймі приєднатися до Обсидіа
нового Кола. Ти це хочеш сказати?

— Не обов’язково. Але Джеральд Лінч — дуже розумний юнак.
Мей закотила очі.
— Ну звісно.
— Ти знаєш, що у всіх магів є тавро? — нагадала Джессіка. — 

Знак, що дає їм силу та показує їхнє Коло. Така собі маленька 
демонська мітка. Канал для магії.

Мей згадала, як Олівія відтягнула комір сорочки і показала 
чорний знак Обсидіанового Кола на білій шкірі. «Поміж тих, хто 
носить цю мітку, немає невинних», — сказала вона, і очі у неї блис- 
тіли, як у голодного звіра.

Джеральд і ця жінка у домі Мей, вони хочуть поставити таке 
тавро Джеймі.

— Ходять чутки, що Джеральд вигадав зовсім нову мітку, — по
ділилася Джессіка. — Хтось каже, що й не одну, та я у це не вірю. 
Візерунок такий, як на персні голови Обсидіанового Кола: шипасті 
змії поїдають власні хвости. Якщо це правда... такій силі варто слу
жити. — Губи вісниці вигнулися, ножі у сережках тихо брязнули, 
наче дзвіночки на вітрі. — Її вистачить, аби подолати демона.

Мей до болю стиснула кулаки і зусиллям волі втримала усмішку 
на обличчі.
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— То ти прийшла налякати Джеймі, щоби він приєднався до 
Кола?

— Я прийшла на обох вас глянути, — відказала Джессіка. — 
І дати тобі маленьку пораду, як чинити краще.

Аннабель пройшла в кімнату, зграбна, неначе кішка — і це на 
високих шпильках.

' — Не занудилися? — запитала вона.
Матір похитала головою, коли Джессіка піднялася взяти тацю, 

пробурмотіла «ну що ви, не варто», і вісниця встала позаду Мей, 
сперлася на спинку її крісла. Мей ураз ніби прошило, хребет ми
мовільно вигнувся — подалі від небезпеки, але вона не дозволила 
собі повернутися, навіть коли Джессіка схилилася над нею і обпекла 
подихом потилицю.

— Аж ніяк. Сподіваюся, Мевіс подумає над моєю пропозиці
єю, — і вісниця погладила Мей по голові.

Аннабель, мабуть, і уваги не звернула — жест ніби невимуше
ний, навіть ніжний, але Мей здалося, що її вдарили. Пальці вісниці 
надто міцно вчепилися Мей у волосся, а спокійний голос звучав, 
як два місяці тому, дещо жорстоко.

— Я обов’язково, — пообіцяла Джессіка Вокер, — з вами 
зв’яжуся.

Невдовзі вона пішла. Аннабель запропонувала доньці чашку 
чаю. Мей похитала головою.

— Якщо тебе цікавить право, — почала Аннабель, — я із вели
ким задово...

— Не впускай її більше у дім, — перервала Мей.
— Що за дурниці, Мевіс!
— Аннабель, — сказала Мей, — я... я вже її бачила — це все, 

що я можу тобі розповісти. Але вона жахливо поставилася до моїх 
друзів. Я її боюся і не довіряю їй. І я не хочу, щоби вона була в 
домі чи... з тобою.

— Її клієнтка цінна для фірми, — повільно сказала Аннабель, 
і у Мей серце зайшлося.

Вона ж бо завжди вміла переконувати: зробити так, а не інакше, 
змінити думку — всі слухали. Тільки не Аннабель.

— Коли ви з братом зникли... — почала Аннабель.
— Ой, ну тільки не знову!
— Вислухай, Мевіс. Коли ви зникли, я дуже... — Аннабель 

хрипло кашлянула. — Я дуже засмутилася. Я розумію, останнім 
часом батько не приділяв вам уваги, а я увесь час працювала, і ви 
були самі. Мені жаль.
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— Ем, — Мей не знала, що сказати. — Добре.
— Якщо ви думали, що мені байдуже, — продовжила Анна- 

бель, — це не так. Не байдуже. І хоч ви повелися надзвичайно 
нерозважливо та безвідповідально, я знаю — це і моя провина 
також. Якщо тобі так спокійніше, я відмовлю клієнтці. Я все одно 
збиралася брати менше справ і... вечеряти з вами вдома.

Аннабель, мабуть, вважала — такий її обов’язок, щоби подруги 
з тенісного клубу не пліткували про її проблемних дітей. Але вона 
пообіцяла, що відмовить вісниці. Мей мало не розридалася від 
полегшення.

— Добре, — кивнула вона. — Домовилися.
Вона згадала ще дещо, розв’язала мотузок на шиї і зняла таліс

ман. Якщо маги послали до її матері вісницю, то можуть послати 
і демонів.

— Будеш носити це, Аннабель? — простягнула вона талісман. — 
На знак домовленості, — додала Мей і усміхнулася — переконливо, 
хотілося вірити.

Аннабель ніби зраділа словам і вжахнулася прикрасі, подібній на 
велетенський ловець снів, із кістками та блискучими кристалами.

— Дякую, Мевіс, — сміливо сказала матір і почепила талісман, 
негайно ховаючи його під блузку. — Воно таке незвичайне. Воно 
має якесь... окультне значення? Я знаю, ти таке любиш.

Для Аннабель, мабуть, все — починаючи з гороскопів і до від
вертого сатанізму — було «таке», але вона дуже гарно все сприйняла. 
Мей зайшла за спинку крісла та обвила плечі матері обома руками, 
міцно стиснувши її в обіймах.

Аннабель закам’яніла, але накрила руку Мей своєю, і Мей не 
знала, ніяково матері чи приємно.

Перш ніж піти, вона прошепотіла Аннабель на вухо:
— Це береже від поганих снів.
Мей згадала про це вночі, коли їй приснився батько: він стояв 

у вікні, просив вибачення і говорив, що любить їх, що хоче по
вернутися додому. Мей не відчинила — не така дурна, щоби вірити 
батькові, хай би й уві сні, а тоді у вікно билися ворони, ревіла буря, 
і щось чекало її надворі, сердите й люте.

Вона прокинулася від такого грому, наче небо тріснуло надвоє. 
Ліжко було всипане скалками скла.

Вікно розбилося. Надворі не було нічого, тільки темрява.
Мей спустилася і зробила каву. Все добре, сказала вона собі. З 

нею все добре. Вона сьогодні візьме в Алана новий талісман.
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Мей сиділа над охолодою кавою, поки Джеймі не зайшов у 
кухню. Він поглянув на неї і стиснув щелепи, лице зробилося не
проникним.

— Я не чула, коли ти вчора повернувся, — сказала Мей. — Де 
ти був?

— А ти як думаєш? — огризнувся Джеймі. — Джеральд пообіцяв 
зустрітися з нами сьогодні після уроків.

— Та ну? Ти його до ночі переконував? — поцікавилася Мей.
Джеймі густо почервонів.
— Гуляю, з ким хочу, — буркнув він. — Ти ж гуляєш.
Мей було боляче, що брат розсердився, нічого не дозволивши 

пояснити, боляче, що таїв від неї зустрічі з Джеральдом, а раніше — 
таїв свою магію. Вона стиснула горня в долонях.

— Ага, — сказала Мей. — Мабуть, так.
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Н Е П І^ШИЛ Іі  Н І з я п и и и в р

ось ви сьогодні тихі, — помітив Нік.
Саме він віз їх на кладовище. Алан відки

нувся на пасажирське сидіння спереду, витягнув 
довгі ноги і розслабився — це за кермом він був 
завжди напружений. Йому вистачило одного по

гляду на Мей із Джеймі, щоби він привітався і тактовно замовк на 
всю дорогу.

Нік озвався тільки тепер.
— Прошу пробачення, — буркнув Джеймі.
— Нічого, — заспокоїв його Нік. — Мені навіть подобається.
Вони проїхали ряд червоних цегляних будинків, старих та по

хилених, як стрій заіржавілих олов’яних солдатиків.
Мей зиркнула на Джеймі, але брат утупився у вікно, наїжачений, 

притиснувши схрещені руки до грудей. Навіть на неї не глянув.
— То чого такі тихі? — не відставав Нік.
— Що, хвилюєшся за мене? — огризнувся Джеймі.
— Ага, — погодився Нік. — Ти ж мене знаєш. Переживаю. 

Місця собі не знаходжу.
— Я думала, демони не брешуть, — вставила Мей.
— Не брешемо, — зовсім спокійно відказав Нік і навіть рук на 

кермі не стиснув. — Але я досконало опанував могутню техніку 
сарказму.
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Після Нікових слів запала тиша, і Мей не могла зрозуміти, 
чого їй стало так дивно. Тоді до неї дійшло: Алан не розсміявся, 
як завжди — тихо, ласкаво, схвально, або й не дуже — не згладив 
похмурого Нікового гумору.

Тишу порушив Джеймі:
— Пам’ятаєш Себа Макфарлейна, Ніку?
— Ага, — відповів Нік обережно.
— Що ти про нього думаєш?
— Твоє щастя, що я ім’я пам’ятаю, — сказав Нік. — Щоби я 

про нього ще щось думав, це ти забагато хочеш. Ти через нього 
весь час мовчиш?

Джеймі знову замовк.
— Я з ним розберуся, — врешті пообіцяв Нік.
Це було так неочікувано, що Джеймі аж підскочив і перестав 

дутися, ніби його струмом у спину вдарили.
— Не треба через мене вбивати!
Коли Нік зупинив машину, Мей на мить здалося, він розлю

тився, а тоді вона зрозуміла: приїхали.
Кладовище було на околиці району Сент-Леонардз, неподалік 

від її дому — в низині, ліворуч від дороги. Вони проїхали трохи 
далі та припаркувалися перед чиїмось будинком. Одну зі стін при
крашала кам’яна химера. Погляд статуї, здивований та суворий, був 
звернений на червоноцегляні багатоповерхівки.

Мей озирнулася, поглянула у заднє вікно. Поміж дорогою і 
кладовищем був завулок, а у ньому — сміттєві баки та кілька магів 
поміж сірими цегляними стінами.

— Я не збираюся нікого вбивати. — Нік заглушив двигун, а тоді 
звернув на Джеймі холодний погляд. — Ну, — додав він і повільно 
усміхнувся: — не заради тебе.

* * *

На шляху стояла невисока кам’яна огорожа. Мей знайшла розко
лину між каменями, протиснула ногу, відштовхнулася і зістрибнула 
на другий бік. Джеймі сів на вершечок, перекинув ноги і обережно 
спустився на землю. Нік перестрибнув: узагалі не помітив пере
шкоди, тільки зупинився опісля і простягнув руку братові.

— Я сам, — відрізав Алан і відвернувся.
Він сперся на огорожу здоровим коліном, стиснув зуби і переніс 

хвору ногу. І все одно не зміг приховати гримаси болю.
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Мей тільки усміхнулася йому і зробила вигляд, що не помітила. 
Алан здивовано розширив очі, а тоді широко усміхнувся у відповідь.

Це була гарна усмішка. Але що Мей іде на зустріч із тим, хто 
скував її чарами, тут усмішки не зарадять. Мей запхала руки в кише
ні, і усі вчотирьох — разом, але не єдні — вони пішли трав’янистим 
схилом туди, де чекали маги.

Маги стояли гуртом. Двоє позаду, за крок від Джеральда — і 
за спиною, і водночас поряд. Мей упізнала сиву жінку, Лору, а от 
чоловіка по ліву руку від Джеральда — ні. Його каштанове волос
ся було стрижене під їжака. На вигляд мав років двадцять, а то й 
двадцять п’ять, ледве старший від самого Джеральда. Вони із Лорою 
дивилися уперед дуже серйозно.

Джеральд усміхався: яскравий усміх осяяв сірі стіни завулка та 
потріскану цементну долівку. Ніби все нормально. Ніби це друзі 
зустрілися.

— Привіт, Джеймі.
— Привіт, — тихо відказав Джеймі.
— Я от минулого разу не встигла і привітатися, як ти мене за

морозив, — голосно мовила Мей, показуючи, що не боїться.
Джеральд поглянув їй у вічі, і Мей згадала, як побачила його 

вперше: прив’язаний до крісла, він розігрував із себе жертву. Мей 
пожаліла його тоді, він їй навіть трошки сподобався.

— Я за це перепрошую, — не став заперечувати він. — Але я 
радий усіх вас тут бачити.

— Чого б це? — Ніковий голос гуркотів йому в грудях, ніби от-от 
людські слова обернуться на гарчання. — Скучив за моїм личком?

Стіни завулка розвалювалися, і на одному з уламків сів Нік: 
сперся руками на розставлені коліна та окинув усіх загрозливим 
поглядом. Джеральд зиркнув на нього, повів плечима, наче від 
холоду, і відвернувся.

Джеймі ступив ще трохи ближче до Джеральда. Крок чи два 
уперед він зробив іще раніше, щойно Джеральд привітався, а тепер 
стояв десь посередині між двома групами.

Джеральд усміхнувся йому і звернув погляд на Алана.
— Ти хотів мене бачити? Ось я, — промовив він. — Навзамін я 

хочу щось тебе попросити.
Алан спокійно зустрів його погляд.
— Що?
— Я хочу з тобою поговорити, — сказав Джеральд. — Наодинці.
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На сонце набігла раптова тінь. Мей закинула голову: на небі 
згущувалися чорні хмари, темні пасма зміїлися угорі та затягували 
щойно синю широчінь.

Чорнильно-чорні хмари, здавалося, виписували на небі погрози 
та обіцянки болю якоюсь невідомою мовою. Мей опустила голову 
і зустрілася поглядом із темрявою.

Нік прошепотів:
— Що тобі треба від мого брата?
— Хай це залишиться між нами двома, — миролюбно сказав 

Джеральд. — Я не зроблю йому нічого поганого. Але облиш цю гру 
у всесильного захисника, Ніку. Я знаю, чого ти тут.

— Бо ти лізеш до Джеймі, — погодився Нік.
— Саме так, — відповів Джеральд. — А ти не хочеш із кимось 

його ділити. Тобі й самому буде з нього користь.
Нік спохмурнів і, схоже, абсолютно автоматично витягнув ніж 

із кріплення на зап’ясті. Викидне лезо блиснуло сріблом поміж 
його пальцями. Мей помітила на руків’ї якісь дивні символи, але 
не розгледіла до пуття. Нік неуважно крутив зброю в руках, не від
водячи погляду від Джеральда.

— Я і не знав, що з Джеймі взагалі може бути користь.
— Ой, я тебе прошу, — у голосі Джеральда прозвучала щира 

недовіра. — Нам усім прекрасно відомо, скільки користі принесе 
демону власний маг. І маєш, як на замовлення. Юний, легковірний, 
могутній і вже у тебе в боргу. Щойно знайшовся привід, ти при
бігаєш і пропонуєш йому захист і дружбу. Все сходиться!

Нік пирснув сміхом. Джеймі вражено мовчав.
Він озирнувся на Ніка через плече, у широких очах відбився 

сумнів, і Мей точно знала, що зараз він згадує Нікові вчорашні 
слова — як і сама Мей.

— Гов, Джеймі. Будемо дружити?
— Ні, — Джеймі похитав головою. — Ти помиляєшся, Джераль

де. Нік не такий.
— Усі такі, Джеймі, — лагідно, ніби йому шкода відкривати 

жорстоку правду, заперечив Джеральд. — Усі прагнуть сили та 
могутності.

— Мені поки вистачає, — зауважив Нік і усміхнувся — раптово, 
дико. — Хочеш перевірити?

— Ти би не погрожував, демоне, — втрутилася Лора. — Виста
чить тобі сили захищати своїх людей кожного дня, кожної миті?

43



Стеж за язиком, коли говориш із Джеральдом. Бо ми прийдемо 
вночі, коли ти спатимеш, і роздеремо твого Алана на шматки у 
його власному ліжку.

Небо стало чорним. їх жбурнуло об стіну — Лору і того другого, 
так сильно, що Мей зрозуміла: Нікові байдуже, що з ними станеться. 
Джеральда кинуло на цементну долівку.

Нік умить опинився поряд.
— Ви нічого не зробите, якщо зараз я вас уб’ю, — розкотилося, 

наче грім, довкола.
Нік підняв руку, і Джеральд тонко скрикнув, ніби Нік про

хромив його невидимим мечем. Маг корчився і судомно борсався 
долі. Нік розсміявся.

Джеймі рвонув уперед і схопив Нікове зап’ястя. Той розвернувся 
рвучко — Джеймі аж повис на його руці.

— Ти за кого? — проревів він.
— За того, хто не бажає жодних смертей! — прокричав Джеймі 

у відповідь.
— Значить, не за мене, — вишкірився Нік і відштовхнув його.
Брат влетів просто у Мей. Вона спіймала його, хоч і затнулася,

та міцно стиснула в обіймах. Він задихався, рвався геть, його ребра 
здіймалися під її руками, та Мей тримала і не відпускала. Нік по
вернувся назад до Джеральда, дико завив вітер. Маги — той другий 
і Лора, бліда від болю — поспіхом звелися на ноги, виставили до
лоні, на пальцях замерехтіла магія. Мей усе бачила. Сірі надгробні 
плити стирчали віддаля, наче гнилі криві зуби у скривленому роті. 
Нік стояв боком і прохромлював магів голодними очима — так само, 
як у бою прохромлював мечем. Мей не знала, що він зараз зробить.

Вона зовсім забула про Алана. Довелося різко згадати, коли він 
прошкутильгав уперед, схопив Ніка за густе чорне волосся і потяг
нув. Нік відкинув голову, і при його горлі, над комірцем, блиснув 
малий смертоносний ніж.

Нік коротко, різко втягнув повітря і завмер.
— Припини, — сказав Алан йому у вухо. — Вони прийшли по

говорити з Джеймі. Як йому потім жити, якщо ти їх уб’єш?
Нік незадоволено рикнув — не схоже, щоби його хвилювали 

можливі переживання Джеймі.
— Вона сказала...
— Не слухай її, — наказав Алан. — Слухай мене. Припини. 

Зараз же.
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Тихо, ображено буркнув грім — і все затихло. Алан відступив 
назад і сховав ножа у кишеню, тоді простягнув Джеральдові руку 
і допоміг підвестися.

Нік відійшов і притулився чолом до сірої поверхні стіни, зціпив
ши зуби. Хмари розходилися повільно, темні пальці бурі схопили 
небо і не хотіли відпускати.

Мей теж не хотіла, але розчепила обійми. Джеймі поспішив до 
Джеральда.

— Вибач, — почав він. — Я не знав... Алан сказав, він хоче 
тільки поговорити.

— Так і є, — спокійно підтвердив Алан. — Я перепрошую за 
поведінку Ніка.

— А я перепрошую за поведінку Лори, — таким же приємним 
і приязним тоном відповів Джеральд.

Вони досі не розняли рук. Мей раптом помітила: в них обох 
сині очі, тільки в Алана трохи темніші, а в Джеральда — ясні та 
яскраві. Алан усміхнувся, від кутиків очей під окулярами розбіглися 
коротенькі зморшки. Джеральд усміхнувся у відповідь.

— Я нічого не зроблю, — запевнив він Алана. — Я хочу тільки 
поговорити з тобою наодинці.

— Я говоритиму з тобою при всіх, — Алан продовжував усмі
хатися.

Джеральд кліпнув. Алан відпустив його руку і відступив.
Тепер небо швидко ясніло, хмари закручувалися гвинтом, ніби 

їх змивало в якусь невидиму трубу. Нік підпирав стіну, склавши 
руки на грудях.

— Я хочу поговорити, — продовжив Алан. — І ось що скажу. 
Залиште Джеймі у спокої. Забирайтеся з Ексетера. Або я донесу на 
ваше Коло Селесті Дрейк.

Усмішка не зникла з лиця Джеральда, він більше не зрадив себе 
нічим після того, як тоді кліпнув — зате Лора пополотніла.

— Я не боюся Селести.
— Ні? — перепитав Алан. — Даремно. Тепер ти керуєш Обси

діановим Колом, вірно? Вибач, я не подумав. Нам звертатися до 
тебе за титулом? На знак поваги?

— Так, я, — кивнув Джеральд. — І ні. Мені здається... — він 
сяйнув Джеймі печальною усмішкою, і Мей оскаженіла, коли 
Джеймі також невпевнено йому усміхнувся. — Ну, мені здається, 
«Чорний Джеральд» не дуже грізно звучить.
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— Новий голова, — спостеріг Алан. — Ще зовсім юнак. Ви 
втратили половину магів разом із лідером. А опісля всі твої кращі 
люди перейшли у спокійніші Кола. Ти все робиш, аби набрати 
нових магів. Ще й Авантюринове Коло має на тебе зуб. Що в тебе 
лишилося, Джеральде?

— Ти навіть не уявляєш, — вибухнув той незнайомий маг, — що 
він може зробити. Він...

— Бене, цить! — обірвав його Джеральд.
Незнайомець — Бен — присоромлено похилив голову і ледь по

мітно почервонів. Мей поглянула на нього і згадала слова вісниці 
про нову Джеральдову мітку.

— Кращі люди залишилися зі мною, — твердо мовив Джеральд, 
і Мей зрозуміла, за що вони йому вірні: у нього було те, чого вона 
не побачила в Чорного Артура, хоч який він був жахливий і зумисне 
вражаючий. — Можу тобі нагадати, що в тебе немає нікого, крім 
демона, який повернеться проти тебе будь-якої миті, Алане... Але 
я певен, ти й сам про це думав.

— У нього є я, — огризнулася Мей.
— Демон, який повернеться проти тебе будь-якої миті, і дівчин

ка, яка не вміє ні чарувати, ні битися, — виправився Джеральд. — 
Поганенькі союзники, але байдуже. Я не бажаю тобі зла, Алане. 
Не хвилюйся.

— О, я й не хвилююся, — люб’язно заспокоїв Алан.
— Я не покину Джеймі поміж людей, які його не розуміють і 

почнуть цькувати, щойно відкриється його таємниця. А такий день 
настане. І дуже скоро. Джеймі могутній. Як, по-твоєму, відреагують 
батьки, коли дізнаються про його сили? Він має бути з магами!

— Навряд чи Джеймі просив твоєї допомоги, — нагадав Алан.
— А твоєї просив? Він маг. Це я за нього відповідаю. Тебе це не 

стосується, і я вже точно не кину одного з нас демону на поталу!
— Як мило, — озвався Нік. — Звісно, ти наклав на Джеймі за- 

кляття, а це трохи суперечить палким словам. Але за винятком цієї 
дрібнички, промова дуже зворушлива.

Джеральд перевів погляд на Джеймі.
— Джеймі, — покликав він. — Я би тобі не зашкодив. Ти ж це 

знаєш, правда?
Джеймі опустив очі.
— Не знаю.
Саме тоді Лора кинула у Джеймі заклятгя: магія слухняною пта

хою зірвалася в неї з долоні і, наче блискавка — раптова, швидка,
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бликуча, — метнулася в його бік. Мей кинулася вперед, знаючи, 
що не встигає, що смертоносний блиск дістанеться брата раніше, 
аніж вона.

Закляття відлетіло від Джеймі і просочилося в землю, не за
вдавши жодної шкоди.

Джеймі все одно відскочив і вчепився Мей у руку, і тільки потім 
опам’ятався. Тоді він відступив.

— Дякую, Лоро, — голос у нього тремтів. — Завжди хотів дізна
тися, на що схожий серцевий напад. Мрії збуваються. Бадьорить 
тільки так!

Його трусило. Мей ледве стримувалася, щоби не схопити його, 
знов обійняти і вберегти, але він уже відвернувся.

Нік підійшов ближче. Не нападав — але став перед Джеймі та 
заслонив його собою від магів.

— Це ти його за що? — м’яко, дуже м’яко запитав він.
Алан відповів, склавши руки на грудях і затримавши погляд на 

Джерапьдові.
— Демонстрація. Закляття на Джеймі — захисне. Чужа магія не 

зможе йому зашкодити.
Нік повернувся до Джеймі з кам’яним виразом обличчя.
— Сильне, — кинув він Джерапьдові через плече. — Де ти взяв 

стільки сили?
Джеймі дивився на Джеральда, безпорадний і розгублений. 

Джеральд спокійно дивився у відповідь. Лице його було відкрите і 
майже приязне. Він був схожий на людину, якій можна довіряти.

Мотиви Ніка були дуже сумнівні. Мей, на думку брата, була 
зрадницею. І мало ж так статися, що саме сьогодні хтось до нього 
достукався, і цим кимось виявився маг!

— Не все тобі треба знати, — відказав Джеральд. — Вистачить 
і того, що я можу захистити своїх. І тепер, і в майбутньому. За
вжди. — Він кивнув Джеймі. — Наступного разу я прийду сам. 
Сподіваюся, ти — також.

Джеймі також кивнув — радше нервово смикнувся. Може, це 
він ненавмисне. Може, він зовсім і не збирався погоджуватися.

А може, збирався.
— Бене, Лоро, — покликав Джеральд, і вони пішли за ним слідом. 

Він оминув Ніка без жодного погляду, ніби зовсім його не бачив.
При вході у завулок Джеральд зупинився, і його маги — разом 

із ним.
— Коли будеш готовий поговорити зі мною, Алане, — гукнув 

він, — дай мені знати. Я можу тобі допомогти.
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В В П Р Й Б М Ь Й І ВІДПОВІДІ

тже, вирішено, — сказав Алан, коли маги пішли. — 
___ Завтра здамо їх Селесті Дрейк.

— Що вона з ними зробить? — нещасним голо
сом запитав Джеймі.

Алан уник прямої відповіді, тим самим підтвер
дивши його побоювання.

— Я дав йому шанс піти.
— Ні, ти йому погрожував!
— Чого ти хочеш? — зажадав раптом Нік. — Хочеш бути магом? 

Хочеш, щоби вони сиділи в Ексетері, може, вбили когось із твоїх 
знайомих? Стій, а може, твою сестру?!

Джеймі сердито зиркнув на Ніка.
— Звісно ж ні. Я тільки хочу, щоби можна було не вбивати і 

не погрожувати, чи... хочу вибрати: «нічого із вищеназваного» — і 
все! Ти бачив, як Лора кинула те закляття. Ти знаєш — Джеральд 
намагається мене захистити.

— І тепер він має над тобою владу, — нагадав Алан. — Бо ти 
йому вдячний. Думаєш, він не на це розраховував?

Джеймі завагався.
— Одна моя вдячність не варта таких могутніх чарів.
— Звісно, — просто погодився Алан. — Аж надто могутніх. Це 

купа магії. І не одне вбивство. А зняти їх він може, коли заманеться.
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— Я теж можу — хоч зараз, — запропонував Нік. Джеймі по
глянув на нього, і Нік смикнув кутиком рота. — Але не буду.

Джеймі усміхнувся йому, трохи невпевнено.
Нік ступив уперед, не встигла Мей і поворухнутися, і приставив 

ніж до його горлянки.
— Навіщо? — ліниво запитав він у Джеймі і провів вістрям по 

його шиї. — Закляття захищає лише від магії. Джеральд піклується 
не про тебе, а про свого майбутнього мага. Жодне інше Коло не 
зможе накласти на тебе чари. А вбити тебе... — він підкинув ножа 
і спіймав, звично і просто, мовби монетку, — ...дуже легко.

Мей схопила Ніка за руку, і він замахнувся, але отямився, упіз
навши її. Його пульс гепав їй у долоню. Рука все ще стискала зброю.

Мей задерла підборіддя:
— Ой, та заховай свій ніж!
Нік заховав:
— Я тільки уточнюю.
— Сприйняв я твоє уточнення, — буркнув Джеймі. — Гостро 

так сприйняв.
Мей розвернулася і рвонула до огорожі, перебралася на другий 

бік — і так намагалася показати, як їй це легко, що здерла лікоть. 
Та вона вдала, ніби їй не боляче.

Цього разу Нік не поспішав допомагати Алану. Стояв збоку і 
стискав кулаки у кишенях. А всі чекали, поки Алан сам перелізе.

— Джеймі! Я би тобі нічого не зробив, — кинув Нік неочікувано.
Мей торкнулася Нікового плеча. Тільки поклала долоню на

тверді та напружені м’язи, а він відсахнувся убік і зиркнув на неї 
сердито.

Мей усміхнулася, ніби це була абсолютно нормальна реакція.
— Буває, тицьнеш у когось ножем, а він чогось вирішить, ніби ти 

йому лиха хочеш! Жахається та панікує... Так-так, дурість небачена!
— Добре, — Нік повернувся до Джеймі і знову витягнув ніж із 

кріплення на лівому зап’ясті. — Дивися.
Джеймі позадкував.
— Я сказав «жахається й панікує», я не казав «витягуй ножі, 

Ніку». Не витягуй ножі, Ніку! Не треба мені твоїх ножів.
Нік закотив очі.
— Бачиш, яке руків’я? Як у меча. Дуже зручно колоти — мені 

подобається.
— Навіщо ти це говориш? — жалібно проквилив Джеймі. — 

Щоби я плакав?
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— Я тебе не тримав, — продовжив Нік. — Ти міг утекти. Цей 
ніж незбалансований, для метання аж ніяк не годиться. Якби я 
збирався щось тобі заподіяти, то взяв би метальний ніж.

Джеймі моргнув:
— Я пам’ятатиму ці слова вічно. Докладу всіх зусиль, аби забути, 

але відчуваю — мені це не вдасться.
— Добре, — похвалив Нік. — Я вже казав: заклятгя тебе не за

хистить. А в тебе є дурна звичка — лізти в халепи. Ти запам’ятовуй, 
на зброї потрібно знатися.

Запала довга пауза: Нік критично-оцінювально зиркнув на 
Джеймі. Той дивився очима, повними смертельного жаху.

— Хочеш, я навчу тебе стріляти чи битися на ножах? — раптом 
запропонував Нік.

— Ха-ха-ха, — відповів Джеймі. — Ні?
Нік зміряв Джеймі холодним поглядом, з голови до п’ят, ніби 

примірявся здирати шкуру.
— Ну, для меча ти надто кістлявий.
-- Мені більше подобається слово «стрункий», — виправив його 

Джеймі.
Нік на це тільки байдуже глипнув.
— Ну. Поїхали до мене, я навчу тебе метати ножі.
— Що! — вигукнув Джеймі. — Навіщо?
— Бо я милий, турботливий і переймаюся твоїм здоров’ям, — 

протягнув Нік. — їдемо?
Джеймі поглянув на Ніка, на Алана і — зовсім зумисне — не 

глянув на Мей. У грудях боляче тенькнув здогад: Джеймі не хоче 
йти з нею додому.

— Добре.
Джеймі її уникав, а Нік не покликав її їхати разом з усіма. Мей 

уявила, як вони всі сядуть у машину і поїдуть геть, а вона, сама-одна, 
залишиться на дорозі. Тоді вона обернулася і зазирнула Алану в очі.

— Погуляємо? — запитав він. — Ти, мабуть, хочеш щось за
питати.

Він не відводив погляду: темно-сині очі затягували, ніби гли- 
боководдя — здається, можна падати й падати, а дна все не буде.

— Кілька питань у мене таки є, — погодилася Мей.
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* * *

— Добре, ось перше питання, — почала Мей дорогою назад, у 
центр міста. — Хто збіса така Селеста Дрейк?

— Це голова другого Кола, — відповів Алан. — Авантюринового. 
Я про них мало що знаю, вони нам особливо не допікали. Як на 
магів — то бувають і гірші. Не дуже гризуться за владу з іншими 
Колами і порівняно рідко марнують магію на дурниці. Селеста, 
здається, лікар, ще там хтось практикує бойові чари. Ми як дізна
лися, Нік вперше і востаннє сам поліз до книжок, розбиратися шо 
та як. Є ще кілька істориків, які вивчають минуле за допомогою 
магічних кристалів.

— Ну, як феміністка, я рада, що жінки можуть стояти на чолі... 
е, банди жахливих магічних лиходіїв.

— Так, — серйозно погодився Алан. — Неприпустимо, щоби 
злі маги були сексистами. Хоча би й тому, що це — дурість, а моя 
чоловіча гордість не витримає такого страшного удару, як дурні 
вороги.

Мей розсміялася, і Алан усміхнувся їй у відповідь, легко й ча
рівно. Вона несильно стусонула його ліктем під ребра, він навіть 
з кроку не збився.

— То чого ми кидаємо Джеральда на поталу саме Авантюрину?
— У мене залишилося кілька знайомих на Гоблінському Ярмар

ку, — поділився Алан. — Кажуть, Селеста його шукає. Думаю, їй не 
сподобалося, що Обсидіанове Коло залізло на її територію — вони 
тоді прийшли за Ніком. Просто, це її Коло в Лондоні.

— А переїжджати їм важко, — підсумувала Мей. — Територія — 
це дуже важливо.

— Кожне коло, накреслене магом — це відображення того одно
го, на чию честь називається уся спільнота. Магічні мітки не тільки 
об’єднують приналежних магів поміж собою, а й прив’язують їх до 
цього самого найбільшого кам’яного кола. Камені, буває, і в землю 
закопують, а часом ставлять і на відкритому місці — як старі кола 
друїдів. Маги бережуть їх ціною власного життя. І не потерплять 
чужинців біля власного кола. Чорний Артур не запитав дозволу в 
Селести, аби привезти своє Коло до її міста. Він брав, що хотів, і 
готовий був знищити кожного на своєму шляху.

— О так, Артур був такий.
Алан кивнув.
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— Джеральдові це залишило купу неприємностей. Багато магів 
перейшли в інші Кола. А він мусив швидко переїжджати назад — і 
тепер відчайдушно шукає поповнення. Тим часом одне з великих Кіл 
хоче помститися за порушення кордонів. І все це дуже нам на руку.

Мей торкнулася свого нового талісману.
— Вісниця, яка до мене приходила, сказала, що Джеральд ні

бито винайшов якусь другу мітку. І вона зробить його могутнішим. 
Авантюринове Коло дуже сильне?

— Не хвилюйся, — заспокоїв її Алан. — Достатньо.
Вони дісталися затінку, а отже, північної частини міста: тут 

при дорозі росли дерева і відкидали на землю розлогі тіні. Алан 
задивився на важкі, по-літньому смарагдові жмути гілок.

— Колись ці дерева називали «танцюючими».
Мей усміхнулася.
— А я і не знала.
Усмішка Алана сяяла яскравіше за пломінь низького західного 

сонця, що пробивалося крізь густе листя і виблискувало на скель
цях його окулярів.

— Так, на гілках залишали повішаних — іноді шматками. І тоді 
на вітрі...

— Добре, я зрозуміла, — швидко перебила його Мей.
— О, — в Алана відразу змінився тон. — Вибач. Я просто думав, 

що це цікаво.
Мабуть, так само Алан жив із жахливою та страшною правдою, 

так жив із Ніком: перетворюючи жахіття на предмет інтелектуальної 
цікавості.

— А не краще було би, — почала вона натомість, — не простіше, 
замість зв’язуватися з цією Селестою, щоби Нік просто розібрався 
з Джеральдом та іншими?

Підошва гупнула по бруківці — особливо голосно в раптовій 
напруженій тиші. Мей ішла далі, не зупинялася, але їй вистачило 
одного погляду на Аланове підкреслено спокійне обличчя, щоби 
прикипіти очима до навколишніх стін, викладених із піщаника.

— Як він, по-твоєму, з ними розбереться? — нарешті запитав 
Алан, його голос бринів перетягнутою струною.

— Ну, — почала Мей і згадала гарячу кров на своїх руках. Слова 
завмерли в неї на вустах.

Алан продовжив замість неї.
— Він їх усіх уб’є.
— Вони вбивці.
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— Вони мене не обходять, — відрізав Алан. — Розберемо твій 
план разом. Отже, ми просимо Ніка вбити їх усіх. Він так і робить. 
Зверни увагу, я не дуже впевнений, що в нього вийде.

— Я думала, демони всемогутні, — сказала Мей. — Хіба не тому 
маги шукають їм жертв — невинних людей, у тіла яких демони 
вселяються та руйнують? Я думала, в цьому вся суть.

Вони пішли ще однією вузькою вуличкою, де у старих піщаних 
будівлях виблискували нові вітрини.

— Уяви собі магію у вигляді струму, — підказав Алан. — Нікова 
сила — наче блискавка в небі. Могутня, може вдарити в землю і 
спалити все, чого торкається, але нею світла не увімкнеш і сорочки 
не випрасуєш. Маги — провідники. Через них магію можна пере
творити на щось менше, але часто — значно корисніше.

— Отже, Джеральд не збрехав. Джеймі міг би стати провідником 
для магії Ніка. Йому би придався... власний маг.

— Можливо, — визнав Алан. — Але Нік надто гордий, щоби 
просити допомоги, навіть якби вона була йому потрібна. А це не 
так. Він не прагне могутності або влади, і ми не для того приїхали.

— Я і не думала, що для того, — заперечила Мей. — Я знаю, 
що це не так. А от Джеральд може вважати інакше. І це цікаво.

Алан замислено примружився, ніби розглядаючи справу під ін
шим кутом. Тоді кивнув, і Мей приємно потепліло у грудях, мовби 
вона розв’язувала математичну задачу з дуже розумним партнером 
і знайшла одну відповідь раніше за нього.

— Отже, скажімо, Нік їх усіх уб’є, — продовжив Алан, і тепло 
у грудях змінилося холодом поза шкірою. — І що — все? На цьому 
ми зупиняємося?

— Не розумію.
— Знищити магів — це добра справа, — відсторонено відзначив 

Алан. — Я зрадію. Наступного разу мене попросять допомогти — 
через інше Коло, то Нік і їх може вбити. Може виступити проти 
всіх магів. Він буде по лікті в крові, а коли вб’є усіх магів Англії, 
залишаться їхні вісники. І злочинці, а тоді... — Алан торкнувся 
стіни. Старий піщаник здавався заіржавілим і червоним, ніби ко
лись давно кров просочилась у камінь. — Тоді він знищить всіх на 
своєму шляху.

— Тобто... ти не за себе боїшся. Він би ніколи...
— Я не боюся смерті, — тихо відказав Алан. — Я боюся того, 

що він може зробити. Він може знищити себе або знищити світ, а
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порівняно з цими двома варіантами те, що станеться зі мною, не 
має жодного значення.

— Ні, — випалила Мей і торкнулася його руки. — Неправда, має.
Він розцвів такою прекрасною, яскравою і здивованою усміш

кою — у Мей серце кров’ю облилося, бо не можна, щоби хтось 
так дивувався, що є у світі людина, якій небайдуже: живий він, а 
чи мертвий.

— Я не можу запропонувати Джеймі допомогу Ніка, — сказав 
Алан. — Я мушу встановлювати для нього певні рамки.

— Відколи він дізнався, — прошепотіла Мей.
— Від самого початку, — відрубав Алан. — Таке життя для ньо

го неправильне, я хотів для нього інакшого, щоби він навчився...
— Бути людиною?
— Доброти, — сказав Алан.
Сьогодні Мей ставила виключно неправильні питання. Вона 

замовкла, і вони пройшли під низькою наскрізною аркою у стіні 
церкви Сент-Стівенз та опинилися посеред торгового центру.

— Я беріг його від найгіршого, — мовив Алан. — Особливо 
жорстокі вбивства. Тортури і довга смерть.

Мей не вірилося, що ця розмова відбувається у торговому центрі 
«Прінцесхей». Посеред неонових вітрин, витертих за дванадцять 
століть каменів церкви і залишків старої богадільні. їх не дозволили 
прибрати, коли будували торговий центр.

Алан нахилився вперед і прочитав напис на табличці.
— Ти все робив сам, — голос у Мей помітно дрижав, спину 

лизнуло холодом. Вона обняла себе руками.
— І добре, що сам. Я не жалкую, — сказав Алан. — Я знайду 

інакший спосіб допомогти Джеймі.
— Ми знайдемо, — виправила його Мей, і Алан кивнув на 

згоду. — Вибач, мені не треба було питати. Я не розуміла, — вона 
глибоко вдихнула.

— Ви з Ніком, — продовжила Мей. — Ви посварилися, так? Коли 
Ч подзвонила, ревіла буря. Сталося щось погане? Він щось накоїв?

Алан повільно втягнув повітря, і вона здогадалася, що він їй 
зараз скаже.

— Мей. Хочеш почути брехню?
Він провів долонею по обличчю, розгладив пальцями тривожні 

зморшки поміж бровами. Скоро вони вріжуться в його чоло на
вічно, подумала Мей, і жодна рука не зможе їх стерти. Тим паче, 
його власна.
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— Ні, — видихнула Мей. — Ні, не хочу.
Алан ступив поміж руїн: у старої богадільні не лишилося на

віть даху, лише частина стіни. Безіменні урядовці, які заборонили 
її зносити, дозволили поставити скляні двері всередині: там, де 
колись були справжні. Ці, нові, були схожі на скляні вікна і мали 
штучну підсвітку. За склом висіли уламки римських глиняних по
судин на тлі старих бляшанок коли. Це туди, а не на Мей дивився 
Алан, коли сказав:

— Ти би мені повірила, якби я збрехав.
— То скажи мені правду. Ти колись хотів чого-небудь для себе?
Після цього Алан глянув на неї.
— Хотів, — зізнався він. — Раз чи два.
Мей опустила очі та копнула вісімсотрічну стіну.
Вона підвела голову на звук кроків: Алан обійшов руїни і став 

за скляними дверима, навпроти Мей — підсвітка кидала світло- 
блакитне сяйво на його лице. Він був схожий на підводну істоту з 
блідим неземним обличчям, а долоня впиралася у скло, ніби він 
простягав руку і хотів затягнути Мей углиб.

— Мені ці двері ніколи не подобалися, якісь дурні, — ляпнула 
Мей ні з того ні з сього, щоби тільки ця мить обернулася на дріб
ничку, на ніщоту, на жарт.

— Правда? — перепитав Алан, легко торкаючись скла. Пальці 
рухались обережно, ніби в руках у нього якийсь артефакт. — А мені 
вони подобаються. Подобається думати, що минуле і теперішнє 
завжди пов’язані та роблять нас тими, хто ми є.

— Мабуть, яскрава підсвітка відволікла мене від глибокого 
символізму, — усміхнулася Мей.

Він усміхнувся у відповідь, здивовано і ласкаво — так само, як 
і тоді, коли Мей сказала: їй не байдуже, що з ним станеться.

— Коли поговоримо з Селестою Дрейк, потім, коли Джеймі буде 
в безпеці... — почав Алан і замовк. — Може, ми з Ніком залиши
мося в Ексетері. — Тонкі пальці, гідні музиканта, обводили на склі 
уламок чаші. — Я хотів запитати, що ти робиш увечері в суботу.

Це була настільки звичайна фраза, настільки — приголом
шливо — нормальне запрошення на побачення після розмови про 
демонів і жертви, що у Мей відібрало мову.

Алан дивився на неї з-за стіни світла серйозними синіми очами. 
Він терпляче чекав на її відповідь.

— Не знаю. Хочеш піти на вечірку?
— Можливо, — Алан опустив погляд. Вії блиснули золотом у 

флуоресцентному світлі. — Якщо там будеш ти.
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— Не треба зараз таке питати, — випалила Мей.
— Не той момент чи я?
— У школі є хлопець, — сказала йому Мей. — Ми не зустрі

чаємося, але я ніби як пообіцяла дати йому шанс. Я не можу по
рушити слово.

Алан ступив від дверей в обійми густої тіні.
— Дякую за чесність. Я також буду чесним. У мене таке буває, 

інколи. Нечасто. — Він усміхнувся, і цього разу це була звичайна 
усмішка, дружня, від якої одразу всміхаєшся також. — Сподіваюся, 
той хлопець змарнує свій шанс.

Мей опустила голову, щоби сховати усмішку, хоча в голосі усміх 
таки прозвучав.

— Ніколи не знаєш напевне, але...
— Ні, я розумію, — перебив Алан. — То що ти робиш у суботу 

ввечері? Як друг питаю. Я думав, можемо сходити — просто як друзі, 
звісно — на Гоблінський Ярмарок. Якщо тобі хочеться.

Мей розсміялася з того, який він хитрий.
— Мухлюєш.
Алан витягнув її з руїн, все ще усміхаючись.
— Та ти що!

* * *

Джеймі ще не було, коли Мей повернулася. Довелося визнати: 
він краще труситиметься з переляку в товаристві демона, ніж по
говорить із Мей.

Або Нік його вже покалічив.
Оскільки в такому випадку їй би вже давно подзвонили з лі

карні, то Мей пішла спати в одну з кімнат для гостей. Поговорити 
з Джеймі можна і завтра, хай вони ніч відпочинуть, а Мей помріє 
про Гоблінський Ярмарок.

Вона згадувала ліс, мерехтіння ліхтарів на гіллі дерев, магічні 
артефакти на продаж — із ятки, немовби іграшки — бій барабанів 
і речитатив. Мей не знала у світі кращого місця. Вона знову туди 
потрапить. За це одне вона майже любила Алана. Тільки нечесно — 
любити Алана за перепустку у магічний світ. Мей завинила йому 
більше, ніж колись могла відплатити: це завдяки Алану Джеймі 
залишився живий. Та і за це його любити — також нечесно. Навіть 
думка про любов із вдячності або жалю викликала у Мей огиду. їй 
здавалося, Алану також було би гидко.
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Полюбити Алана за його усміх і розум, і доброту — ось це чесно, 
але у Мей вже була така можливість. Вона знала про його почуття. 
Мей тоді так хвилювалася за Джеймі, так чудувалася магії, вона і не 
думала про таке, а потім якось непомітно всі думки переключилися 
тільки на Ніка.

Тепер усе інакше.
Алан — не запасний варіант, так теж нечесно.
І любов ні до чого. Мей дала Себові слово, і вона його дотримає. 

Справа у дружбі.
І у магії.
Хряснули вхідні двері — це Джеймі повернувся і відразу про

тупотів сходами нагору, почав набирати ванну. Він удома — заспо
коїлася Мей, тепер вона зможе заснути.

Мей дивилася у вікно крізь відкриті жалюзі: готичною вежею 
проти чорного неба сірів високий шпиль церкви Сент-Леонардз. 
Мей склепила повіки, і перед очима постало зовсім не це сіро- 
чорне видиво — ніби сталеві ножиці розтинають надвоє чорний 
папір нічного неба.

Мей оживляла в пам’яті музику, магію, ліхтарі, а в центрі 
всього — танцівників, які викликали демонів. Дівчина в яскраво- 
червоному, Нік називав її Сін. Мей уперше побачила її в танці: 
кожен рух виважений, кожен — чіткий, кожен — красивий. І варто 
їй було завмерти — як глядачам забивало подих, і вони не могли 
відвести очей. Вона була сильна і прекрасна — і вповні належала 
тому світу яскравої магії.

Коли Мей піде на Гоблінський Ярмарок, можливо, вона її знову 
побачить.

Там, у теплій дрімоті, десь поміж сном і явою, Мей знову пере
жила ту мить, побачила танцівницю і відчула раптову гостру тугу.

Якби можна було загадати одне бажання, подумала Мей, я би 
хотіла бути такою, як вона.

Новий талісман висів у Мей на шиї, і цілу ніч їй снилося 
гарчання і кроки за вікном, ніби сад обрала для полювання зграя 
котів. Мей знала, що їм не увійти, та голодні крики однаково не 
давали їй спокою.
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Д ух і тіло

ей розбудив дзвінок у двері. Вона розліпила одне око, 
покліпала на невблаганне ранкове світло, глянула 
на миготіння червоних цифр на годиннику — шоста 
ранку — і заховала лице в подушку.

Дзвінок повторився. Молочник новий, чи що, 
подумала Мей. Невже самогубця?

Гидке верещання дзвінка знову пролунало під високими сте
лями.

— Господи Боже, за що мені це, — простогнала Мей і виставила 
ногу з теплого ліжка на холодне підвіконня, похитнулася та мало 
не гепнулася униз, але вчепилась у простирадла, за підвіконня — і 
якось втрималася.

Мей примружилася, пильно дивлячись у вікно — спиною до неї 
стояв високий чорнявий хлопець.

Себ.
Себу кінець! Він вирішив зустріти разом схід сонця? Кожен 

хлопець, який надумає розбудити Мей на світанку, побачить не 
сонце, а три сузір’я, бо Мей так йому вріже, що зірочки перед 
очима засяють!

Не можна, щоби Джеймі відчинив. Мей намацала на підлозі 
джинси, затягнула під теплу ковдру і там же вдягнула, тоді на
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решті виповзла з ліжка і знайшла черевики. Вона вже шнурівки 
зав’язувала, коли у двері знову подзвонили.

— Так тобі й треба, якщо матір відчинить, — буркнула Мей, 
збігаючи сходами і на ходу зачісуючи пальцями волосся. — І заб’є 
тебе насмерть своїм портфелем.

Аннабель завжди жахали всі хлопці Мей. Уявивши, як витяг
неться материне обличчя на вигляд Себа, Мей розвеселилася так, 
що відчинила двері з усмішкою: можливо, Себова романтика обі
йдеться йому малою кров’ю.

Мей не відразу зрозуміла, що відбувається. Світ ніби завмер, а 
тоді її немовби кинуло в іншу реальність — настільки все було не 
так, як їй уявлялося.

На порозі стояв не Себ. Там був Нік.
Нік стояв у неї на порозі, та ще й причепурений — як на Ніка. 

Замість звичної футболки на ньому була сорочка — на ґудзики! — і 
синій джемпер зверху: Алан йому купив, Мей могла закластися. На 
холодному обличчі, як завжди, — жодних емоцій.

Мей якось різко згадала, що вийшла до дверей у нічній сорочці 
з написом «ПРОКИНЬСЯ ТА ЗАВИВАЙ». Ще й цуценя під бук
вами намальоване.

— Ніку? — вона спробувала перебороти необгрунтований сором, 
який скрутився у сонячному сплетінні та обпік гарячою хвилею аж 
до щік. Мей нагадала собі: це не вона приперлася на чужий поріг 
о — Господи помилуй — шостій годині ранку. — Ти чого прийшов?

Нік сперся на стіну:
— Хочу поговорити.
— Е, — зависла Мей. — Ти тільки не ображайся, але тебе вночі 

не викрадали прибульці? Не промивали мозок?
Нік вигнув брови.
— Я не збираюся говорити про почуття чи щось таке, — сказав 

він. — Прогуляємося. Мені не подобається твій дім.
— Я би попросила! Нормальний у мене дім.
— Завеликий, — насупився Нік. — Ніколи не знати, у якій хто 

кімнаті, не чути, що робиться. Надто легко потрапити у засідку.
Мей потерла заспані очі.
— Ти прийшов із самого ранку, тільки щоби сказати: «Привіт, 

Мей, твій дім — смертельна мишоловка, прогуляємось?»
— Для початку, — погодився Нік. — Ідеш?
— Піджак візьму, — Мей похитала головою і залишила Ніка в 

дверях, поки сама знайшла серед купи одягу, наваленого на вішаку, 
джинсовий піджак. Що завгодно, аби сховати цуценя.
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Вони пішли по Ларкбер-роуд у напрямку до річки. Ранкове 
повітря дихало свіжою прохолодою, вітерець пускав водою брижі 
та розвівав волосся. Мей знову пригладила пальцями неслухняні 
пасма — знаючи, що користі з цього жодної. Нік ішов збоку, во
чевидь не помічаючи холоду.

— Як на когось, хто хоче поговорити, — зауважила Мей, — ти 
чогось мовчазний.

Нік мовчки на неї глянув.
— То чим ти займався увесь цей час? — поцікавилася вона. Він 

не відповів, і Мей закотила очі — демонстративно, щоби він точно 
побачив. — Це називається «розмова», Ніку. Поговоримо. Зроби 
мені приємне.

Особливо холодний подув вітру вдарив Мей в обличчя. Вона 
зіщулилася, Нік прикрив очі. '

Нарешті він щось сказав, і, звісно, слова заглушив вітер. Мей 
розчула лише останнє: «переможець».

— Вибач, ти — переможець? — перепитала Мей.
— Ні, — заперечив Нік. — Тобто, так. Я не про це. У мене є 

Венквіш—«Переможець».
— Е, — не зрозуміла Мей. — Ану ще раз.
— Астон Мартін Венквіш—«Переможець».
— Аа, машина, — осяяло Мей.
— Класична машина, — суворо поправив її Нік. — її в Лондоні 

розбиту здали в ремонт, і я купив. Алан каже, якщо без магії від
ремонтую, можу залишити собі. Ось чим я займався.

Якби укласти список усього, що Мей знала про машини, ці 
кілька пунктів — на зразок «перевозять з одного місця в друге» 
і «рухомий транспорт, але не літак» — не заповнили би й однієї 
сторінки. Та вона кивнула і зробила вигляд, ніби розуміє, яка це 
серйозна справа — ремонтувати машину.

— А як ти перевіз її до Ексетера?
Нік осміхнувся.
— Ну, тут я, можливо, почарував. Трошки.
— Дрібочку, — підхопила Мей. — Що тобі трошки магії? У тебе 

і так її багато.
Нік кинув на неї лукавий погляд.
— Показати, яка в мене магія, мала?
— Не знаю. Боюся на тебе тиснути. Ще подумаєш, я тебе тільки 

використовую і не поважаю.
— Та я, загалом, не проти, — гмикнув Нік. — Зараз покажу тобі 

свій магічний ніж.
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Він витягнув той самий викидний ніж, який Мей уже бачила 
вчора, в завулку з магами, і жбурнув у її бік. Мей незграбно, але 
впіймала. Теплий від Нікової долоні метал увесь був укритий ви
різаними символами. Зблизька позначки нагадували не так руни, як 
просто неоковирні смуги. Уздовж срібного руків’я вилася нерівна 
зазубрена лінія — глибока видовбана борозна із гострими краями, 
Мей мало не подряпалася.

— Ти сам символи вирізав? — запитала Мей і, дочекавшись 
короткого кивка, похвалила: — Вражає. То скажи мені, що цей 
магічний ніж робить?

Мей твердо вірила, що можна бути тактовним і без брехні. Так 
правильніше і розумніше, а якщо хтось помітить — ще правильніше 
і розумніше діятимеш наступного разу.

— Ріже.
Мей моргнула.
— Неймовірно. Наступного разу покажеш круте магічне колесо, 

яке крутиться?
Мей не дуже знала, як відкривається викидний ніж, але покрути

ла його в руках і знайшла маленький гачечок. Вирішила натиснути.
Чужа рука стиснула зап’ястя, наче лещата, Мей сіпнулася і під

вела погляд на Ніка. Він дивився перед собою, не на Мей — ніби 
його рука сама, інстинктивно, потягнулася і спинила.

Мей спробувала вирватися. Отоді він на неї глянув.
— Не відкривай, — прозвучало байдуже, як завжди. — Я ж тобі 

сказав, лезо зачароване. Ріже все.
Він конфіскував у неї ніж і відкрив сам. Гостре лезо виблис

кувало на світлі мало не самоцвітом, переливаючись у променях 
сонця купою граней.

— А ти чого відкриваєш?
— Розкажи мені, як дев’ять років тренувалася із ножем, — за

пропонував їй Нік. — І я відразу віддам.
— Дев’ять років — та ти смієшся, тобі було вісім!
— Сім, — поправив Нік.
Слово впало просто і холодно, неначе камінь углиб ріки. Нік 

підкинув ножа і упіймав: лезо тонесенько шурхотіло, ніби повітря 
різало на шматочки.

Мей вічно забувала: він же молодший від неї більше, аніж на 
рік, від Джеймі молодший. Звісно, демони безсмертні. Він ще й 
нереально старий.
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Але людиною Нік прожив заледве шістнадцять років. Якщо його 
можна назвати людиною.

— Що... — голос у Мей дрижав, і вона зупинилася, змусила себе 
заспокоїтися. — Цей чудо-ніж, він може різати діаманти?

— Наскрізь, — Нік смакував слова із якимось повільним, хо
лодним задоволенням. — Ріже кістки, як масло.

— І це краще, аніж керувати погодою, так?
Нік насупився.
— Те мені просто, — пояснив він. — Погода. Влада над вогнем. 

Водою. Кров’ю. А це закляття, і воно мені нелегко далося. — Він 
кинув на блискучий смертоносний клинок — Мей аж стало не по 
собі — ніжний тужливий погляд, а тоді заховав ніж. — Сила у мене 
є, — сказав він тихо. — Контролю немає.

— Контролю можна навчитися, — так само тихо відказала Мей.
їй здавалося, вона шепоче, аби не наврочити. І думати не хоті

лося, що буде, якщо Ніку цього не вдасться.
— Ти у мене в боргу, вірно? — зажадав Нік.
Мей витріщилася на нього.
— Що?
— Тобто, — Нік різко випльовував кожне слово, — ми з Аланом, 

ми допомогли тобі минулого разу і тепер знову приїхали. Я допо
можу Джеймі. Ти моя боржниця.

— Так, я тобі винна! — перебила Мей, неприємно вражена. 
Внутрішній голос підказував: краще не думати, чого їй стало аж 
так образливо. — Чого ти хочеш, Ніку?

— Я хочу твоєї допомоги.
Нік був високий, кроки робив широкі, але не обганяв — звичний 

триматися поряд із кимось повільнішим. Він, мабуть, не чекав, що 
вона заклякне, тому ступив уперед ще раз, другий, і тільки тоді роз
вернувся до неї обличчям. Мей уже бачила: так само він кружляє 
круг ворогів, вишукує слабину, чекає, коли напасти.

— На Бога, — Мей була надто шокована для хоч якоїсь тактов
ності, — чим же я можу тобі допомогти?

Нік, схоже, роздратувався, ніби це так очевидно, а до Мей усе 
ще не доходить. От тільки насправді це він плів дурні нісенітниці, 
звісно, що Мей тепер спантеличена. Він глянув на річку, стиснув 
зуби і сказав:

— Навчи мене поводитися, як людина.
— О, — видихнула Мей вражено і тихіше за ранковий легковій.
Нік, може, і не почув навіть. Мей ковтнула слину: дихати стало
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боляче, ніби на язиці у неї потовчене скло, і кожен подих дряпає 
горло. Вона запитала хрипло:

— Навіщо?
Нік відвернувся від річки і глянув на неї.
— Для Алана.
У голосі прозвучало «звісно ж».
— Він заради мене сильно ризикував, — продовжив Нік по

вільно. — Я у нього в боргу. Я не знаю, для чого він це все зробив, 
але не хочу, щоби Алан пожалкував.

— То це лише борг? — хрипкі слова мало не потонули в по
ривах вітру.

Нік стенув плечима.
— А що ще?
Все, що Алан зробив для нього, було для Ніка боргом, який 

необхідно виплатити — і більше нічого. Жодних інших причин, 
аби бути людиною.

— Чому ти просиш мене? Чого не підеш до Алана?
— У тебе таке гарно виходить, — пояснив Нік. — В Алана не 

дуже, особливо, коли він говорить правду. Він виріс зі мною та 
з мамою, він не вміє бути таким, як усі люди. Він тільки вміє їм 
брехати.

Мей згадала, як Алан радісно говорив про мертвяків на деревах.
— Добре, — погодилася вона. — Це я розумію. Але він хотів би 

допомогти, я знаю. Чого приходити потай, заледве світає? Навіщо 
такі таємниці?

— Бо я хочу збрехати йому і не можу! — крикнув Нік. — Бо 
все йде не так, і він увесь час на мене дивиться. Він боїться, що я 
щось зроблю, і жалкує, що взагалі мене випустив.

Отже, у Ніка з Аланом не все гаразд, щось таки сталося. Щось 
жахливе.

Мей не знала, що сказати, окрім:
— Я впевнена — він не жалкує.
— Він не буде жалкувати, — Нік говорив так люто, ніби не 

сподівався, а наполягав: саме так і трапиться. — Бо ти мені допо
можеш. Ти навчиш мене, як вдавати людину, і він подумає, що я 
сам, що я такий, як він хоче, і Алан буде щасливий.

Нік перестав метатися і завмер хижаком, який помітив жертву 
і не хоче злякати. Він простягнув руку до Мей — вже майже до
тик (тоді, колись, він обгорнув її пасмо круг свого зап’ястя) — і 
не торкнувся.

63



У голосі Ніка потріскувало маленьке полум’я. У поєднанні із 
шепотінням ріки це звучало навіть дивніше, ніж завжди.

— Якщо Алан буде щасливий, — пообіцяв він, — я дам тобі 
все, шо захочеш.

Мей трохи виструнчилася — навіть на дрібочку вища, вона вже 
почувалася впевненіше.

— Не треба мене підкупляти, Ніку, — сказала вона. — Я знаю, 
що я тобі винна. Я з радістю допоможу.

Нік кивнув і не подякував. Просто розвернувся і попрямував 
назад, у бік церкви. Вітер ніби навмисне змінив напрям, аби дути 
їм в обличчя.

Хоча, чому «ніби»? Поряд із Мей ішов високий чорнявий хло
пець, який керував стихіями.

— Якщо ти наговорив комусь грубощів чи жахіть, і людина об
разилася, — прокричала Мей проти вітру, — варто сказати щось 
типу: «я не хотів, насправді я так не думаю».

— Я завжди насправді думаю саме так, — заперечив Нік.
— Еммм... Добре. Можна сказати: «Тільки не зрозумій мене 

неправильно».
— Навіщо?
— Бо людям приємніше думати, що ти просто невдало висло

вився. Бо люди постійно кажуть дурниці, але завжди можна забрати 
свої слова назад, і тому всі переважно пробачають один одного, і 
цивілізація досі існує, — пояснила Мей. — Бо найгірше з усього — 
це показати, ніби тобі байдуже.

Вони повернули — і річка залишилася позаду. Вітер свистів їм 
над головами, хитав на них гіллям докірливо, наче пальцем, і на
літав раптовими поривами.

Нік трохи поміркував і, схоже, знайшов у словах Мей певний 
сенс.

— Добре, я можу вдати, ніби мені не байдуже.
— Ну, — не заспокоїлася Мей, — якщо ти хочеш бути людиною, 

то вдавати мало. Треба хоч трохи щось відчувати.
Нік окинув її довгим замисленим поглядом, а тоді усміхнувся.
Неприємно так усміхнувся.
— Ти, мабуть, неправильно зрозуміла. Я не хочу бути людиною.
Мей кліпнула.
Щось раптом гримнуло — Мей аж підскочила від несподіванки, 

наче від пострілу над вухом, але ніхто не стріляв. Це собака в чиє
мусь саду кинувся грудьми на загорожу і захлинався здичавілою, 
оглушливою тваринною панікою. Він так зреагував на Ніка.
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То був німецький вівчар: великий звір із білими, блискучими 
вишкіреними зубами. Нік наблизився, і собака заметався сильніше, 
бився об чорні залізні ґратки, аж здригалася огорожа.

Нік сперся на ворота. Із горла тварини тепер виходив скажений 
утробний рик — уривчастий, рваний.

— Тварини знають, — помітив Нік.
Раз чи два цього ранку Мей ловила себе на тому, що дивиться на 

Ніка як і раніше — до того, як дізналася правду. Майже звичайний 
хлопець: потерті джинси, розтріпане чорне волосся. Ну, хіба щось 
таке було в ньому неправильне, що тварини боялися і ненавиділи 
його з першого погляду.

— Я не людина, — сказав Нік. — Не був і ніколи не стану. Ми 
не такі, як ви: ми відчуваємо інакше, думаємо також інакше, і я 
не хочу бути людиною. Навіщо це мені? Що у вас, людях, такого 
прекрасного? Марнуєте все життя на дурні та безладні емоції, а тоді 
помираєте. Мордуєте одне одного, та ще й ненавмисне.

Він поглянув на собаку, і той припав животом до гравію, за
скавулів. Нік прикрив очі.

— Коли я мордую, — сказав він, — я точно знаю, що роблю.
Запала довга тиша, тільки вітер завивав угорі, і тихо, настрашено

скавчав за воротами пес.
— Шкода, — мовила Мей нарешті. — Я собі, знаєш, уявляла, 

що ти весь похмурий, у чорному, такий стражденний, темноволо
сий. Зболено прагнеш людяності. Під звуки скрипки і форте п’яно. 
Буває, стоїш на вершині вежі та відчуваєш страшну самотність. Тоді 
пускаєш одну бездоганну сльозину.

Нік смикнув кутиком рота.
— Демон — це завжди «емо» всередині.
— Це було так романтично, — задушевно продовжила Мей. — 

Ти розбив мені такий прекрасний образ.
— В Алана вдома десь є записи скрипки і фортеп’яно, — по

ділився Нік. — Можу послухати. Гарантую, хвилин за п’ять мої 
страждання стануть нестерпними.

— Словами не передати, як ти мене розчаровуєш, — Мей глянула 
на небо: бліда ранкова сірість потрохи переходила у яскраву бла
кить. — Піду розбуджу Джеймі, якщо ми вже до Лондона сьогодні 
зібралися. Ти його вчора пізно привіз.

Нік наздогнав її та пішов поряд.
— Джеймі рано від нас пішов. І не хотів, аби я підвозив його 

додому. Закластися можу: він побіг розказати магам про наші плани.
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— Джеймі не маг, — відрізала Мей, голосніше і схвильованіше, 
ніж їй хотілося. І аж ніяк не впевнено.

— Я не кажу, щр маг, — заперечив Нік. — Але не треба вдавати, 
ніби він їм не симпатизує.

— І що, як так?
Голос у Мей тремтів від страху, а в грудях — поверх напнутих до 

болю нервів — бриніла гостра, неначе стріла, тривога. Мей знала, 
як Нік ставиться до магів.

Він дивився кудись убік і тільки стискав щелепи.
— Байдуже. Якщо вони поїдуть, добре. Якщо ні, ними займеть

ся Селеста Дрейк. А як не вона, то я. — Чорні очі глянули на неї 
уважно. — Бо ми уклали угоду, ми з тобою. Так?

Мей задерла підборіддя.
— Так.
Вони підіймалися схилом до будинку Мей, минали сади із 

чайними трояндами — сонячне світло заливало траву теплим зо
лотом. Перед якимось будинком, коло машини, пив каву чоловік у 
костюмі, жінка в халаті вийшла з дому за газетою. Обоє зиркнули 
на Ніка з підозрою.

— Вони вважають тебе хуліганом, — люб’язно повідомила 
Мей. — Ця жінка, мабуть, уже біжить замикати від тебе доньок. 
Джемпер її анітрохи не обдурив.

— Я взагалі збирався вдягнути футболку з цуценям, <— протягнув 
Нік. — Але моя у пранні.

Мей розсміялася, тепле сонце пестило волосся, ніби чиясь 
ласкава долоня. Вперше, відтоді як знову зустріла Джеральда, вона 
почувалася впевненою — ні, краще — потрібною. «У тебе таке 
гарно виходить», — сказав Нік.

— Не хвилюйся, ти все одно гарнюній, — втішила його Мей. — 
Гарний у тебе новий перстень. Я навіть думала, де ти його дістав.

— О-ой, — вдавано засмутився Нік. — А що, мені не можна 
мати гарних цяцьок?

Він покрутив перстень на пальці. Дивний жест — Нік був ску
пий на зайві рухи і якщо вже вертів щось у руках, то хіба ножі. Від 
пальців на перстень падала тінь, і срібна різьба раптом видалася 
чорною. Шипи та змії.

Перстень голови Обсидіанового Кола.
— Забрав у батька, коли він помер, — пояснив Нік. — На згадку 

про нього. Мені здалося, це по-людськи. Тільки Алану це не спо
добалося, зовсім.
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Мей прочистила горло і спробувала не думати про темну кімнату 
в Лондоні, кров на руках і мерців на підлозі.

— Ти вбив Чорного Артура. Аланові, мабуть, здалося, що це не 
згадка. А трофей.

— А, — озвався Нік.
Йому таке й на думку не спало: він не людина і навіть не уявляє, 

як це — бути людиною, а Мей іде з ним поряд і щаслива не знати 
чого. Хіба того, що вона — найбільша дурепа у світі.

— Що за один? — раптом запитав Нік.
Мей кліпнула.
— Е, один? Який... який один?
Тепер Нік дивився напружено. Від такої уваги робилося не по 

собі, чорний погляд поглинав і затягував, і увесь людський світ, 
здавалося, відходив у небуття.

— Той хлопець, якому ти обіцяла дати шанс, чи з яким в школі 
милуєшся, чи що там у вас. Про якого Алан розповідав. Що за один?

— Ну, — Мей відчувала, як вгору по шиї повзе гарячий 
рум’янець. — Ну, Себ Макфарлейн.

Нік відкинув голову і розреготався. Мей розлютилася.
— Що? — зажадала вона. — Що, чого ти смієшся? Усі дівчата 

кажуть, що він красивий! І не одна хоче з ним зустрічатися... він 
дуже... перестань!

Нік перестав. Мей запхала руки в кишені, міцно стиснула ку
лаки — нігті вп’ялися в долоню — і рушила додому.

Діставшись воріт, де починалася її власна територія, вона зу
пинилася і тихо поцікавилася:

— Чого ти узагалі питаєш?
— Ти тільки не зрозумій мій сміх неправильно, — Нік навіть 

тон її поради перекривив, при чому дико невдало.
Ну, як — перекривив — говорив він своїм голосом, а не високим 

або писклявим, але Мей усе одно всміхнулася. Він усміхнувся у 
відповідь, вхопився рукою за гратки на воротах, блиснувши срібним 
перснем, і схилився до неї.

— Макфарлейн красивий, — визнав він. — Але якщо ти ви
береш його, а не мого брата, ти ненормальна.

— О, — видихнула Мей.
Вийшло глухо і ошелешено. Мей би схопила те «О» обома 

руками, запхала назад до рота та проковтнула, щоби й доказів не 
лишилося. Нік дивився на неї зблизька: погляд пильний, як у мис
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ливця — нічого не впустить. Ранкове світло розкреслювало його 
обличчя чіткими лініями — хоч на монету карбуй.

Мей глибоко вдихнула.
— Не треба уявляти собі якийсь дурний, трагічний любовний 

трикутник. Я не вискочу заміж, вибравши когось із двох. Світ не 
зійшовся клином на жодному, і на мені не зійшовся. У світі повно 
людей, якщо ти не помітив. Я можу будь-якого хлопця на поба
чення запросити, і будь-хто може покликати мене. Я не просила 
твоїх порад щодо особистого життя, — додала вона. — І вони мені 
не потрібні.

— Радий це чути, — відказав Нік. — І останнє.
Він нахилився ще ближче, прикрив їхні лиця рукою від мож

ливих цікавих поглядів, щоби і по губах ніхто нічого не прочитав. 
Його пальці стискали браму зовсім близько до її щоки.

— Я знаю, що ти права, — шепіт його вився тоненьким димом, 
проникав усередину, і в сонячному сплетінні від нього було лос
кітно-лоскітно. — І знаю, що як не Макфарлейн, то інший захоче 
з тобою зустрічатися. Тобі тільки треба знати...

— Що? — Мей шепотіла, бо шепотів Нік, і закидала голову 
вгору, бо він нахилявся до неї, тільки й того, і жодної, жодної 
більше причини.

Нік дивився на неї згори, і лице його закривало весь світ, чорні 
очі заступили Мей літнє небо.

— Я — ніколи, — сказав він.
Тоді розвернувся і пішов геть, а вона залишилася біля садових 

воріт. Він не озирнувся.

* * *

Голова Авантюринового Кола погодилася на зустріч — але тільки 
над проточною водою.

— Тому ми з ними зустрінемося на мості Мілленіум-бридж, — 
пояснив Алан, коли проїхав силу-силенну — як їх у Лондоні навіть 
вмістилося стільки? — високих сірих будівель, перш ніж знайшов 
п’ятирівневу автостоянку коло набережної Бенксайд і припаркував 
машину на четвертому рівні.

Мей була рада вже просто вийти з машини — після кількагодин
ної поїздки поруч із хлопцем, який щойно запросив її на побачення, 
і другим, який щойно проголосив, що ніколи її не запросить.
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Не кажучи вже про брата — він її промовисто ігнорував. Мей 
намагалася впіймати його погляд, але Джеймі відвертався і три
мався поблизу Алана, ніби Алан — єдиний посеред них був йому 
союзником.

Схоже, дружня зустріч із ножометання минула не надто успішно. 
Нік стояв збоку, знудьговано-байдужий до цілого світу.

Мей вийшла з автостоянки, переступаючи численні масні ка
люжі — гумові підошви черевиків скрипіли на бетонній долівці. 
Вулиці коло музею Тейт-Модерн були вузенькі, навколишні цегляні 
будинки пишалися різними відтінками жовтого і брунатного. Мей 
пішла на північ, до мосту, і не дозволила собі озирнутися.

Хлопці наздогнали її коло червоноцегляних стін музею. Звідти до 
мосту вели два круті схили, одним із них Мей і почала підніматися.

Вона дозволила собі зиркнути вбік, глянути, як там Джеймі. Брат 
здавався трохи стривоженим, але з ним був Алан. Він поклав руку 
Джеймі на плече і говорив таким лагідним, заспокійливим тоном, 
що слова вже не мали значення — тільки м’які звуки голосу. Так 
само м’яка і добра долоня заспокоює перелякане звірятко.

— Це був найперший великий підвісний міст у світі. На дизайн 
проводили конкурс, — розповідав Алан. — Міст має нагадувати 
сталеву стрічку чи лезо світла, і... — голос повеселішав, став іще 
лагіднішим, теплішим, — ...без сумніву, лекція про архітектуру та 
інженерію дуже тебе захопила.

— Захопила — це надто сильно сказано, — блиснув Джеймі 
ямочкою на щоці. — Можливо, заспокоїла трохи.

Алан усміхнувся.
— Я чув, інженерія — дуже заспокійливий предмет.
— Лезо, — повторив Нік позаду і кинув на міст дещо схвальний 

погляд.
— А тепер я знову неспокійний, — опечалився Джеймі. — Тобі 

лише гостра смертельна зброя одна на умі, Ніку?
— Хочеш, щоби я убивав затупленими предметами? — уточнив 

Нік. — Ну, гаразд, якщо тобі так більше подобається.
Він вчепився за металеве поруччя мосту побілілими пальцями. Із 

Ніком важко було сказати напевне, але Мей здалося, він говорить 
різкіше, ніж завжди.

— З тобою усе гаразд?
— Нормально, — виплюнув Нік люто — аж Алан озирнувся.
— Це проточна вода, так? — допитувався Алан таким самим 

тоном, як і раніше: до того, як Нік, очманілий, шугонув із демон
ського кола в потоці магії.
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Гостра лінія Нікових плечей трошки розслабилася.
— Ні, — сказав він. — Я вже якийсь час дивно себе почуваю.
Алан сповільнив крок: тепер він ішов поряд із Ніком, а не по

ряд із Джеймі. — Чого ти мені не сказав?
Нік стенув плечима. Алан вдивлявся у його лице, ніби міг там 

хоч щось прочитати.
— Якщо я спитаю, чи ти хочеш повернутися у машину і пере

сидіти там — ти ж обізвеш мене дурнем, правда?
— Еге ж, — підтвердив Нік, вже не так різко. — Дурню.
Мей перестала підслуховувати і глянула вперед: Джеймі йшов 

найпершим, очевидно, затявшись не опинитися поруч із нею.
За тонкою, прямою спиною Джеймі мерехтів увесь Лондон: 

скляні поверхні будинків і неонові ліхтарі кидали яскраві відблиски 
на темну річку, а біла баня кафедрального собору Сент-Пол сіріла 
в усе густіших сутінках.

Людей — звичайних — на тонкому сталевому мості не було. 
Тільки маги.

Мабуть, Авантюринове Коло наклало якісь особливі чари, щоби 
тут ніхто не ходив і навіть у цей бік не дивився. І жодної автівки 
на весь Міленіум-бридж! Це вражало.

Авантюринове Коло магів також вражало.
На мосту чекало двоє чоловіків і п’ятеро жінок. Усі були у 

світлих одежах: сім чітких силуетів на тлі кобальтово-синього неба 
і ше раз — долі, відбиті у темній річковій гладіні.

Найперша жінка була у білому.
Порівняно зі своїми магами, сама Селеста Дрейк справляла не 

надто потужне враження. Низенька і не вродлива — вона була схожа 
на доладну китайську лялечку з порцеляни, яку хтось обернув на 
людину: сріблясто-біляві кучері за вітром, худорлява фігура, вбрана 
у білу вовняну одіж, бліде горло у вирізі, і чорна перлина в ямці по
між ключицями. Мей ще подумала: у тенісному клубі матерї Селесту 
би зустріли з відкритими обіймами і відправили робити канапки.

— Привіт, — Селеста розвела у боки біло-вовняні руки, і Мей 
зрозуміла, кому призначалася її мила усмішка.

— Привіт, — знічено пробурмотів Джеймі, але Мей по голосу 
чула — йому приємно.

— Такий чудовий і абсолютно неочікуваний сюрприз — побачити 
на цій зустрічі мага, — зауважила Селеста. — Ми дуже, раді вітати 
тебе на нашій території.

— О, дякую, — відповів Джеймі. — Ем, тут дуже гарно. На вашій 
території. Хороші магазини і... мабуть, інші гарні... магічні штучки.
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Селеста розсміялася, і у повітрі з’явилася срібна стрічка, ніби 
поставши з того дзвінкого сміху. Стрічка звивалася, то підпливала 
до Джеймі, то відстрибувала, наче грайливий цуцик. Джеймі про
стягнув руку, торкнувся сріблястої магічної смуги — на мить вона 
зблиснула йому на зап’ясті, а тоді знову відскочила. Джеймі ступив 
на крок ближче — ближче до Авантюринового Кола — потім іще 
на один — і знову потягнувся до магії.

— Джеймі, не будь ідіотом! — гаркнув Нік.
Джеймі кліпнув і спинився. Срібні вусики миттю оплели його 

руку витканим зі світла браслетом.
Вії Селести — маленькі золоті віяла, як у механічної рухомої 

ляльки — різко злетіли вгору. У неї були сірі очі, холодні та непо
рушні, наче зимові озера.

— Не думаю, що хтось із нас потребує лекції від демона.
Вона ступила вперед, і решта магів ступили за нею, злагоджено,

як під час якоїсь процесії.
Мей відступила на крок, ставши праворуч Алана, Нік стояв 

ліворуч від брата, і втрьох вони демонстрували єдність, як тільки 
могли — Джеймі досі тримався збоку, в полоні чарів та захвату.

Мей з огидою помітила, що навіть дрібна порцелянова лялька 
Селеста від неї вища.

Алан простягнув руку:
— Я...
— Я знаю, хто ти, — проігнорувала його долоню Селеста. — Ти 

відступник і зрадник не тільки свого народу, а й усього людства — 
прибічник демонів.

— І ти все одно погодилася зі мною зустрітися, — нагадав 
Алан. — Чого б це?

Селеста самовдоволено вигнула губи і стала подібна на усміх
неного кота.

— Вважай, що я від природи допитлива. Що ти хочеш мені 
сказати?

— Минулого місяця Обсидіанове Коло порушило межі твоєї 
території, — почав Алан. — Зараз вони в Ексетері. Я так розумію, 
за незаконне вторгнення на територію чужого Кола належиться 
суворе покарання. Я хотів розказати тобі, де їх можна знайти.

— О, звісно, — ніжним солодким голосочком протягнула Селес
та. — Дуже тобі дякую. Просто мрію стати знаряддям у руках демона.

Тон Алана залишався спокійним та приязним.
— Я просто подумав, тобі буде цікаво.
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— Що ж, — мовила Селеста. — Я тобі щось розповім. Мені 
прекрасно відомо, куди втік Джеральд Лінч та рештки Артурового 
Кола. Я знаю, що Артур Ді — безумець, який подарував демону 
тіло та посмів зайти у моє місто без дозволу — мертвий. І знаю, 
що я не з тих, хто вбиватиме власне плем’я, тим більше, коли їхній 
голова — юний та перспективний, і пішов проти мене не з власної 
волі, а за наказом. Не всі зраджують свій народ, Алане. Тепер роз
кажи мені щось, чого я не знаю... тобі взагалі є що мені розказати?

Кілька магів Авантюринового Кола почали презирливо кривити 
губи. Мей раптом захотілося схопити Аланову долоню, стиснути 
його руку, але це вияв слабкості — тільки не під пильним оком магів.

— Мабуть, ні, — тихо відказав Алан. — Вибач, що змарнував 
твій час.

Селеста стенула плечима.
— Нічого страшного. Це була не марна подорож.
Мей дуже не сподобався тон, яким вона це сказала.
— І чого це? — зажадала вона.
Селеста спинила на ній непроникний погляд.
— До речі, ще одного мага — юного та перспективного, — про

муркотіла вона, — ти привів у моє місто. Думаєш, я кину його де
мону на поталу, або дозволю марнувати силу на те, що залишилося 
від Обсидіанового Кола? То був би злочин.

Блискуча смужка світла довкола зап’ястя Джеймі потовщала, 
стиснулася — наче сталева змія чи металева ліана. Селеста про
стягнула руку, зігнула пальці — і вільний кінець блискучої стрічки 
сам стрибнув їй у руку. Срібний повідець натягнувся, сіпнувся — і 
Джеймі скрикнув, заточився, перечепився через власні ноги: його 
потягнуло вперед.

Не встигла Мей і поворушитися, як її брата затягнули всередину 
Авантюринового Кола.

— Юний маг залишається у нас, — усмішка не сходила з Се- 
лестиного обличчя. — А вам — на все добре.



/Лезо світла

омиляєшся, — чітко і голосно озвався Нік, заглу- 
__  шаючи тихий шелест Темзи внизу.

От вже від Ніка Мей точно нічого подібного не 
чекала. Маги, схоже, також здивувалися — перегля
нулися невпевнено, але відразу завмерли. Джеймі 
дивився на Ніка широкими очима.

— О? — зацікавилася Селеста, і в голосі у неї прорізалися висо
кі, гостріші нотки. — У чому саме я помиляюся? Не соромся, будь 
ласка, демоне — просвіти мене.

— Нікуди ти його не забереш, — пояснив Нік. — Він наш.
— Я ніби як справді їхній, — вставив Джеймі. — Ну, тобто, свій 

власний. Нік, як завжди, говорить жахливі грубощі, але я краще 
піду додому з ними. Хоча я, звісно, ціную ласкаву гостинність, ви
ражену спробою викрадення.

Селеста глянула на Джеймі через плече — у нього досі зривалося 
дихання від шоку та несподіванки, що магія із прекрасного чуда — 
просто на очах — обернулася на зброю.
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Безглуздя якесь. Джеральдове закляття мало ж би його вберегти.
— Усе гаразд, нічого страшного, — лагідно проворкувала Селес

та. — Ти ні в чому не винен. Цей демон — воно тобі щось обіцяло, 
правда? Заморочило голову, щоби ти сам захотів виконувати його 
бажання. Показало магічні дива.

Джеймі кліпнув.
— Якщо ви про Ніка, то він мені тільки показував, як ремонтує 

машину. І — чесно, там немає нічого цікавого.
— Ти казав, що тобі цікаво, — зауважив Нік сухо.
— Це я із ввічливості.
Джеймі ніби трохи заспокоївся, і Мей стало дрібочку легше. 

Паніка, яка щойно тісним обруччям стискала груди — тісніше, 
ніж магія братове зап’ястя — трохи відпустила. Хотілося підбігти і 
силоміць відібрати Джеймі в Сел ести, але це було ризиковано: брат 
міг постраждати, Мей могла постраждати і все одно не допомогти.

Матір завжди говорила: роботу потрібно доручати тому, хто зда
тен із нею впоратися. Аннабель мала на увазі розподіл обов’язків у 
компанії, але Мей розсудила, що ситуації, коли маги крадуть твого 
брата посеред мосту пізно увечері, це також стосується.

Якщо Нік захоче, він увесь міст блискавками нашпигає. Здіб
ності в нього були, і він був готовий ними скористатися.

— Ти справді думаєш, — проворкотіла Мей, точнісінько повто
рюючи Селестину інтонацію, — що злити демона — це хороша ідея?

Селеста розсміялася.
— Дівчинко, мила. А що він зробить?
Голос у Ніка став хриплий, слова переходили в рик:
— Я тобі покажу, що я зроблю! — розкотилося, наче грім.
Мей приготувалася: зараз почнуться блискавки.
Нічого не сталося. Стояла тиха ніч, шуміла внизу ріка, і — під 

це монотонне, мов цокання годинника, струменіння — спливали 
секунди.

— Ну? — кинула Селеста точно в ту мить, коли тиша стала не
стерпною. — Я чекаю. Покажи мені.

Мей відірвала очі від наляканого обличчя.Джеймі, повернулася 
до Ніка, сердита, але всі претензії так і лишилися неозвучені. Він 
дивився не на Селесту — на свого брата.

— Алане, — покликав він, — у мене не виходить. Я не розумію.
Алан трохи подався уперед і закрив Ніка плечем.
— Я, здається, зрозумів, — сказав він повільно. — Артур же 

сюди ніколи не приходив. Чому? Адже тут проточна вода, а він мав 
справу з демонами — йому би згодилася річка. Та він не посмів.
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Ви зробили так, щоби тут, у районі Саутворк — на вашій терито
рії — зробили так, щоби тут, окрім вас, ніхто не зміг чарувати. Як 
у величезному... — Алан затнувся. — Як у величезному магічному 
колі... Спритно.

У його голосі прозвучало щире захоплення, і Мей це аж ніяк не 
сподобалося — адже Алан захоплювався геніальністю Селестиних 
методів викрадення.

— Що спритно? — зажадала Мей.
— Закопаний скарб, — насмішкувато посміхнулася голова 

Авантюринового Кола.
— Алане, — процідила Мей крізь зуби.
— Магічне коло, — повторив Алан. — Те саме, головне, звідки 

спільнота магів черпає силу, викладене із величезних коштовних 
каменів. Вона закопала авантюринові глиби під Лондоном. Уся 
набережна Бенксайд — це їхнє магічне коло. А демонські чари не 
працюють всередині. Аж доки демон не вийде із кола. Але і вона 
також стоїть всередині і тому не може наказувати демону.

— Магія у мене є, — м’яко нагадала Селеста. — А отже, нака
зувати я можу хоч вам усім. Забирайтеся. Юний маг залишається 
зі мною.

Алан не зводив із неї довгого погляду — в цю мить непроник
ного, як у Ніка. Тоді глянув на Джеймі і схилив голову.

— Мабуть, ми справді підемо.
— Що? — скрикнула Мей. — Покинемо мого брата? Та ти здурів!
Алан нахилився і прошепотів їй у вухо:
— Повернемося тоді, коли нас не чекатимуть. Замість робити 

щось зараз, на очах у магів, готових скинути нас із мосту.
Аланова спокійна розсудливість різонула, мов по відкритій рані.
— Добре, ти правий, — погодилася Мей. — Ви з Ніком ідіть. 

Я залишаюся з Джеймі.
— Це не надто... хороша ідея, — м’яко заперечив Алан. — Мей, 

я прекрасно тебе розумію, але з Джеймі нічого не станеться. А от 
ти — не магиня. Ти для їхніх демонів — наче піца з доставкою.

Мей поглянула на брата. Поруч низької Селести він навіть 
дрібним не здавався — звичайний хлопчина, що мерзне в тонкій 
футболці серед поважних дорослих. Він досі не хотів на неї дивитися, 
відводив очі. Мей убила би все Авантюринове Коло, якби могла, і 
байдуже, скільки страшних та кривавих снів прийде до неї потім. 
Він цього вартий: він вартий значно більшого.

— Я не покину його самого, — сказала вона.
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Вогні навколишнього Лондона розпливалися перед очима, ніби 
все покрило шаром води, але Мей стиснула кулаки і стримала 
сльози.

— Ви, хлопці, йдіть. Я не піду!
— І не треба, — втрутився Нік.
Увесь цей час він стояв коло Алана, незворушний та мовчазний, 

наче братова тінь. А зараз пильно озирав магів перед собою.
На обличчі у нього застигло щось схоже на усміх.
— Ніхто нікуди не йде. В мене є план.
— Ніку? — голос Алана прозвучав надзвичайно стривожено.
— Гов, — гукнув Нік до Селести Дрейк. — У вас, магів, бувають 

дуелі, правда?
— Так, — повільно підтвердила Селеста і презирливо стиснула 

губи, ніби розмова із демоном ображала її гідність.
— Ти заявляєш права на те, що належить нам. Чим не підстава 

для дуелі? — Нік схилив голову набік. — Хай буде дуель.
Брови Селести різко злетіли вгору.
— Я вже, здається, казала: тут у тебе немає магії. Жбурнути у 

тебе вогнем? Не терпиться спалахнути на всенький Лондон яскра
вим смолоскипом?

— Ой, припини, — відмахнувся Нік. — Не можна ж провадити 
такі палкі розмови на людях.

Селеста гидливо скривилася. Джеймі розсміявся і тут же вдавано 
закашлявся під сердитим поглядом когось із магів.

— Ти помиляєшся, — продовжив Нік. — Я пропоную не магічну 
дуель. І викликаю не тебе.

Мей згадала Аланові слова: «Ще там хтось практикує бойові 
чари». Вона уважніше придивилася до обох магів-чоловіків.

І спаленіла від сорому після наступної ж Нікової фрази:
— Невже ти встоїш перед викликом, Гелен?
Найвища магиня — як і Селеста — була так само білява. Оце й 

усього, що було між ними спільного. Коротко стрижені сріблясті 
пасма, суворе і незворушне вилицювате обличчя — не так порце
ляна, як камінь — і зношена біла одіж, яка сиділа на ній, мов рідна 
шкіра. Гелен виступила вперед з-поміж решти магів і вийшла до 
Ніка на середину мосту.

Ні зросту, ні м’язів Ніка у неї не було, зате мала жилаве, на
треноване тіло дорослої жінки, і кожен рух у неї був точний та 
виважений. Мей чогось відразу згадала, що Нік насправді — не
повнолітній юнак.

Молодший за Джеймі. Досі росте, тільки-но набирається сили.
І без магії.
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Магиня Гелен витягнула з-за спини два мечі, довгі, тонкі й 
блискучі — мов промені світла на водній гладі.

— Який же це виклик? Хіба ти мені суперник, демоне?
— А я постараюся, — і Нік також дістав зброю.
Це був його улюблений меч — із Гоблінського Ярмарку, пода

рунок Алана. Мей пам’ятала його яскраво, як усю Ярмаркову ніч. 
До мечів Гелен йому було далеко — клинки магині переливалися 
у штучному світлі мостових ліхтарів, мерехтіли у сяйві набережних 
вогнів і відливали магією. У повітрі за ними тягнувся золотистий слід.

Гелен і Нік сходилися повільно: ступали, немов по тісному 
колу — оцінювали суперника.

— Два мечі, — гмикнув Нік. — Не забагато на себе береш?
— Це, може, ти на себе — замало? — відказала Гелен. — Якщо 

ладен впоратися тільки з одним.
Нік хижо вищирив зуби.
— О, одного цілком достатньо. Якщо вмієш користуватися.
Мечі зустрілися, брязнула різко сталь, наче вдарив дзвін. Ге

лен спіймала Нікове лезо точно на схрещені перед собою клинки. 
Блиснула усміхом — обрамлена гострою сталлю — і Нік відскочив 
назад. Магиня кинулася змією, вдарила по колінах, не приховуючи 
наміру покалічити, підрубати Нікові ноги — Мей на мить уявилася 
кров, і яким беззахисним лишиться Нік, і як легко Гелен його доб’є.

Мей подалася вперед і зараз же Алан до болю стиснув їй руку, 
смикнув назад і притиснув до грудей, шепочучи просто на вухо:

— Стій.
Вона стояла. Алану, мабуть, треба було за когось вхопитися, 

треба було, аби хтось був поряд — от лише Мей не думала, що при 
цьому обов’язково залишати синці.

Але байдуже, Мей відразу й забула. Головне, як там Нік.
Він підстрибнув — мечі пройшли унизу — і припав до землі. 

Спружинила під ногами алюмінієва поверхня мосту.
Гелен кинулася уперед — прошила ніч золотавим лезом. Нік 

відсахнувся, гепнувся спиною об поруччя, і магиня вдарила другим 
мечем просто в те місце, де він стояв.

Нік перестрибнув поруччя, пробігся тонкими бічними троса
ми — легко, спиною вперед — ніби й не по карколомній ниточці- 
линві над темними водами.

Гелен змахнула мечами, провела подвійний удар і відрубала би 
йому голову, якби дістала. Нік відхилився, затнувся — а, може, це 
похитнувся міст — і Мей заплющила очі, певна, що зараз Нік упаде.

— До рання будемо гратися? — виплюнула Гелен. — Чи по
змагаємося нарешті?
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Мей розплющила очі: Нік скрючився на тросі, як велетенський 
кіт. Його меч сяяв холодним сріблом у навколишніх вогнях Лондона.

— Ми вже змагаємося, — зауважив Нік. — Рани будуть пізніше.
Він ухопився за сталеве поруччя — тільки м’язи руки напружи

лися — і миттю опинився на другому боці. Мей і не встигла помі
тити, що відбувається: ось він перекотився землею, ось блискавично 
схопився на ноги, відразу у бойову стійку.

Зате Гелен помітила. Нік відхилився, уникнувши леза. І напо
ровся на друге: блискуча сталь увійшла точно між ребра.

Так просто і так буденно, Мей навіть не відразу злякалася. Тоді 
почула, як задихнувся позаду Алан, хрипло і зболено, ніби це він 
постраждав. По Ніковій білій сорочці полізла червона пляма.

Гелен не встигла витягнути меча — Нік ударив із відкритого 
боку, вганяючи зброю глибоко у плоть. Магиня сахнулася убік — 
стріпнула рвана, закривавлена сорочка — витягуючи меча із Нікових 
грудей.

Нік затиснув рану кулаком вільної руки і кинувся уперед, поки 
Гелен не оговталася. Вона незграбно закрилася одним клинком, 
темним та слизьким від Нікової крові, і Нік вдарив її по зап’ястю. 
Магиня хрипло скрикнула та впустила лезо.

— Тепер ми рівні, — сказав Нік.
— Я тобі не рівня, — вищирилася Гелен. — Я чарувала і билася 

на мечах задовго до твого народження.
— А я убивав задовго до твого, — тихо відказав Нік, ніби сма

куючи приємні спогади. — І ти обернешся на порох — а я ще довго 
вбиватиму.

— Невже? — осміхнулася Гелен. — Я от маю великі сумніви.
їхні мечі зустрілися знову, і ще, і втретє — задзвеніли, вибиваючи

іскри у вихорі срібла й золота. Нік збільшив натиск, і навіть Мей 
розуміла, що в близькому бою перевага ніяк не на боці Гелен: Нік 
був сильніший та вищий. Він би її дотиснув.

Серце у Мей калатало, а тоді перестало — завмерло у грудях 
холодним каменем: меч у руці Гелен затріпотів, загудів та спалахнув 
білим сяйвом, яскравим, неначе сонце.

Ніковий клинок, схрещений із мечем магині, зламався надвоє. 
Лезо брязнуло об алюмінієвий накрив мосту, а в Ніковій долоні 
лишилося тільки руків’я з уламком сталі. Обломок здавався ще 
жалюгіднішим проти сяйливої зброї Гелен.

Нік підкинув його у повітря — Гелен простежила цей рух очи
ма — і Нік скористався секундною неуважністю. Спіймавши уламок 
за лезо, він підпірнув під меча магині і вгатив руків’я їй просто у
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ніс, тоді відкинув обломок і всадив кулак у живіт Гелен. Магиня 
зігнулася удвоє, і Нік кинувся вбік та схопив із землі той меч, який 
вона раніше впустила.

Гелен підняла заюшене кров’ю обличчя, і Нік перейшов у атаку.
Магиня відбила удар. Вдарила сама. Меч у руках Ніка потьмянів 

на звичайну сталь. Клинок у Гелен досі палахкотів, витанцьовував 
у руці. Мей стискала кулаки на кожен удар, брязкіт сталі зливався 
у смертельну маленьку пісеньку. Нік та Гелен рухалися синхронно, 
немов у танці.

Нік стікав кров’ю. Затискав рану кулаком, але червоний потічок 
невпинно струменів униз. Сорочка уся просякла, і кров капотіла 
долі, лишаючи на мосту темний візерунок.

— А я знаю точно, — нарешті відповів Нік.
Мечі зблискували та дзвеніли, знов і знов, усе швидше та швид

ше, і Мей вже нічого не могла розібрати — тільки полиск металу 
і біле обличчя Гелен.

— І ось що я знаю ще. Замість чарувати над мечами, тобі треба 
було більше з ними тренуватися.

Магічний меч Гелен уже не гудів — пищав: тонесенький віддзвін 
металу та люті. Гелен знову кинулася в атаку, оскаженіла, дика і 
необережна — бажаючи тільки вбити. Яскраве лезо пролітало за 
волосину від Нікового серця, горла, ребер. Лишило поріз на стегні.

Нік бив точно та виважено — жодного руху намарне. Гелен 
зробила обманний випад, цілячись у поранений бік — і Нік від
крився. Магиня миттєво цим скористалася, наблизилась упритул, 
і Нік ударив ізнизу вгору.

Меч Гелен прокреслив золотий слід на тлі нічного неба. Тоді 
впав, потьмянів і зник у темних водах Темзи.

Нік ударив Гелен під коліна, вибив з-під неї ноги. Вона впала 
навколішки перед ним на мосту, і він притулив вістря меча до її 
горла.

— Добивай, — проскрипіла Гелен, не підіймаючи голови.
Мей бачила тільки Нікову спину і схилену — над жертвою —

чорну голову. Він ураз видався їй величезним, страшним, небез
печним — бо жінка стояла перед ним на колінах. І була беззахисна.

— Ні, — озвався нарешті Нік.
Гелен скинула погляд.
— Чому?
— Не хочу, — спокійно відказав він. — Хочу, щоби ти, магине, 

пішла додому і фехтувала без магії. Щоби ти стала вправна. А тоді 
я зійдуся з тобою знову.
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Останні слова прозвучали зловісно, із нетерпінням. Гелен 
усміхнулася.

— Згода, демоне.
Нік рушив уперед, де завмерли нажахані маги Авантюринового 

Кола.
Селеста Дрейк замислено прикусила губу: на неї ішов демон з 

мечем у руках і, схоже, вона збиралася щось вчинити.
— Він виграв свій приз! — різко гукнула Гелен, озирнувшись 

через плече.
Нік ішов, легко помахуючи мечем. Селеста очей із леза не 

зводила. Одна рука її засяяла, у центрі долоні спалахнула магія. 
Другою — голова магів сильніше стиснула срібний ланцюжок, яким 
полонили Джеймі. Сам Джеймі перестав вириватися, але стояв так 
далеко, як тільки пускав ланцюг.

— Мій приз, — повторив Нік. — Нічого кращого немає? Ну, я 
так і думав.

Джеймі ображено скинувся.
Нік похитав головою:
— Від тебе настільки більше клопоту, ніж ти того вартий, — і 

з силою, люто, опустив меч на магічну стрічку, натягнуту поміж 
Джеймі та Селестою Дрейк, розрубавши її надвоє.

Джеймі метнувся від магів і налетів на Ніка. Радість Мей, що ту 
срібну шнурівку розрізано, виявилася недовгою: вона усвідомила, 
чого Джеймі, який завжди сторонився Ніка, так до нього припав 
і вчепився йому у руку поверх рани. Джеймі намагався спинити 
кровотечу.

Нік завжди був блідий, але зараз навіть губи, стиснуті в тонку 
лінію, були обезкровлені, білі.

— Ти завжди можеш повернутися, Джеймі, — лагідно сказала 
Селеста. — Рано чи пізно, демони завжди обертаються проти тебе.

Нік відвернувся без жодного слова. Джеймі пішов за ним.
— Ходімо, — видихнув Алан, і Мей повернулася саме тієї миті, 

коли він ховав пістолет за пояс джинсів.
Алан не тому її зупинив і схопив за руку, що йому потрібна 

була людська присутність. Він навмисне поставив Мей так, щоби 
вона закривала його від магів. Щоби сховати пістолет за її спиною.

Друзі спускалися з мосту — Нік посередині, Джеймі та Алан 
по обидва боки від нього — і Нік дозволив собі спертися на брата.

Мей здогадалася: Нік не відштовхнув Джеймі кілька хвилин 
тому, бо ледве тримався на ногах.

— Джеймі, я допоможу.
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— Ні, — відрізав Джеймі. — Я сам.
— Мій меч, — сказав Нік, не озираючись.
— Точно, — і Мей побігла назад.
Авантюринове Коло покидало міст, прямуючи на північ, до со

бору Сент-Полз, який відливав у світлі ліхтарів білизною різьбленої 
кістки. Гелен трималася за бік, якийсь маг не відступав від неї ні 
на крок. Селеста дивилася услід нещодавнім суперникам і тому 
помітила Мей.

Магиня звузила очі, коли Мей опустилась навколішки і підняла 
зламаний меч.

— Прислужниця демона, так?
— Сестра мага, — поправила Мей.
Селеста скромно опустила вії — неначе леді за віялом сховалася. 

Проникливий погляд розумних очей більше не псував досконалу 
маску — порцелянова лялька повернулася.

— Будеш готова належати тільки собі, — мовила вона, — зна
йди мене.

Вона чогось ураз нагадала Мей іншу магиню. На мить перед 
очима постав не холодний нічний міст, а Олівія, Нікова матір — 
смоляне волосся та божевільні очі — і шепіт знову лунав у вухах.

«Краще, мабуть, самій змінювати собі світ», сказала вона.
І померла.
Коли Мей знову підвела очі, Селеста вже відвернулася, зіщулила 

від холоду тендітні плечі та рушила геть. Золотаве волосся і біла 
вовняна сукня переливалися у вогнях набережної. Мей не встигла 
запитати, що магиня мала на увазі.

Мей порізалася обломком леза, що було раніше частиною Ніко- 
вого меча. Гаряча кров натекла у замерзлу долоню. Вона затиснула 
лезо і кров у кулак та кинулася своїм услід.

Наздогнала неподалік стоянки. Юлька перехожих помітили, 
як важко Нік переставляє ноги, і завмерли, розриваючись між 
хвилюванням і осудом. Мей гарячково сподівалася, що обійдеться 
без поліції. Нікові не можна було залишатися у Лондоні — поза 
тим, навряд чи матір оцінить, коли Мей зателефонує з в’язниці і 
попросить викупити її під заставу.

— Меч у мене, — гукнула вона.
— Добре, — процідив Нік крізь зуби, важко ступаючи похилою 

долівкою.
Масляні плями тепер ніби самі кидалися йому під ноги. У бли

манні штучного світла Нікові сліди були яскраво-червоні.
Мей намагалася їх обходити.
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— Щастя, що нас відпустили, — Мей хотілося заспокоїти Джеймі 
розмовами. — Тобто... я не чекала від них шляхетності.

— Заманити нас у коло магів та викрасти Джеймі — це не зовсім 
шляхетно, — спостеріг Алан.

— Ні, — погодилась Мей. — Я просто хочу сказати: вони вели 
дуель за правилами. А ти — ні.

Не те, щоби Мей засуджувала, але на вид пістолета щось не
приємно кольнуло всередині. Бо ж обману зазвичай очікуєш від 
негативних героїв...

— Так і є, — не заперечив Алан і допоміг Нікові обпертися 
спиною на машину.

Нік дихав рвано, неглибоко, хапав ротом повітря — наче по
ранений звір.

— Я мухлював. Вони хотіли вбити мого брата. Коли не можна 
програти — байдуже, як дістанеться перемога.

Він говорив неуважливо, ніби не думав, не переймався — що 
саме говорить. Насправді Мей також було байдуже. Байдуже все — 
коли Нік, здається, от-от впаде у них на очах.

Алан на мить обпер хвору ногу на крило автівки, тоді відкрив 
задні двері та заштовхав брата всередину. Нік незграбно повалився 
на заднє сидіння, закинувши голову. Горло блистіло від поту.

Алан заліз слідом.
— Ти збирався пристрелити ту магиню? — спитав, Нік тихо, 

Мей ледь розчула слова.
— Якби довелося, — спокійно та лагідно пояснив Алан.
Лице його зраджувало — який там спокій? — але то байдуже.

Нікові очі були заплющені.
Алан відкинув змокріле волосся з Нікового чола, і той неспо

кійно смикнувся, відвернув голову. Алан забрав руку.
— В мене все було.... під контролем... — прошепотів Нік. — Ти 

в мене зовсім не віриш.
— Як же тут вірити, — лагідний голос Алана все більше нагаду

вав заспокійливий наспів. — Коли ти такий ідіот. Ти ж розумієш, 
сорочку вже ніщо не врятує.

Алан тільки раз смикнув — сильні руки легко роздерли тканину, 
посипалися навколо гудзики: під крісла, на передні сидіння.

Нікові груди тяжко здіймалися, слизькі від поту і крові. Де меч 
тільки ковзнув по ребрах, залишився тонкий поріз, а за ним — з 
правого боку — зяяла страшна, глибока рана.

Мей спробувала не панікувати.
— Треба накласти шви, — вирішив Алан. — Мей, моя аптечка 

в багажнику. Подаси?
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Він кинув ключі не озираючись, через плече, і Мей упіймала, 
щаслива хоч якось допомогти.

— Не треба, — проскреготів Нік.
Мей здивовано глипнула — Нікові пальці обвили зап’ястя Алана, 

відштовхнули братову руку.
— Навіщо клопіт? Забери мене звідси, і я себе сам підлатаю.
— О, — глухо озвався Алан. — Звісно. Я дурень. Я не подумав. — 

І після паузи: — Мей, однаково принеси аптечку.
— Звісно, — і Мей пішла за аптечкою.
Коли вона повернулася, Алан вилазив із машини, зачепився 

ногою — прикусив губу. Він покопирсався в коробці, а тоді за
зирнув у машину.

— Ось, тримай, — прозвучало аж надто невимушено. — Бинт. 
Затисни рану, поки будемо їхати, добре? Ми ж не хочемо, щоби 
ти кров’ю стік по дорозі.

Нік узяв, припинявся — одразу зашипів — і нарешті сів.
— Я сяду позаду, — зголосилася Мей.
— Ні, — заперечив Джеймі. — Я сяду. Я не проти.
Джеймі вмощувався так акуратно і несміливо — ніби певен, що 

Нік помре від першого ж необережного дотику.
Мей побачила: їй нічого не залишається, крім якнайшвидше 

сісти в машину і не затримувати від’їзд. Так вона і зробила. Алан дав 
задній хід і виїхав зі стоянки, лише трохи перевищивши швидкість.

Мей сиділа спереду, але озирнулася, коли вони помчали вули
цями Саутворку. Джеймі нерішуче спитав:

— Ти як?
— Мені поміж ребра запхали гострезний меч, — рівно відказав 

Нік. — Як ти думаєш?
Джеймі накрив руку Ніка своєю.
— Ну, — невпевнено почав він. — Це...
— Не торкайся мене, — рикнув Нік.
Джеймі сахнувся, як від вогню.
— Вибач, — випалив він і спробував забитися у куток — якнай

далі від Ніка.
Нік відкинув голову на сидіння і тільки сильніше стиснув зуби, 

коли машину підкинуло над «лежачим поліцейським». Він побілів, 
як стіна — і тільки піт на-чолі та в ямці поміж ключицями, і ще 
змокріле шпичками чорне волосся відрізняли його від каменю.

— Тільки не зрозумій мене неправильно, — виплюнув Нік.
Мей здивовано витріщилася. Джеймі — як на те пішло — також.
— Що?
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— Демони не торкаються без причини, — продовжив Нік, знову 
заплющивши очі. — Які у нас можуть бути причини, сам уяви. Мені 
не подобається... коли будь-хто... я нічого такого не мав на увазі.

— О, — видихнув Джеймі. — О, нічого страшного! Це добре. Я 
розумію. Розуміння та сприйняття наповнюють мене по самісінькі 
вінця. Отакий я дзен-буддист.

Нік пирхнув.
— Дякую, — спішно вставив Джеймі, ніби боявся, що зараз іще 

якісь непорозуміння вискочать та не дадуть йому договорити. — Не 
треба було. Якби ви мене покинули — я знаю, що ви би поверну
лися. Тобто, можна було і покинути. Я був до цього готовий. Не 
треба було... ее... лізти під меч. Тому дякую.

— Не верзи ідіотських дурниць, — протягнув Нік. — Якщо 
зможеш.

— Дякую, — повторив Джеймі вже зовсім не так сердечно.
Він замовк. Чути було тільки як важко, зі свистом дихає Нік.

Мей дивилася на зламаний меч на панелі перед собою — і на Нікове 
напружене біле обличчя у дзеркалі заднього виду.

Вони виїхали за межі магічного кола Селести десь на околиці 
Лондона. Нік задихав інакше — легко, глибоко і спокійно. По
рівняно з тим землистим обличчям, яке Мей щойно бачила в 
дзеркалі, Нікова звичайна блідість здавалася мало не рум’янцем. 
Мей опустила погляд: рана також закрилася — жодних слідів під 
закривавленою та порваною тканиною.

— Виглядаєш уже ліпше, — не вигадала нічого краще вона.
— І почуваюся непогано, — тихо й вдоволено обізвався Нік. — Я 

люблю перемагати. Я ж казав цій магині, що виграю.
Тільки він не так їй казав, згадала Мей, дивлячись уперед: пе

ред очима розгорталася сіра широчінь М4 — дорога вела назад до 
Ексетера, де чекав Джеральд зі своїми магами. І відучора вони ні 
на крок не наблизилися до вирішення цієї проблеми.

Насправді Нік сказав цій магині Гелен: «7 ти обернешся на по
рох — а я ще довго вбиватиму».

Алан міцно вчепився у кермо побілілими пальцями. У дзеркалі 
заднього виду Мей дивилася, як Нік склав руки на грудях, по
верх рваної закривавленої сорочки. Мей приклала докупи уламки 
зламаного меча — ніби це допоможе — хоч і знала: тут хіба магія 
може зарадити.
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®  ОБОХ СВІТЯХ

аступного дня була субота, і Мей прийшла дати Нікові 
перший урок людської поведінки.

Уже на місці Мей зрозуміла: вона і не уявляє, про 
що говорити.

Новий будинок Райвзів здавався ще гіршим за по
передній. Коричнево-брунатний, він стояв серед подіб

них — усі до одної як велетенська дитина з болота зліпила — буді
вель. Дім Райвзів був скраю, із пописаною зеленими та рожевими 
закарлючками стіною.

Усередині було гарніше. У коридорі лежав сірий килим, обліз- 
лий по кутках, зате поряд знаходилася досить простора кухня, а на 
другому поверсі — вітальня та одна спальня. Алан і Нік, мабуть, 
ділили кімнату.

Мей було би незручно зустрічатися з Ніком потай від Алана ще 
й у його ж кімнаті, тому вона зраділа, коли Нік повів її на горище.

Горище було заставлене коробками зі зброєю та книжками. 
На підлозі для теплоізоляції під дерев’яними брусами лежав шар 
скловати, що вибивалася крізь широкі шпари, але частину долівки 
вкривали потерті дошки. Крізь маленьке віконечко угорі сонце 
лилося всередину тягучим медом.

Мей сіла на підлогу, сперлася спиною до стіни і зізналася:
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— Я все намагаюся вигадати план уроку про людяність. Хоч щось 
намагаюся вигадати, і не вдається. Мене не вчили бути людиною. 
Якось мимоволі виходило. Навіть не знаю, з чого почати.

Вона взагалі-то не чекала якихось пропозицій від Ніка — той 
стояв при вікні мовчазним силуетом.

Але він сказав:
— Мабуть, можна почати з цього, — і кинув дитячий зошит їй 

під ноги.
Мей на мить закралася думка, чи це, бува, не Ніковий — а, 

може, Алана? — але зошит був не підписаний, а записи, судячи з 
почерку, робив дорослий.

— Це щоденник мого тата, — додав Нік.
Мей мало не впустила зошит.
— Чорного...
— Ні! Я про Аланового батька. Деніела, — пояснив він. — Алан 

мені віддав, коли я дізнався правду. Він сказав, мені варто прочи
тати, і я намагався, але я не можу читати, коли... хвилююся.

Деніел Райвз. Олівія згадувала його — одного разу. Говорила, 
що жоден чоловік ніколи так не боровся, як він. Той, хто порятував 
їх із Ніком, коли Олівія до нього прийшла, той, хто помер, аби за
хистити їх усіх від магів, той, хто би — зі слів Алана — хотів, щоби 
вони допомагали людям в біді. Святий Деніел, засновник «Притулку 
для жінок та дещо демонічних дітей».

Мей не уявляла, що він міг таке написати — аби навіть Ніка 
засмутити.

— Ну, — сіра обкладинка на дотик була шерехувата, наче по- 
тріпаний старий картон. — Ну... звичайно.

Мей відкрила зошит на першій сторінці і почала читати.

Я пишу це для свого сина — щоби він прочитав опісля моєї смерті.
Я  мушу враховувати, що це може статися кожної миті.
Я вибрав для нас небезпечне життя. Чотири роки тому я ніколи 

би не повірив, що реальність може бути такою. Чотири роки тому 
мені здавалося — я вистраждав повну міру, гірше вже не буває.

Чотири роки тому я був дурний. Зараз — я бачив у  повітрі вогнен
ні магічні письмена, я зачарованим мечем відбивався від ворогів, і я 
дивився у вічі демонам. Я не знаю, чи доживу — пояснити Алану, як 
я міг так непрощенно його зрадити.

Я не знаю, як пояснити, але спробую, і якщо я помру, він зна
тиме — мої останні думки були про нього, і я люблю його, і мені так 
нестерпно жаль.
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Моя дитина росте посеред нічного жахіття.
Це сталося так.
Його матір померла, і я, мабуть, трохи поїхав глуздом. Смерть 

Марі не була швидкою, ані легкою. Алан був ще маля, коли ми почали 
щодня ходити в лікарню. Він вчився говорити, а в неї випадало волосся.

Я все думав — їй стане краще, а тоді вона померла, і мені зда
валося, це я винен.

То був мій другий шлюб. Уперше я одружився рано, зовсім юнак, 
і моя перша дружина також була дуже юна. Олівія була вродлива і 
дика, і майже ніколи — добра. Ми не були щасливі. Ми не були щас
ливі, але вона мене зачаровувала, заворожувала: вона здавалася мені 
незвичайною, чарівницею.

Звісно, так і було. Тільки тоді я ще цього не знав.
Я сумував за нею, коли вона мене покинула. Навіть одружившись 

із Марі — хоч я і любив її, і з нею ми були щасливі — іноді я мріяв, що 
Олівія до мене повернеться.

Марі померла, і мені здавалося — я зрадив її цими мріями. Мені 
здавалося, що це я накликав її смерть.

Я божеволів від провини і горя. У мене немає іншого пояснення.
Чотири роки тому, в зимовий вечір, я сидів перед каміном. Надворі 

завивала буря, по всьому будинку скрипіли двері, а в полум 7 мені при- 
вижалися насмішкуваті гримаси. Алан грався коло каміна карточками 
з динозаврами і щось до мене балакав. Я  не знав, що йому сказати. 
Ще і місяця не минуло, як померла Марі.

Я думав, це вітер товче у двері, але грюкання не припинялося, 
настирливе і затяте, і я нарешті пішов перевірити.

Я  навіть не встиг її запросити. Олівія вилетіла із бурі та моїх 
мрій, забігла в кімнату і кинулась до вогню, ніби роками не бачила 
ані тепла, ні світла.

Вона так постаріла, була якась дика та перелякана, я заледве 
помітив клунок, який вона кинула на підлогу. Я  подумав — це речі, а, 
може, якесь лахміття. Я не знав. Я не звернув уваги. Адже Олівія 
повернулася до мене, адже їй було страшно. Я  тримав її руки, закляклі 
пташиними пазурами. Я  грів її пальці в долонях, я хотів повернути їм 
людську подобу, а вона говорила про магію і про демонів, і про темря
ву — і не замовкала. Я  думав, що вона марить.

Я не звернув уваги. Зараз мені соромно це писати, алея... я, мабуть, 
зрадів. Здійснилися мої мрії. Вона повернулася, і ми могли зцілити одне 
одного. У мене знову була дружина — і надія.

Якби я лише знав.
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Поки я мріяв, зазираючи у божевільні очі Олівії, мій син залишив 
гру і відійшов від каміна. Я і не помітив, коли він наблизився до того, 
що здалося мені лахміттям. Я не помітив, коли він повернув клунок і 
відкинув ковдру, і підняв його обережно у малих рученятах.

Я помітив тільки тоді, коли він сказав: «Дивися, татку!»
Тоді — вже запізно — я озирнувся. Я не знав, що побачу, але вже 

тоді задихнувся від шоку та жаху. Ніби я відволікся у вирішальну 
мить, а моє дитятко впало у вогонь і попеклося.

Мій син, мій Алан, мій милий хлопчик тримав на руках ЩОСЬ, і 
воно дивилося незмигними, страшними чорними очима. Воно не ворухну
лося і не заплакало навіть тоді, коли Олівія пожбурила його на підлогу.

«Татку, — сяяв усміхом Алан. — Дитина».

На цьому закінчувався перший запис, відкреслений рішучою 
лінією. Синє чорнило давно написаних літер вже трохи розпливлося 
папером. Мей зважилася глянути на Ніка. Він сперся спиною до 
вигнутої угору стіни горища, трохи згорбився. Стояв нерухомо, і 
обличчя його було таке ж непорушне й холодне, як і завжди.

— Ти як... — Мей пересохло в горлі, і вона ковтнула слину, — 
як почуваєшся?

Уже за мить вона зрозуміла: мабуть, не варто питати таке в Ніка, 
але він зустрівся із нею очима і відповів без вагань.

— Здивувався.
— Е, здивувався?
— Ага, — хрипло підтвердив Нік. — Я не знав, що він так про 

мене думає. Утім, це логічно.
Це справді було логічно. Маленький зошит відтягував руки важ

ким тягарем, варто Мей було подумати про того бідного чоловіка, 
про його померлу дружину і сина в раптовій небезпеці, і про німу 
дитину з порожніми очима. Вона не могла заперечити Нікові, і 
винуватити Деніела Райвза також не могла.

Він мав за що ненавидіти ту істоту.
— Не думай про нього погано, — наказав Нік. — Він жодного 

разу не показав мені, що насправді думає так. Я завжди... вірив, 
що він добре до мене ставиться.

Нік, схоже, не міг знайти правильних слів і замовк, голосно 
ковтнув слину — змочити пересохле горло. Мей дивилася на нього 
безпомічно і більше за все жаліла, що не вміє читати з його об
личчя. їй здавалося — все можна виправити, аби вона тільки знала, 
що відбувається.
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— Ходи, — сказав він їй нарешті. — Я відвезу тебе додому.
Мей завагалася, але надворі вже потьмяніло, сонячне світло ви

цвіло, і небо, щойно лише світло-сіре, потемніло до кольору сталі. 
Мей заледве встигне перевдягнутися і щось перехопити — вони з 
Аланом збиралися на Гоблінський Ярмарок, він мав зайти за нею 
додому.

Мей та Нік спустилися із горища — старі дерев’яні сходи мало 
не розсипалися від старості і навіть вже не скрипіли, тільки тихо 
зітхали під ногами.

У коридорі стояв легенький протяг — крізь двері на кухню, 
прочинені навстіж, задував літній вітерець. Мей тільки встигла 
подумати — «Алан повернувся раніше і залишив задні двері від
чинені» — та запанікувала, ніби їх спіймали на якомусь злочині.

Тоді Нік різко кинувся уперед, і худорлявий хлопець, що стояв 
коло кухонного стола, до них спиною, обернувся, і то був не Алан.

То був Джеральд.

* * *

— Стій! — вигукнув Джеральд.
Нік не зупинився, але почав кружляти навкруг Джеральда, наче 

хижак, що чекає слушної миті, замість того, аби ще у стрибку вче
питися йому в горлянку.

— Вибач, що без запрошення, — продовжив Джеральд уже не 
різким, а приємним тоном. Він сховав руки в кишені і повільно 
та приязно кліпав очима — схоже, Ніковий лютий погляд його не 
тривожив.

Найбільше Мей злило те, як Джеральд знущається над ними 
своєю ввічливістю. Злило, що кожного разу вона йому майже вірила.

— Нічого страшного, — ледь чутно озвався Нік. — Почувайся, як 
удома. Вибач, що з мене такий жахливий господар — чаю-кави не 
пропоную і, мабуть, от-от проштрикну тебе ножем. Чого ти хочеш?

Джеральд навіть на мить не перестав спокійно усміхатися.
— Ну, хочу, щоби ти віддав мені перстень Обсидіанового Кола.
Нік звів брови.
— Цей перстень? — Він підняв руку, торкнувся перснем ниж

ньої губи, усміхаючись. — Але я щойно вирішив, що він мені по
добається.

— Сьогодні я прийшов не за ним, — люб’язно сказав Дже
ральд. — Мені потрібен Алан.
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Небо трісло надвоє, розкреслене чи то яскравим сонячним 
променем, чи то літньою блискавкою. Іскристе світло відбилося 
на поверхні кухонного крану і закрутилося у повітрі, застигаючи 
прочерком чистого білого сяйва — у видиво сталі.

Довгий яскравий ніж опинився у Ніковій руці, і вістря вперлося 
просто у горло Джеральду.

— До тебе не доходить, так? — гарикнув Нік. — Дай мені тільки 
привід, і я уб’ю тебе. Не лізь до мого брата!

Джеральд ступив уперед, на ніж. Нік на крок відступив — Мей 
не бачила його обличчя, але здогадалася, що Джеральд заскочив 
його зненацька.

— Я не зроблю йому нічого поганого, — пообіцяв Джеральд, і 
Нікові напружені плечі ледь помітно розслабилися. Джеральд знову 
ступив уперед, і Нік відступив іще на крок.

Ніж зник раптово, як гасне світло — залишаючи Нікові тільки 
тіні в руках. Джеральд запустив у ці тіні пальці, вперся Нікові в 
груди долонями. По руках мага пробігали іскри та сипались Нікові 
на футболку, ніби між Ніком та Джеральдом простягнувся оголений 
електричний дріт.

Магія жбурнула Ніка на кухонний стіл, приліпила спиною до 
поверхні. Джеральд сильніше вперся долонями у його обпалену сіру 
футболку і нахилився до Ніка зі словами:

— А от тобі...
Мей перестала боятися, щойно впізнала Джеральда. Тепер 

злякалася знову.
Ще більше лякало, що Нік — в той час, як сама Мей тихо 

панікувала та роздумувала, чи можна мага гримнути, наприклад, 
чайником — Нік не здавався анітрохи наляканим. З нього вибило 
увесь дух, і волосся стало сторчма, як від раптового пориву вітру 
надворі, а він лише прохолодно зауважив, мовби спостеріг якийсь 
факт, заледве цікавий:

— Раніше твоєї сили на таке би не вистачило.
Нікові очі були непроникні та темні, наче озера вночі. Він не 

здавався стривоженим навіть тоді, коли по Джеральдових руках 
поповзли вогняні нитки, і полум’я облизувало зап’ястя мага та об
горталося довкіл пальців яскравими стрічками. Навпаки, усвідомила 
Мей, Нікові уста розтягувалися в усмішку.

Тоді вона простежила за його спокійним поглядом і зрозуміла, 
чому.
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Позаду Джеральда стояв Алан — розчервонілий чи то від вулич
ного тепла, чи тому, що зірвався на біг, щойно помітив відчинені 
двері — і цілився пістолетом магові у потилицю.

— Перевіримо, чи ти поставив закляття від куль, — запропо
нував Алан і натиснув на спусковий гачок.

Вистріл пролунав у тихій кухні нестерпно голосно. Джеральд 
смикнувся, але тільки і всього. Мей уже раз таке бачила — як кулі 
відскакували від роз’ятреного вовка, що потім обернувся назад на 
магиню.

Алан, мабуть, бачив таке не одну сотню разів.
— Схоже, що поставив, — підсумував він. — Шкода.
— Після того, як ти перестріляв наших магів у нашому ж домі? 

Я завжди ставлю закляття, — не озираючись повідомив йому Дже
ральд. — Який у тебе тепер план, Алане?

— Імпровізуватиму, — сказав Алан і розстібнув кріплення на 
лівому зап’ясті.

Довге і гостре лезо сяйнуло недобрим блиском між його паль
цями. Джеральд різко повернувся та відбив удар — магія мерехтіла 
на його долонях, обплітала Алановий ніж і не відпускала.

Нік піднявся зі столу, одразу витягуючи меча.
— Можна, я тепер його вб’ю? — зажадав він.
— Ні, — Алан витягнув іще одного ножа.
Вістря вперлося магові у живіт, і Алан з Джеральдом завмерли 

на мить: магія проти леза, очі в очі.
— Я прийшов із тобою поговорити, — прошепотів Джеральд. — 

Тільки поговорити.
— Невже? — не повірив Алан. — То чому намагався Нікові 

серце у грудях спалити?
— Він на мене напав, — пояснив Джеральд.
— Якби я на тебе напав, ти. би вже тут не плакався, — гарикнув 

Нік. — Ти би вже був мертвий.
— Поза тим, — продовжив Джеральд, повністю ігноруючи Ніка 

та не зводячи погляду з Алана. — Це ж не його тіло, правда? Це 
не його серце.

— Це мій брат, — сказав Алан дуже тихо.
Вогонь на долонях Джеральда замерехтів, сяйво блимнуло — ніби 

голос здригнувся. Мей примружила очі і спостерігала за ним уважно.
— Я відступлюся, якщо ти відступиш, — запропонував Джеральд.
Алан кивнув повільно і опустив ножа — магія потрохи оплива

ла з Джеральдових рук. Алан закотив рукав і сховав ніж — назад,

91



у пружинне кріплення на зап’ясті — звичним і впевненим рухом. 
Увесь цей час він не зводив погляду із Джеральда.

— Ніку, опусти меч, — кинув Алан, навіть не глянувши на брата.
У тьмяній кухні меч виблискував срібною світляною дугою.

Нік завагався. У цій напівтемряві — щось таке було в його блідому 
обличчі, від чого Джеральд ледь помітно здригнувся і відвів очі.

— Зараз же, — наказав Алан.
Нік сховав меча та повернувся спиною до Джеральда, а тоді 

відійшов у дальній край кухні та сперся спиною до стіни, склавши 
руки на грудях та сердито зиркаючи з-під лоба.

— Гарно виконує накази, правда? — спостеріг Джеральд. — 
Вони для цього створені: вони не вміють інакше. Думаєш, демон 
тебе вбереже? Вони вміють лише коритися та зраджувати людей, 
повзати і звиватися по-хробачому. Біль та могутність — все, що 
вони можуть дати. Така їхня суть. Зрештою, він обернеться проти 
тебе. Хіба ти цього не знаєш? Чи могутність для тебе така важлива 
і тобі байдуже — що зробить зі світом це кровожерливе зрадливе 
чудовисько, яке ти випустив?

Усе сталося так швидко, Мей заледве помітила. Удар, і Джеральд 
впав на підлогу, вдарившись головою об пральну машинку.

Спочатку Мей навіть подумала, що це Нік: це Нік так завжди 
кидався — ніби щось дике зірвалося з повідка.

Але ні. Нік досі підпирав стіну на другому боці кухні.
Над Джеральдом стояв Алан. Блідий, як смерть.
— Стули пельку, — сказав він. — Ти говориш про мого молод

шого брата.
Джеральд витер розбитого рота долонею. Звичайна людина так 

перевіряє, чи є кровотеча, але коли маг відвів руку — ранки вже 
не було, і червоні бризки здавалися недоречними на зціленій губі. 
Якось штучно, не схоже на справжню кров.

Ніби він прикидається.
— За живе зачепив, так? — озвався Джеральд з підлоги.
— Очевидно, — підтвердив Алан. — Ти для цього сюди прийшов?
Джеральд звівся на ноги повільно та обережно, жодних різких

рухів — так підманюють до себе дику тварину.
— Я хотів тобі щось запропонувати, — сказав він. — Але без 

демона.
Вони дивилися одне на одного — і знову між ними були ніж 

та магія.
— Хіба тобі не цікаво? — спитав Джеральд після довгої паузи.
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Алан смикнув кутиком рота, майже усміхнувшись.
— Я взагалі допитливий, — визнав він. — Ніку, не хочеш глянути 

до машини? На хвильку?
— Що? — не повірив Нік. — Ні.
Він тісніше притиснувся до стіни — ніби Алан міг його силою 

виштовхати з кімнати, навіть якби захотів.
— Нічого не станеться, якщо я його вислухаю.
— Станеться, якщо він тебе засмажить, — заперечив Нік. — 

Я тебе з ним самого не лишу.
— Я буду не сам, — зауважив Алан. — Якщо Мей залишиться 

зі мною.
Він глянув на Мей, і вона аж смикнулася від несподіванки. Це 

було так дивно — ніби під час вистави до неї раптом заговорив 
один із акторів.

— Мушу зізнатися — навряд чи моя присутність щось змі
нить, — нагадала Мей. — Поки ти не прийшов, мій грандіозний 
план Нікового порятунку був «жбурнути магу чайник у голову».

Алан усміхнувся.
— Ти готова захищати мене чайником?
— Покладатися на мої прекрасні навички чайникометання — це 

не краща твоя ідея.
— Але й не найгірша, — Алан озирнувся на брата. — Ніку. Він 

заповзявся зі мною поговорити, і я хочу його вислухати. Ти почуєш, 
якщо щось піде не так.

— І що, — відізвався Нік, — мені прибігти, коли ти почнеш 
кричати?

— Прибіжи, коли я почну стріляти, — поправив його Алан.
Нік усміхнувся кутиком рота. Мей не знала, чи це брат його

розвеселив, чи думка про стрілянину.
— Ніку, — повторив Алан. — Іди.
Він глянув на Алана і закинув руку за спину, обвиваючи паль

цями руків’я меча. Можливо, так йому легше, подумала Мей — діти 
так само хапаються за улюблену іграшку.

А може, йому хотілося когось порубати.
— Мені не подобається, що ти зі мною робиш, — сказав Нік 

братові якимось недобрим тоном та зірвався з місця.
Широкими кроками він умить дістався порогу та вийшов назов

ні, голосно захряснувши за собою двері. На кухні запала коротка 
мовчанка.

Тоді Мей ступила вперед і стала поряд із Аланом, навпроти мага.
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Джеральда, схоже, не вразили такі круті суперники. Він сів у 
голові столу і легко витягнув довгі ноги.

— Здається, ти хочеш від нього неможливого, — спостеріг він. — 
Це майже жорстоко.

— Так, — погодився Алан. — Я знаю.
Мей також сіла, сперлася ліктями на стіл, а підборіддям — на 

кулак, і втупилася у Джеральда. Вона вже давно помітила: материні 
клієнти часто смикаються під прямим і незмигним поглядом.

Джеральд дивився на неї у відповідь яскраво-синіми та спо
кійними очима.

— Ти його любиш?
— Кого? — випалила Мей, тоді зажмурилася і вилаяла себе, 

усвідомивши: Джеральд, звісно ж, говорив до Алана.
Коли Мей відкрила очі, Джеральд злегка осміхнувся. Алан ніби 

і не помітив.
— Алане, — повторив Джеральд, — ти його любиш?
— Це не твоя справа, — відповів Алан. — Але, взагалі, так, 

люблю.
Джеральд схилив голову набік і звернув на Алана погляд, повний 

начебто щирого співчуття.
— Це, мабуть, дуже важко.
— А ти хіба не любиш своїх рідних? — м’яко поцікавився Алан.
Джеральд аж сіпнувся.
— Ні, не люблю, — сказав він. — Але йдеться не про це.
— О, — тихо озвався Алан, не лишаючи жодних сумнівів — він 

знає, що влучив точно у ціль.
— Йдеться про твого демона, — звузив очі Джеральд. — І про 

те, шо він зробить.
Маг клацнув пальцями, і кухню залило світло — з-під задніх 

дверей, хоча надворі уже стемніло — здіймаючись, наче пара із 
чайника.

— Він такого ніколи не робить, — прошепотів Джеральд, — 
правда? Його магія не призначена для краси, ані для добра. Ти 
знаєш, що від його бурі у Дургамі загинуло двоє людей?

Алан не сидів — він стояв, спершись на крісло Мей, бо, щоби 
встати, йому завжди потрібна була додаткова мить, а поряд із ма
гом він не міг собі цього дозволити. Мей відчула, як він задрижав.

— Алан їх не вбивав, — огризнулася Мей. — А скільки невин
них людей убив ти?
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Джеральд кивнув і усміхнувся їй. Магічне світло м’яко пестило 
його обличчя ніжними, та грайливими промінцями — ніби пальці 
когось, хто його любить.

— Люди помирають, щоби в мене була магія. І помирають, щоби 
в тебе був брат, — мовив Джеральд. — Ми однакові, Алане Райвз.

— Хіба? — прошепотів Алан.
Очі Джеральда сяйнули в чарівному світлі яскравим, сліпучим 

синім.
— Думаю, так, — так само тихо відповів він. — Ми обоє готові 

продати душу — за певну ціну. І ми не дурні.
— А хто, по-твоєму, дурень? — запитав Алан.
Джеральд скривився:
— Артур. Мій колишній і ду-уже безстрашний лідер. Який вселив 

демона у немовля, а тоді спромігся його прогавити. Дурень — він 
випустив демона у цей світ і не подумав про наслідки, але ти не 
такий. Не говори, що в тебе не було сумнівів.

— Не марнуй часу і не кажи мені, що я відчував, — спинив його 
Алан. — Ближче до суті.

— Я не Чорний Артур. Мені доводиться розбиратися із безлад
дям, що він залишив. І мені потрібна твоя допомога.

— Розібратися з Ніком? — спалахнула Мей.
— Я ж сказав, що не дурень, — заперечив Джеральд. — Я бачу, 

що Нік старається. Він перед тобою в боргу, правда? Я бачу: він 
добре до тебе ставиться — і до тебе. — Він глянув на Мей. — І до 
Джеймі, — на останньому імені його голос трохи змінився. — Це 
не змінює факту, що він викликає бурю щоразу, коли сердиться, 
і йому байдуже — хай навіть зникне півсвіту. Чим ти виправдаєш, 
що випустив його?

— У мене немає виправдання, — відповів Алан.
Джеральд усміхнувся.
— Ти зробив це, бо любиш його і хотів уберегти його від Арту

ра. Я можу це зрозуміти. А от він — не може. Скажи йому — і він 
просто не зрозуміє, про що ти. Він не людина.

— Я знаю, — процідив Алан крізь зуби.
— Він для усіх небезпечний.
— Я знаю.
— Він уже вбив кілька людей — помилково. Але це тільки 

питання часу. Скоро він скоїть щось набагато гірше, і це буде на 
твоїй совісті.

— Я знаю! — крикнув Алан.
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Джеральд відкинувся на спинку стільчика, розслаблено та не
вимушено, усміхаючись.

— Тоді, будь ласка, — сказав він, — дозволь, я допоможу. 
В мене є план — як врятувати усіх. І Ніка також.

Алан нарешті зрушився з місця. Він сів за стіл поміж Мей та 
Джеральдом, закривши плечем половину обличчя мага. Мей тепер 
бачила тільки одне око та половину усмішки.

— Я слухаю, — мовив Алан.
— Я можу допомогти, — продовжив Джеральд. — Можу ви

кликати іншого демона і зв’язати, зменшити Нікову силу. Тоді 
він стане майже людиною — наскільки це взагалі можливо. І ти 
не втратиш брата. Тільки він на таке не погодиться, правда? Тому 
мені потрібна твоя допомога. Тобі він повірить. Приведи його у 
відлюдне місце і заведи у магічне коло.

— О, ти хочеш, аби Алан зрадив Ніка, а тоді ти забереш Ніко
ву силу і вб’єш їх обох, — не витримала Мей. — Чудова ідея. Ой, 
а можна я з вами? Розкладемо пікнік, тільки чур — на канапки 
кров’ю не бризкати.

— Вона має рацію, — визнав Алан. Мей не сподобалося, як він 
повільно говорить. — Хіба я можу тобі довіритися?

— А я хіба можу — тобі? — зауважив Джеральд. — Ти можеш 
будь-коли наказати своєму демону мене вбити. Я довіряю тобі, бо 
ця угода виграшна для нас обох.

— Я можу так само багато втратити.
— Невже? — спитав Джеральд. — Втратиш усе одно, якщо не 

зумієш контролювати демона. А ти знаєш, що не зумієш.
Він трохи подався вперед, і зараз Мей зовсім його не бачила.
— Я знаю, чого ти боїшся, Алане, — мовив Джеральд тихо. — 

Але скільки людей має померти, поки ти наважишся зробити те, 
за що він може тебе зненавидіти?

Мей прийняла рішення і підвелася.
— Ну все, — перервала розмову вона. — Можеш іти.
Тепер вона добре бачила Джеральдове обличчя — звернуте до неї 

і злегка здивоване. Вона схопила його за руку та висмикнула з-за столу. 
Коли його пальці автоматично схопили її долоню, магічне світло загасло.

— Я би сказала, що ти зловживаєш гостинністю, але тебе сюди 
ніхто і не кликав, правда ж?

Вона потягнула знову, відтягуючи Джеральда подалі від столу. 
Мей готова була штовхати цього жахливого мага у спину аж до по
рогу, але Джеральд, мабуть, вирішив, що воно того не варте — або 
вже сказав усе, що хотів. Він забрав руку і попрямував до дверей.
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На порозі він зупинився і покликав:
— Алане.
Алан так і сидів — за столом, посеред тьмяної кухні, схиливши 

голову над стільницею.
— Мей має рацію. Тобі час іти.
Запанувала тиша. Мей виклично задерла підборіддя, Алан дивив

ся убік, а Джеральд, здається, шукав слова для переможного ходу.
— В обох світах, людському і демонському, він — найнебезпеч- 

ніша жива істота, — нарешті сказав він. — І це ти його сотворив. 
Я буду на зв’язку.

Хряснули спочатку кухонні двері, а тоді вхідні, і Мей уявила 
собі, як Джеральд іде дорогою — мугикаючи, страшенно собою за
доволений — і підсвічує собі спалахом магічного світла, покинувши 
їх із Аланом у пітьмі.

— Алане, — Мей упала на коліна коло його стільця, на голу 
підлогу, і зазирнула в його затінене обличчя. — Не слухай його. 
Він тобі бреше.

— Він не бреше, — мовив Алан. — Нік убив тих людей.
— Вибачте, — озвався Нік від дверей, безвиразно та байдуже. — 

Я вам не заважаю?
Він клацнув вимикачем, і кухню заповнило звичайне, немагічне 

світло. Мей згадала слова Джеральда, що Нікові і на думку не спаде 
чарувати здаля краси або добра, а тоді люто собі нагадала, що Дже
ральд — ідіот. Нік скаже, що марнувати магію на таке — божевілля, 
і буде правий. Адже є цілковито справний вимикач.

Нік сперся до дверної рами, склавши руки на грудях.
— Чув, як маг пішов, — зауважив він. — Він впорався зі мною за 

п’ять хвилин. Раніше його сили на таке би не вистачило. Сьогодні 
він був удесятеро сильніший, аніж тоді, за кладовищем.

Алан відкинувся на спинку стільця. Обличчя його стало раптом 
замисленим — тепер, коли Нік його бачив. От тільки Нік не бачив 
його хвилину тому, згорбленого у темряві над столом.

— Схоже, Джеральд і справді винайшов іншу мітку, — сказав 
він. — Цікаво, наскільки він тепер сильніший.

— Цікаво, що ми будемо з цим робити, — різко нагадав Нік.
— Ще не знаю, — відповів Алан. — Але знатиму.
Нік кивнув, ніби справу вирішено, і Алан от-от дізнається таєм

ниці смертоносного Кола магів. Мей приготувалася до неуникних 
питань: чого хотів Джеральд, і що Алан відповів йому, і чому після 
Цього Алан і Мей сиділи у темряві та говорили про вбивство.
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Нік сказав:
— Спізнитеся на Гоблінський Ярмарок.
— Він правий, нам справді час іти.
Мей раніше хотіла зробити зачіску, підібрати якесь вбрання і 

хвилюватися, чи гарно вона виглядає, ніби Гоблінський Ярмарок — 
то якесь дивне поєднання робочої співбесіди та хлопця, який їй 
подобається. Тепер на це не лишилося часу, і Мей було байдуже. 
Байдуже і до магів, і до їхніх угод. На яскраву мить перед очима у 
неї стояли тільки ліхтарі, розвішані на гіллі, і магічні дива на продаж.

— Я іду на роботу, — повідомив Нік. — У мене вечірня зміна.
Він відвернувся і Алан різко, раптово розвернувся в кріслі до

нього обличчям.
— Ніку.
Нік озирнувся через плече.
— В обох світах, — прошепотів Алан, — нікого я не люблю і 

вполовину так сильно, як тебе.
Нікове обличчя перестало бути безвиразним. Він завмер, вче

пився у двері побілілими пальцями.
Алан сидів у кріслі і не зводив із брата очеі), але Нік і не глянув 

на нього. Він вчепився у двері так, ніби кинеться навтьоки, варто 
йому розтиснути пальці, і втупився у підлогу.

Джеральдовий голос відлунював Мей у вухах, ніби сам маг знову 
їй говорив: Скажи йому — і він просто не зрозуміє, про що ти.

Кожна лінія Нікового тіла бриніла, поривалася негайно втекти, 
і Мей навіть здалося — він так і зробить, він просто повернеться, 
без жодного слова, і піде геть.

— Іноді... — Нік все ще дивився у підлогу, і голос його звучав 
різко та грубо у навколишній тиші. — Іноді мені хочеться бути 
людиною — для тебе.

— Але частіше — ні, — сказав Алан.
Він навіть не питав.
— Так, — підтвердив Нік. — Частіше — ні.
Він відвернувся і зачинив за собою двері.
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Ш Д Х О Д Ь Т Е /'ІШ Щ Д Й Т В

ей якось і не задумувалася про те, що Гоблінський 
Ярмарок щомісяця проводять у іншому місці. Звіс
но, це цілком логічно — змінювати місце таємного 
зібрання, та Мей однаково уявляла собі танцівників 
посеред лісу і купу ліхтариків довкола. їй здавалося, 
зараз буде щось подібне.

Місцем проведення Ярмарку цього разу вибрали морські ске
лі замку Тінтагель — про це розповів Алан дорогою до графства 
Корнуол.

— Це такий самий замок, як і Кранмор? — поцікавилася Мей, 
пригадуючи зелений пагорб, аж ніяк не схожий на замкову спо
руду — все, що залишилося від колишнього форту. Саме там, у 
навколишніх лісах, проводили минулий Гоблінський Ярмарок.

— Ні... це такий замок, як справжній замок, — відповів Алан. — 
Більш-менш.

— О, більш-менш?
— Ну, більшість замкових стін обвалилася в море, — пояснив 

Алан. — Але поза тим, він дуже видовищний.
Мей розсміялася, і Алан також, зблиснувши в темряві білими 

зубами. Він здавався щасливим, ніби відчай, який спивав із нього 
життя на затіненій кухні, перестав його гнітити та мучити. Алану 
небагато треба було для щастя, він звик радіти найменшим крихтам.
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Мей дуже його жаліла, та зрозуміти не могла. їй подобалося 
прагнути від життя якнайбільше.

— І перша-ліпша буря викине нас у море із рештками замку, — 
докинула вона жартома, а тоді замовкла, проклинаючи власну 
дурість: тепер вони з Аланом обоє згадали про бурі.

— Перший тиждень червня, — озвався Алан за мить. Усмішка 
його потьмяніла, але тон він намагався витримати такий само лег
кий. — Навряд чи почнеться буря.

Мей відвернулася від Аланового невеселого вже обличчя і 
втупилася у відкриту нічну дорогу — у світлі фар шосе на мить 
спалахувало білим, а тоді вицвітало до чорноти у бічних дзеркалах.

— Джеральд казав, у Дургамі була буря, — почала Мей. — Це 
хіба не там... не там живуть твої родичі?

Аланова родина — це тітка, сестра його давно померлої матері, 
та її діти. Тітка, якій Алан писав потайки. Родина, про існування 
якої Нік не здогадувався, бо думав, що Олівія — матір Алана, і 
вважав, що вони з Аланом справжні брати.

Нік дуже погано сприйняв новину, що Алан йому не рідний.
— Ага, — кинув Алан грубо і коротко, зовсім як брат — уперше 

на пам’яті Мей.
— І та буря, коли я тобі дзвонила... — нагадала Мей обереж

но. — Це через...
— Це я винен.
Вона поглянула на Алана — той міцно стиснув щелепу.
— Мені не варто було туди їхати.
Він раптом глянув на Мей, м’яко і ніжно, ніби торкнувся — або 

хотів торкнутися.
— Треба було повернутися в Ексетер разом із вами.
— Я рада, що ти приїхав, — зізналася Мей. — Отже, кажуть, саме 

тут зачали короля Артура, — вона вирішила змінити тему, знаючи, 
що розмови про історію та легенди припадуть Алану до душі. — Та 
це не стосується нікого, окрім, хіба, королеви.

— Ну, і короля — трошечки, — зауважив Алан. Мей байдуже 
махнула рукою, і Алан розсміявся.

— А ще, мабуть, насправді ця історія вигадана. Або трапилася 
не тут.

— Ну, може, й так, а може, й ні, — відразу запалав ентузіазмом 
Алан. — Під час розкопок у 1998 році тут знайшли камінь із викар- 
буваним словом «Artognou», що можна розшифрувати як «нащадок 
Артура». Хіба не цікаво? Людям так хочеться вірити у бажане, адже 
слова мають стільки всіляких значень...
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— Цікавіше було би, якби то було ім’я якоїсь друїдки, — за
перечила Мей.

Алан читав романи Томаса Мелорі, а Мей — «Тумани Авало
на» Меріон Зіммер Бредпі. Вони балакали про короля Артура аж 
до повороту на село Боскасл, і Алан перервав міні-лекцію з історії 
Британії 17-го століття, щоби перечитати написи на дороговказі. 
Коли він вибрав потрібну — як Мей сподівалася — вузьку грунтову 
дорогу, вкриту густою темрявою, вона стиснула кулаки і спробувала 
набратися терпіння. Алан припаркував машину на якомусь висо
кому схилі, аж ніяк для цього не призначеному. Мей вийшла з 
автівки, і вони разом перейшли міст на півострів Тінтагель-айленд, 
де знаходився замок, а тоді піднімалися схилом, поки не дісталися 
відчинених воріт.

— їх же зазвичай зачиняють, еге ж?
— Звісно, — неочікувано хитро всміхнувся Алан. — Зазвичай.
Він чемно вклонився, пропускаючи дівчину уперед, і Мей за

котила очі, та все-таки прийняла благородний жест.
Тоді вона роздивилася гору по той бік воріт — сланець здіймав

ся неохайною і похилою кучугурою, ніби велет-малюк викладав із 
каменів невдатну вежу. Тільки вийшла не зведена вежа, а зведена 
кучугура. І нею їм доведеться здиратися.

Високо-високо угорі вцднівся зазубрений сірий вершечок, ніби 
чорний гірський гребінь було пришпилено до сутінкового неба.

Мей уже було відкрила рота — пожалітися, що не спортсменка, 
але тоді згадала про Аланове каліцтво і промовчала. Почала здира
тися дерев’яними сходами, що вилися аж до скель.

Бувало, Мей витанцьовувала на вечірках та у клубах до п’ятої 
ранку, навіть після перегонів-естафети на фізкультурі. Вона зможе 
подолати сходи. Тільки під час танцю її охоплювали захват і ейфо
рія, обертом ішла голова, і Мей точно знала, куди поставити ноги, 
і не відчувала їхньої ваги.

А зараз на ноги наче гантелей навішали, і кожен крок віддавав 
у стегнах гарячим спалахом болю. Позаду ішов Алан — він не за
дихався, як Мей, але щодругого кроку втягував крізь міцно зчеплені 
зуби трохи повітря, аби мимоволі не скрикнути від болю.

Алан не любив, коли питали, чи все у нього гаразд.
— Я тут думала про Артура та історичні краї, — оголосила Мей 

нічному вітру. — І дійшла такого висновку: до дідька їх.
Алан зболено розсміявся, голос його тремтів. Мей могла би за

кластися — Нік не підозрює, що Гоблінський Ярмарок цього місяця 
проводять на вершині гори.
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Вони пройшли заледве половину. Варто було сказати Алану: 
«повертаймося» і «ходімо додому», і «воно того не варте». От тільки; 
Алан не послухається, і... як не соромно і жахливо, і хоч Аланові 
болить кожен крок, але... понад усе на світі Мей хотілося на Го- 
блінський Ярмарок.

Вони ішли крутим серпантином, підошви скрипіли на вкритих 
піском старих дерев’яних сходинах, вітер шаленів, і волосся бато
гами шмагало Мей по обличчю.

Вона опустила голову і просто автоматично переставляла ноги, 
аж тут із темряви перед нею постали двері.

Фігурні, немов капличні, вони були з грубого необробленого 
дерева та здавалися димчасто-сірими у місячному світлі. Але на 
дотик — Мей приклала долоню — дерево виявилося холодним і 
гладесеньким, наче перли. За стільки років морські бризи добре 
його відшліфували.

Двері прочинилися, і Мей опинилася на порозі казкового замку.
Зірок як насіяли. Замок лежав у руїнах, лиш де-не-де посеред 

моря каміння і диких трав траплялися острівці дерев’яного настилу. 
І на підлозі, і на скелястій землі однаково тулилися лампади, грона 
ліхтариків звисали із напівобвалених замкових зубців.

Від такої кількості ліхтарів над замком мерехтів імлистий сер
панок, і руїни купалися у блідому сяйві. Заледве свідома власних 
кроків, Мей ступила на залиті світлом камені замку Тінтагель.

Так само, як і ліхтарики, тут і там посеред замку розкинулись 
ятки — але не в ряд, а де прийдеться, ніби вони тут виросли чи при
мостилися, наче птахи. Ятка із лункими дзвониками розмістилася 
на поваленій стіні — тільки не на вершечку, а десь посередині — і’, 
покупці видиралися туди по ковзкому сланцю. Більше яток стояло 
у зарослих травою проміжках серед камінних глиб та тиснулося у 
кутках стін. Одна жінка взагалі перетворила на ятку залишки стіни 
і розставила яскраві глечики на нерівні камінні стовпчики.

Увесь загублений замок, освітлений магією, повнився ярмар
чанами. Ось чоловік вішав ножі поміж дзвоників, і разом вони 
хилиталися на морському вітрі та вибренькували небезпечну та 
гарну музику. Ось хлопчик років десяти мішав щось у казанку — над 
самим казаном здіймався пахнючий дух, а вздовж ятки шеренгою 
вишикувалися луб’яні горнята.

Раптом трирічний малюк врізався Мей у коліно.
— Гов! — Мей не те щоби не любила дітей, просто бачила тіль

ки здалеку і не дуже цікавилася неохайними дитячими справами.
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Малюк був кучерявий і золотокосий, мав сині широкі очі та 
брудне заляпане личко — схоже, щойно жував траву. Він удруге 
налетів Мей на ногу, ніби збирався посунути цю перешкоду самою 
силою волі. Коли Мей не зрушила з місця, на лиці у нього з’явився 
спантеличений вираз.

— Це Тобі, — сказав Алан позаду, Мей аж підскочила від неспо
діванки, мало про нього не забувши. — Наймолодший із Дейвісів. 
А ще — страшний нечема.

Слова говорили одне, а голос — інше. У Алана був такий за
хоплений і ласкавий тон, аж Мей обернулася, а Тобі весело роз
сміявся. Алан очей не зводив з малого і сяяв усмішкою незгірш за 
навколишні ліхтарі.

— Вічно втікає з манежика, а сестра собі місця не знаходить. 
Правда, мале чортенятко?

Тобі широко і відкрито заусміхався, як вміють виключно діти, і 
потягнувся Аланові на руки. Алан одразу його підхопив, обережно 
вмостив малюка на згині ліктя, схилив до малого голову.

— А ти любиш дітей, — помітила Мей, анітрохи не розуміючи 
такого захоплення, але повністю зачарована картиною.

Алан з дитиною на руках був миленький, мов кошенята у коши
ку, всі до одного вбрані в манюнькі котячі чепчики. А ще — Мей 
не доведеться самій бавити Тобі.

Подумалося: можливо, саме тому жінки вибирають чоловіків, 
які люблять дітей — щоби самим не бавити.

— Гмм? А, ну, мабуть, трошки, — озвався Алан, який дітей — 
цілком очевидно — обожнював.

Малий заборсався, і Алан важко опустився навколішки та по
ставив його на землю, продовжуючи обіймати одною рукою. Тобі 
потягнувся до чогось блискучого в його рукаві: Алан витягнув для 
нього ножа і покрутив у світлі ліхтариків. Лезо виблискувало між 
вправних пальців, недосяжне для простягнених дитячих долоньок.

— Дивися, Тобі, — він ще раз покрутив блискучим ножем і усміх
нувся. Тобі розсміявся — чи то ножеві, чи то усмішці. — Пам’ятаю 
Ніка в його віці, — ніжно продовжив Алан, пестячи дитяче волосся.

Мей глянула на маленьке яскраве обличчя Тобі. Пухнасті кучері 
відливали у сяйві ярмаркових ліхтариків і також сяяли. Дитяче во
лоссячко пушилося золотом, наче розмитий німб довкруж голови. 
Ніка таким було складно уявити.

— Нік був миленький? — засумнівалася Мей, та Алан не об
разився, лише розсміявся.
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— Ні, мабуть, що ні. Але він був мій.
Тобі хвацько потягнувся до ножа, і Алан його спинив.
— Не можна, поріжешся, — сказав Алан та заховав ножа у ки

шеню, а тоді повернув дитину до себе обличчям.
Тобі серйозно на нього глянув, схопив Аланові окуляри і стис

нув у пухкому кулачку.
— І ти також чийсь, і треба тебе повернути.
Він знову підняв малого на руки і звівся, спираючись на об

валену стіну. Перевів погляд на Мей.
— Хочеш подивитися на танці? — запитав він і злегка всміх

нувся — трошки лукаво і повністю їй, а не дитині. — Я наздожену.
— Ну, — завагалася Мей. Бо негарно — зізнатися, що понад усе 

на світі їй хотілося чкурнути туди, де танцювали.
Аланова усмішка стала не просто лукавою, а лукаво-всезнаючою.
— Розважайся, — сказав він і пошкутильгав кудись із Тобі на 

руках, намагаючись дорогою повернути окуляри у свою власність. 
Мей усміхнулася йому вслід.

Тоді повернулася і попрямувала через прекрасні руїни — туди, 
де для туристів поклали бруківку з каменю, гладкого й сучасного, 
як у цегляних доріжках. Навіть тут усюди сяяли китайські ліхтарики. 
Від їхнього сяйва цегляна дорога мерехтіла, як місячна стежка, що 
вказує шлях до магії.

Мей знала, куди іти. Чула спів, який здіймався над шумом моря.
Вона йшла на музику, поки дорогу їй не перетнула глибока 

розколина. Там, на самому дні, шумувала стрімка ріка і неслась у 
відкрите море — розлетітися шапкою піни на скелях унизу.

Через розколину натягнули міст — канатний — всипаний блис
кучими ліхтарями. Прикріплений до повалених стін по обидва боки 
провалля він, здавалося, от-от лусне.

На яскравих нитках, натягнутих над скелями, танцювало чотири 
пари.

Мей її відразу помітила.
І сумніву не лишалося — вона знову прима, заквітчана червоною 

короною. Минулого Ярмарку юна була схожа на нестримне лісове 
створіння, тепер — нагадувала породження піни морської.

Її біла сукня відливала у сяйві місяця, колихалася від нічного 
вітру, то обліплюючи дівочий стан, то спадаючи донизу. Тонка 
тканина мало не просвітлювалася, не так ховаючи, як підкреслю
ючи темну м’яку шкіру танечниці. У волосся танцівниця заплела 
срібні стрічки, із купи сріблястих стрічок складався і низ Суконки,
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і ці численні смужки злітали та обвивалися довкруги її ніг у танці. 
Дівчина рухалася так легко, мовби була невагома, безпомильно 
ступаючи по дивній павутині, сплетеній над водою.

Канати тремтіли від кожного дотику, здригалися над проваллям. 
Вбрані у чорне хлопці тінями ступали за партнерками у яскравих 
сукнях, але від жодного у Мей не забило подиху — як тоді, коли 
танцював Нік. Дівчата в червоному, жовтому і синьому так само 
здавалися тільки тінями поряд із танцівницею в білому.

Ліхтарі похитувалися у Мей над головою — вона глянула до
гори і помітила сталевий відблиск тонкого дроту, на який їх було 
підвішено. Тоді перевела погляд униз, на оголені світлом скелі. 
Зубчасті, жорстокі навіть на вигляд і гострі, немов ножі — вони 
простягалися вдалечінь, і у Мей всередині похололо, хоч і водночас 
приємно залоскотало вздовж спини від хвилювання.

У сяйві ліхтарів море внизу переливалося дивною чистою бірю
зою. Мей не знала, магія це, чи ні.

На другому боці провалля співали люди. Пісня задзвеніла го
лосніше — це дівчину в білому легко підкинув партнер, наче білу 
квітку. У темному небі вона скрутила по-акробатськи сальто і 
опустилася точно туди ж, де стояла раніше, піднявши руки у трі
умфальній арці над головою.

Глядачі зашепотілися теплими голосами, на противагу холодно
му звуку хвиль. Дівчина завмерла, і краса її нерухомої пози так само 
складала частину танцю, як і стрибки у повітрі. Тільки коливалося 
темне волосся із вплетеними срібними стрічками, наче прапор, 
витканий із тіней і світла.

Тоді вона опустила руки і відвернулася, тим самим показавши, 
що виставу закінчено. Вона йшла по натягнутому канату легше, ніж 
Мей коли-небудь вдасться пройти по вулиці. Дівчина стрибнула 
на скелю і спинилася на краєчку, якраз проти Мей. Її темні очі 
раптом розширилися.

— А, — протягнула Сін із Ярмарку. Вигнулися червоні уста, 
блиснули білі зуби. — Це ти.

Мей озирнулася поглянути — для кого такий яскравий погляд 
і усмішка — але позаду не було нічого, тільки руїни та нічне море.

— Так, — відповіла вона глухо — від здивування Мей трохи 
сперло у грудях. — Це я. •

Увага Сін була пронизлива, як прожектор. Вона усміхнулася — 
і світ заяскрів, забринів, ніби готовий перемінитися на інакший.

Вона сказала:
— Я сподівалася, що ти повернешся.
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Ш « Л р л л р в у

они стояли на краю провалля і не зводили очей одна 
з одної. Мей усе ще не вірилося, що Сін, дивиться на 
неї так радісно і здивовано.

— У тебе гарний стиль, V  похвалила Сін. — Чужі 
не дуже шанують танцівників, а щоби самим тан
цювати... — Вона пирхнула і презирливо скривила 
червоні уста.

— Я не вмію, як ти, — уперше в житті Мей ніяковіла, ніби дівча 
у новій школі, що тільки скромно тримається поблизу і розпачливо 
мріє подружитися.

— Тебе можна навчити, — впевнено відказала Сін. Лукаво 
зиркнувши через плече на глядачів, вона відкинула волосся, і ві
тер підхопив розсипані пасма та сріблясті стрічки. — Я хороша 
вчителька, — продовжила вона тим самим грудним хрипкуватим 
голосом, і від того прості практичні слова звучали дивно та недо
речно. — Ти сьогодні танцюєш?

— Я не збиралася... — мовила Мей повільно, а тоді усміхнула
ся: — Може й так.

— Тоді вирішуй швидше, — гримнули позаду, і Мей розверну
лася, мало не полетівши з урвища.
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Ще хвилю тому позаду неї нікого не було — Мей би заприсягав
ся — та раптом там з’явилася Мерріс Кромвель, і йшла вона до них. 
Вороновим крилом тріпотів поділ чорної сукні. Голова Гоблінського 
Ярмарку зупинилася просто під осяйними ліхтариками — і заіс
крила її брошка-талісман, і зблиснули сріблом білі пасма у чорному 
волоссі, наче срібні стрічки у Сін.

Таку ефектну появу дещо псував тільки голос — скреготливий 
та відверто неприязний.

— Я тебе пам’ятаю, — сказала вона Мей.
Мей ковтнула слину, вона й сама дуже добре пам’ятала їхню 

останню зустріч — у домі Мезенція, який Мерріс за всяку ціну 
хотіла приховати від ярмарчан.

Мей усміхнулася, коротко й обережно.
— Мені дуже приємно, — відповіла вона. — Ми бачились тільки 

раз, але ви тоді дозволили мені танцювати, і я за це дуже вдячна. 
Я би й сьогодні затанцювала, якщо можна.

Мерріс схилила голову набік, уважно розглядаючи Мей — у її 
погляді стало дещо менше огиди і більше зацікавленості. Схоже, 
вона прекрасно зрозуміла, що саме Мей намагалася їй сказати.

— Чом би і ні? — вирішила вона зрештою. — Ти ніби швидко 
схоплюєш. З ким ти танцюєш, дитино?

— Зі мною, — тепло і впевнено відказала Сін.
Очі її сміялися.
— Емммм, — завагалася Мей. — А хіба танцюють не хлопець 

із дівчиною?
— Не обов’язково, — Сін, здавалося, от-от пирсне сміхом. — За

звичай — це найкращий варіант, та хіба зможе встояти демон — або 
й два — перед нами?

Увесь Ярмарок дзвенів і переливався від магії! Мерріс її не про
гнала, а зараз і ярмарчанка Сін подала Мей обидві руки...

Мей нарешті дозволила собі розслабитися, вже майже своя 
поміж усіх цих див. Вона прийняла виклик і торкнулася долонь 
дівчини — крізь пальці Сін текло світло яскравих ліхтариків.

— Ти мене не зовсім переконала, — і Мей усміхнулася у відпо
відь на здивований погляд. — Але я готова спробувати. Побачимо, 
на що ти здатна.

Сін закинула голову і розсміялася. Раптом вона здалася ре
альнішою — не якийсь ідеал, а дівчина, з якою Мей хотіла би 
подружитися.
t
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— Не відставай, туристко! — все ще зі сміхом сказала Сін і при
танцьовуючи пішла вперед, геть від урвища, а там гукнула через 
плече: — Якщо зможеш!

Мей пішла слідом — туди, де замість кам’яного настилу була 
тільки земляна низина, поросла травою. Така собі лісова галявина 
із руїнами замість дерев. На цій галявині танцівники вже різали 
землю ритуальними ножами: креслили кола, малювали лінії спіл
кування і перетину світів.

Мей завжди вдавалося креслення і картографія. Вона пам’ятала 
потрібні символи.

— Чуєш, Сін, — покликала вона.
Сін обернулася.
— Що?
— Дозволь, я намалюю кола.
Обличчя Сін залишилося незворушним, тільки виразні брови 

запитально злетіли вгору. Здавалося, ще трохи — і тонкі чорні дуги 
замайорять над обличчям.

— А ми самовпевнені.
— Як правило, — погодилася Мей, і Сін дістала з-за спини дов

гий ніж та жбурнула Мей. Мей придушила інстинктивне бажання 
ухилитися від величезної гострої штуки і досить легко впіймала 
руків’я.

Вона опустилася на траву, і джинси на колінах ураз промокли 
від роси. Лезо легко різало землю, і Мей викреслювала кола та кути. 
Це було як математичне рівняння чи нотний стан: спочатку нічого 
не зрозуміло, а потім — ніби цілком логічно і виходить саме собою.

Закінчивши зі своїм, Мей намалювала коло для Сін — поруч із 
власним, щоби два кола перетиналися в одній точці.

Тільки тоді Мей підвела голову і помітила пильний погляд Сін. 
Вона тримала в долоні яскравий, вогненний фрукт.

— Я вражена.
— Дякую, — відказала Мей і віддала ножа.
Сін вправними пальцями розрізала лихоманковий фрукт у лівій 

долоні на соковиті спокусливі скибочки. Золотий сік бризнув на 
руку, краплі повільно потяглися по зап’ястку, по візерунку вен, 
зблиснули у тьмяному світлі китайських ліхтариків.

Мей усередині тенькнуло, і вона згадала цей смак із раптовим 
прагненням. Ще багато днів опісля все інше смакувало їй, наче 
попіл.
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— Усе добре, — підбадьорила Сін. Вона піднесла фрукт до губ 
Мей і прошепотіла: — Бери.

Мей нахилилася вперед, мазнула губами по пальцях Сін, і со
лодкий, прохолодний фруктовий м’якуш вибухнув на язиці перед
чуттям любові або пригод.

— А тепер тобі значно краще, правда? — Сін забрала руку і під
моргнула, тоді кинула скибку «лихоманки» собі до рота.

— Можна мені ще? — попросила Мей і затнулася: невже це у 
неї такий хрипкий голос?

— Ні, — відрізала Сін. — Ти забагато з’їла минулого разу. Була 
сама не своя.

Мей згадала, як стояла із Ніком у затінку між деревами і при
тискалася до нього всім тілом.

Сін похитала головою, ніби вміла читати думки.
— Нікові завжди треба було більше, — мовила вона тихо. — 

Мабуть, тепер ми знаємо, чому.
Бо він — не людина, і йому байдуже до Мей.
Сін заховала ножа кудись під біле легеньке платтячко, яке, зда

валося, не приховувало нічого, крім тіла дівчини, та й то не дуже 
добре — і усміхнулася, ніби зрадівши дотику зброї.

— Побачимо, чи зможеш ти справді мене вразити, — сказала 
вона, коли забили барабани. — Потанцюємо.

Музика, здавалося, лунала нізвідки, це вже потім Мей помітила 
обвалену стіну. За нею ховалися барабанщики, ніби оркестр в орке
стровій ямі. Ще хтось грав на гітарі, ще хтось — на флейті, і всі звуки 
зливалися у чудернацьку гармонію. Попереду стояло троє співаків, 
і кожен співав щось своє. Одна пісня була про Тінтагель, друга — 
про Гоблінський Ярмарок, із приспівом «Підходьте-купляйте!», а 
остання — якась нісенітниця, Мей жодного слова не зрозуміла.

— Тов, Сеніо, Тамар, — виспівував жіночий голос усе голосніше, 
і Сін взяла долоні Мей у свої.

Мей уявлялося, що руки у Сін м’які, але довгі пальці були мозо
листі та сильні. Дівчина потягнула Мей у накреслені кола виклику, 
дотичні, але окремі. Вони зупинилися кожна в своєму, витягнувши 
з’єднані руки над місцем перетину обох кружал.

Мей відчула різницю, щойно вступила в коло — земля під 
ногами гуділа та пульсувала, ніби накреслені лінії перетворилися 
на електричні, і Мей мусить втриматися серед напружених дротів. 
Співали тепер голосніше. Мей не могла розібрати слів. Все стало 
незв’язним потоком гомону і шумовинням хвиль.
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Сін знову підморгнула і відпустила її руки.
— Я кличу тінь, яка манить мандрівників на смерть далеко від 

дому, — голос Сін дзвенів, зливався із рештою звуків, благаль
ний та ніжний, немов це вона коханого заклинала повернутись у 
ліжко. — Кличу звабу, яка затьмарює людям справжнє кохання і 
теплий дотик. Кличу ту, що п’є кров і здіймається з попелу. Я ви
кликаю Ліаннан!

Сін почала рухатися, не договоривши останніх слів. Лінії в колі 
завихрилися, наче велосипедні спиці в колесах, і Мей довелося 
рухатися разом із ними. Розмиті лінії сяяли під ногами, і їй зда
валося, ніби вона таки танцює на павутинні канатів, підвіїиених 
над темною прірвою: спіткнешся — і чекає холодна, до зірваного 
голосу страшна згуба.

Нічний вітер підкинув її волосся, Мей усміхнулася.
Десь ізбоку кружляла Сін, миготів білий шовк і білий вогонь — 

Мей так ніколи не зможе, але нічого страшного. Нік також танцює 
краще за неї. На таку вправність не тільки приємно дивитися — вона 
надихає та окриляє. Кидає виклик.

Лінії кордону між демонським світом і людським так швидко 
крутилися, що око сприймало тільки мерехтіння і легкий туман, 
схожий на завісу поміж світами. А завісу можна порвати. Коло 
немов похилилося, готове канути у холодне провалля внизу, ніби 
люк перевертався у Мей під ногами. Пісні зривалися у нажаханий 
крик, напружена тиша скувала всіх глядачів, і Мей чула спільний 
ритм гострих видихів — своїх власних іЧ^ін.

Мей підняла руки над головою, як Сін над урвищем, хитнула 
стегном на додачу і продовжила танцювати.

Танець завершився сам, наче бійка чи музика, барабани спо
вільнили ритм, і разом із ними повільно стихало шалене калатан
ня серця. Мей стояла, хапала ротом повітря і думала, як же їй це 
подобається, подобається весь Ярмарок — і не знала, як усе це не 
втратити.

Вона би забула, навіщо узагалі починала цей небезпечний не
самовитий танець, аж тут із точки, де кола торкалися та горіли 
вогнем, з’явилася демониця.
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* * *

Демониця постала огорнута магією, мовби темна богиня в по
крові мерехтливої хмари.

Тоді магія зісковзнула, як справжнє покривало, і впала сяйливим 
колом до ніг демониці — Ліаннан. Та стояла, немов на хмарині.

Мей ще ніколи не бачила, щоби демон з’являвся у вигляді жінки.
Вона не дуже була подібна на того демона, якого Нік із Мей 

викликали минулого разу. Анзу Мей бачила двічі, і обидва рази 
він був темною постаттю — золотим і вродливим ідолом, укритим 
тінню злобй, і кігтів, і крил.

Ліаннан була сама ніжність, і блиск, і краса. Ще однією хмарою 
колихалося круг неї руде волосся та сяяло у променях західного 
сонця, видимого і присутнього тільки лиш їй одній. Очі її зоріли — 
прозорі, немовби скло, та сповнені таємниць, немов кришталеві 
кулі, готові повідати Мей майбутнє.

Талісман на шиї гудів і жалив, наче бджола потрапила під 
футболку. Тут тільки Мей помітила, яка біла в Ліаннан шкіра: не 
так, як буває в людей, а ніби папір або порцеляна — надто глад
ка, надто безколірна. Сяйво її очей та кривавий вилиск волосся 
раптом нагадали Мей про яскраві квіти, якими отруйні рослини 
приманюють жертву.

— Знову прекрасна танцівниця, — сказала Ліаннан. — І по
дружку малу привела.

Мей на мить розгубилася після слів демониці, а тоді зрозуміла: 
Мей звикла чути людей — їхні інтонації та справжні голоси. Ліаннан 
не говорила, насправді — ні. Це говорила магія. Лінії спілкування, 
накреслені в колі, просто передавали Мей, що демон має на увазі.

Демони не мають голосу, за єдиним винятком.
— Я не така вже й мала, — огризнулася Мей і відразу згадала — 

мабуть, не варто сперечатися з демоном.
Тепер Ліаннан дивилася на неї. Демониця злегка всміхнулася, 

губи виділялися на білому обличчі яскраво-червоною ниткою, наче 
кров на снігу.

— Якщо тебе не влаштовує власне тіло, — сказала вона і про
вела рукою в нічному повітрі, уздовж фігури Мей, — я з радістю 
його заберу.

Пальці Ліаннан рухалися з ледь чутним свистом, подібно до 
Нікового меча. Мей спочатку в голові не вкладалося побачене, а 
тоді вона все усвідомила: у Ліаннан замість пальців були бурульки.
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Гострі, неначе леза, вони вилискували у світлі китайських ліхтариків 
і мерехтіли яскравими кольорами.

— Воно мені, мабуть, ще самій знадобиться, — відказала Мей 
трохи придушено. Раптом Ліаннан нагадала їй не Анзу, а Ніка: 
дивитися йому в очі іноді було як подих затримати — намагаєшся 
зупинити час, поки серце тріпоче в грудях. — Дякую.

Ліаннан усміхнулася.
— Шкода.
І опустила яскраву гостру руку.
— Ліаннан! — гукнула Сін, і демониця повернулася на голос, 

наче то був батіг круг її шиї: — Маю до тебе кілька питань.
Мей здивувалася зміні тону, а тоді — крізь блискучу хмару во

лосся Ліаннан — зустрілася поглядом із Сін. Дівчина впилася у неї 
темними очима, погляд у неї був важкий і значущий, промовистий. 
Потому Сін злегка хитнула головою, і Мей зрозуміла.

Сін навмисне відволікала Ліаннан. Вона захищала Мей.
Мей не могла відігнати думку: скільки партнерів-танцівників 

Сін забрали демони?
— Питай, — наказала Ліаннан.
Мей осяяло, хоча це осяяння більше нагадувало затемнення, 

коли щось непроглядне й жахливе закриває усе раніше відоме — 
лінії кола виклику прив’язували Мей до Ліаннан, немов ниточки 
маріонетку.

Лють Анзу вона тоді зразу відчула, але та злоба була непри
хована, наче удар тарану чи буря, Спрямовувалася на Ніка. Думи 
Ліаннан були підступні і проникали у душу Мей холодним протягом 
під дверима.

Якби Мей змогла їх проаналізувати, як будь-які проблеми, якби 
змогла зрозуміти цю демоницю, можливо, тоді вона зрозуміє Ніка 
і навчить його поводитися по-людськи.

Ліаннан зиркнула на Мей через плече, звузивши очі в тонесенькі 
скалки льоду, і до Мей дійшло — її власні відчуття також частково 
передаються демониці. Погляд Ліаннан дряпав обличчя Мей, мов 
зледенілою різкою — гострий, холодний, він щось вишукував. Дум
ки демониці прокотилися через серце Мей темним потоком, наче 
чужинські незрозумілі грозові хмари у знайомому небі.

Із натовпу глядачів виступили двоє, і демониця відволіклася — 
так само, як Мей. То були чоловік із жінкою, обоє здавалися дуже 
наляканими та відстороненими водночас, ніби їм довелося закрити 
половину свідомості, аби витримати видовище магії та демонів.
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— Донька Дженні Тейлор втекла із дому, три роки минуло. 
Дженні хоче знати, чи її донька жива, — сказала Сін. — Це так?

— Інформація недостовірна, — відповіла Ліаннан, дивлячись 
на жінку-прохачку.

Спочатку Мей подумала: демониця більше нічого не скаже. Та 
Ліаннан перевела погляд на чоловіка.

— Донька тебе не покинула, — мовила демониця. — Твій чоло
вік закопав її під яблунями, які ти посадила після її народження.

Оттоді жінка глянула Ліаннан просто у вічі. Наче жертва би
стрини, вона закам’яніла, заклякла.

Ліаннан розсміялася.
— Подумай, — сказала демониця. — І як захочеш мститися, по

клич мене на ім’я. Я залізу йому всередину, і він страшно, страшно 
пожалкує...

Чоловік кинувся навтьоки. Ярмарчани — продавці ножів — 
скочили на нього, як він біг повз, повалили на землю, придавили 
згори, і він заборсався та завив.

Мерріс Кромвель виступила з пітьми та забрала ту бідолашну 
геть. Мей примружилася, спробувала роздивитися сірі тьмяні си
луети у темряві, і побачила, як та жінка простягнула щось Мерріс, 
і як Мерріс заховала те щось у кишеню.

Вона платила Мерріс за таку новину, за доньку під яблунями.
Мей видихнула лише раз, рвано і зболено, а тоді відвернулася. 

Це бізнес.
Сін вже дивилася на Ліаннан.
— Сподобалося? — жовчно запитала вона.
Ліаннан нахилилася до неї ближче.
— О, так. І це було твоє друге питання, Сінтіє Дейвіс, дочко 

Стелли. Сподіваюся, більше в тебе не було.
Сін стиснула губи у тонку пряму лінію, ніби останнє речення 

відкреслила, щоби не вирвалося більше дурниць.
— Не було.
Ліаннан дивилася на неї, і у очах демониці химерно відбивалося 

сяйво зір та мерехтіння блідих ліхтарів з-понад моря.
— Чотири тисячі років тому дівчата танцювали при світлі смо

лоскипів у Мохенджо-Даро, такі ж вродливі, як ти сьогодні, — про
шепотіла вона. — Я пам’ятаю, як грекині на фестивалях танцювали 
ієракіо для своєї богині і рухалися так само, як ти для мене. Я 
бачила, як вони падали. І ти впадеш.
) Сін звела брову.
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— Не сьогодні.
— О, — сказала Ліаннан. — Я почекаю.
Вона розвернулася до Мей, швидка і рвучка, немов батіг, і хмара 

волосся метнулася слідом, як хвіст комети, а тоді лягла, осяйна, 
круг білих її плечей.

— А ти?
Мей склала руки на грудях.
— А що — я?
— Ти щось хочеш, — помітила Ліаннан. — Я бачу.
— Мені би придалася інформація, — визнала Мей повільно.
— О, ти хочеш значно більше.
— У тебе ціни кусаються, — відказала Мей. — Ти як лихвар. До 

тебе звертатися можна лише у відчаї. А я не у відчаї — я сама собі 
можу допомогти, варто знайти правильні засоби. Крім інформації, 
мені від тебе нічого не треба.

Ліаннан закинула голову і розсміялася, виставивши напоказ 
кілька рядів гострих зубів, дрібних і білих, немов заточені перли.

— Ти народилася для Ярмарку, вірно? — зауважила демони- 
ця. — Танець дає тобі два питання, і прекрасна танечниця їх уже 
використала. То скажи мені, дівчинко, яка хоче дістати правду за 
невелику ціну, що ще ти мені можеш дати?

— Що ще ти хочеш? — відказала Мей. — Крім очевидного.
Ліаннан схилила голову набік, замислившись.
— Хочу поцілунок.
Мей кліпнула.
— По... поцілунок?
Ліаннан дивилася на неї беззвучно, ніби постановила, що пере

питування не заслуговує на жодну відповідь. Вона досі злегка всмі
халася, прикусивши трохи нижню губу гострими, як леза, зубами. 
Мей якось різко звернула увагу на вуста демониці — червоні і повні, 
наче розкішні достиглі ягоди. їй знову згадалися отруйні рослини.

— Поцілунок? — повторила Сін позаду Ліаннан, невимушено і 
звабно. — На поцілунках я добре знаюся.

— Ні, — відрубала Мей швидко. Вона була вдячна Сін за го
товність допомогти, але не хотіла, аби її рятували від чогось, з чим 
вона і сама впорається. — Буде тобі поцілунок. Я згодна.

Вона простягнула руку — у неї тремтіли пальці — а відблиски 
магічного вогню мерехтіли, то вихоплюючи витягнуту долоню із 
темряви, то знову ховаючи у пітьмі.
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Ліаннан розсміялася, і Мей як ножем по хребту провели.
— На майбутнє матиму вас на увазі. Тільки я не казала, чий 

поцілунок хочу.
— А, — видихнула Мей полегшено і дико присоромлено вод

ночас. — Точно.
Ліаннан відвернулася від них із Сін.
— Завжди мріяла це зробити, — зауважила демониця. — Ви

кликати людину. Щоби ви знали, як це. Я кличу того, кого Гоблін- 
ський Ярмарок називає зрадником. Кличу брехуна, демонолюбця і 
вбивцю. Я викликаю Алана Райвза!

Алан виступив із тіні руїн під місячне світло і пошкутильгав 
через сіру вночі траву до кіл, де палало магічне полум’я. Ярмарком 
прокотилося недобре шипіння, наче розбурхане кубло змій готу
валося до стрибка.

Демониця усміхнулася і поманила Алана пальцем.
■ — Маю надію, ти не образився на мою різкість, — прошепотіла 

Ліаннан.
— Ні, — відповів Алан. — Це всього лише правда.
— Як завжди, — мовила Ліаннан. — І люди терпіти її не мо

жуть — завжди.
Демониця стояла, де сходилися два кола, на самому краю, і 

магія блідо світила їй у ногах. Алан підійшов майже впритул, та 
спинився ще поза колом, на вкритій темрявою траві.

— Ходи, — вмовляла Ліаннан. — Ось це дівчатко обіцяло мені 
поцілунок, а ти знаєш, що з нею буде, коли вона не дотримає слова.

Погроза була очевидна, і сама думка про це — одержимість — 
вдарила, наче кулак під ребра, але хоч Мей стало зле та забило 
подих, вона не боялася. Алан цього не допустить, ніколи. Навіть 
за тисячу років.

Вона відкрила рота, намагаючись добрати слова на недоладне 
«Вибач, я знаю, ти не збирався сьогодні голубитися із демоном», але 
Алан глянув на неї і усміхнувся — до безглуздя чарівним усміхом.

— Не хвилюйся, Мей, — сказав він. — Не хвилюйся, Ліаннан, — 
додав він так само тепло. — Я не проти.

— А що, коли ярмарчани заб’ють тебе камінням до смерті? — 
запитала Ліаннан. — Тоді будеш проти?

— Мабуть, що так, буду, — погодився Алан спокійним — так, 
як у демониці — тоном.

Ліаннан звела плечима, зграбно і плавно.
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— Чоловіки помирали й за менше, ніж мій поцілунок. Що ти 
бажаєш, Алане Райвз?

Вони вивчали одне одного. Мей здивувалася, наскільки їй з 
цього тривожно — що вони так захоплені одне одним.

— Безпечний прохід.
— Не буває цілковитої безпеки, — заперечила Ліаннан. — Але 

сьогодні я не завдам тобі шкоди. Тепер знімай.
Алан одною рукою розстебнув кілька верхніх ґудзиків на сорочці, 

тоді витягнув талісман — коротко зблиснули кришталеві кульки в 
сяйві магічного полум’я. Він уклав талісман у простягнену руку 
Мей, акуратно змотавши шкіряну мотузку під низом — і лишився 
без жодного захисту.

Він сам зігнув пальці Мей у кулак, ховаючи тривожне сяяння 
талісману.

Алан ступив на територію демона, де сходилися два кола і зу
стрічалися світи, де чекала його Ліаннан.

Він дивився на неї згори. І не дрижав, як Мей. Він щодня ба
чить демона за сніданком, подумала Мей. Химерно, але логічно, 
що Аланові не страшно.

Ліаннан провела бурульками-пальцями по Алановій щоці, ледь 
торкаючи і все одно — дряпаючи до крові. Червона крапля потрохи 
набухла, тоді — стекла донизу, у ямку поміж ключицями, де мав 
би бути його талісман.

— У мене про тебе вже є один спогад, — повільно сказала Лі
аннан.

— Правда? — перепитав Алан. — То хай буде два.
Алан торкнувся демонічної істоти — ніжно провів красивими 

пальцями по її лицю, трішки підняв догори її підборіддя. Він цілу
вав її, спочатку ледь-ледь, як легенький дрож від пориву холодного 
вітру, а потім уже не ледь.

Руде волосся Ліаннан обгорнулося круг Аланових плечей кри
вавими пасмами, ніби прагнучи, намагаючись притягнути його 
тісніше, іще тісніше, навіть коли демониця зітхнула і пригорнулася 
до його міцного тіла. Повітря потріскувало від магії, надто близько 
шепотів демонський світ. Алан поклав руку демониці на шию і 
притягнув її ближче.

Тоді він її відпустив. Повітря бриніло від напруги, вони стоя
ли — очі в очі, замість уста в уста.

— Яку ціну мені заплатити, — прошепотіла Ліаннан, — щоби 
ти випустив мене у ваш світ?
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— Якби я любив тебе, — сказав Алан, — я би зробив це й так.
— А як заслужити твою любов?
Алан тоді усміхнувся, ледь видимо і печально.
— Не знаю, — зізнався він. — Ніхто ще ніколи не намагався.
Голод Ліаннан витягнувся холодними пасмами і прошив Мей

наскрізь, ніби демониця торкнулася її і пробила шкіру, ніби це кров 
Мей застигла на крижаних руках Ліаннан.

— Ось моє питання, — спокійно відчеканила Мей. — Джеральд 
із Обсидіанового Кола вигадав нову мітку для магів. Розкажи мені 
про неї.

Це привернуло увагу не тільки Ліаннан. Ярмарчани щойно лише 
вороже спостерігали за Аланом з демоницею, і враз усе відмінилося. 
Хвиля тривоги накрила усіх присутніх, щойно вони почули «Об
сидіанове Коло» і згадали, хто їхні справжні вороги.

Це була додаткова вигода. Що насправді хотіла, Мей також 
отримала. Ліаннан відвернулася від Алана і спинила погляд на Мей.

— Хочеш знати про мітку?
— Я так і сказала.
Ліаннан їй усміхнулася. Так усміхаються перед словами «щоби 

швидше з’їсти тебе».
— Відповідь знайдеш на тілі хлопця, якого прекрасно знаєш.
Мей на якусь мить завмерла від люті.
— Це не відповідь!
— О ні, відповідь, — заперечила Ліаннан. — І це правда. Більше 

умов немає. А скільки тобі з того користі, це вже твоя біда. Зрештою, 
я теж не дістала нічого вартісного.

— Я, мабуть, образився, — весело вставив Алан.
Ліаннан розсміялася.
— Я в тобі не помилилася, — звернулася вона до Мей.
— В чому саме?
Ліаннан простягнула до Мей обидві руки, ніби прагнучи торкну

тися її обличчя. Гострі бурульки спинилися просто навпроти очей. 
Мей затопив чистий жах — Ліаннан вистачить і миті, щоби виколоти 
їй очі, закрити зір пеленою болю та крові — і Мей відсахнулася.

— Я знала, що з тебе не буде користі, — сказала їй демониця. — 
Але подумала, що ти можеш мене розважити.

Демониця перевела очі кольору криги на Алана, тоді ковзнула 
лінивим поглядом по ярмарчанам — так дорослий дивиться на дітей 
та їхні дурненькі забавки.
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— Твої послуги вже не потрібні, Ліаннан, — озвалася Сін, за- : 
вершуючи ритуал виклику. — Тим більше, твої безчинства.

Вогнище, в якому стояла демониця, відразу почало осідати, а, 
магія — танути. Ненависть Ліаннан із вихльостом шмагонула Мей 
смертельним, важким батогом, і Мей напружилася, готова до всякої' 
чорної капості.

Ліаннан лише усміхнулася, прекрасна і безтурботна. Торкну
лася губ закривавленими ножами-бурульками та відправила Алану; 
повітряний поцілунок із кінчиків гострих, як леза, пальців. Алан 
стиснув кулак — немов упіймав — осміхнувся. І не міг не знати, як 
це сприймуть усі ярмарчани. Ліаннан вже точно знала — з такою 
усмішкою зникала у вогненних пломенях.

Кола стали тьмяні й нерухомі. Аланове волосся із золотого по
темніло до кольору крові, щойно загас вогонь.

— Танцівники ви чи хто? — гримнула Сін на зграйку дівчат у 
яскравих платтях і хлопців у чорних костюмах, що юрмилися поряд.

Сін плеснула у долоні, і вони кинулися до власних кіл, а туристи 
потягнулися слідом, спраглі нового видовища. Дехто пішов до яток, 
а отже і з ярмарчан хтось мусив відійти — продавати крам.

Мей нарешті видихнула, довго і вдячно зітхнувши. І відразу 
про це пожаліла, коли Сін налетіла на Алана, наче блискавка в 
білій сукні. /

— Як ти посмів сюди прийти?
— Сінтіє, — привітався Алан, набагато різкіше, ніж із демоном, 

і Мей згадала — вона весь час забувала,'Алан же з усіма так чудово 
ладнав — згадала, що ці двоє одне одного недолюблюють.

— Зрадник! — процідила Сін, паленіючи від такої страшної люті, 
що кожне слово мусила карбувати і кидати прокльони підкреслено 
чітко. — Не смій сюди повертатися. Тебе тут не ждуть.

Вона плюнула йому в обличчя. Алан збілів і не поворухнувся. 
Сін зміряла його ще одним вогненним поглядом, а тоді зірвалася 
з місця й побігла геть, ніби не могла більше навіть миті витримати 
Аланову присутність. Мей сердито кинулася услід.

Алан стрімко схопив її зап’ястя, міцно стиснув.
— Не треба, Мей, — тихо попросив він. — Її матір була танців

ницею, минулого року вона послизнулася під час виклику, і в неї 
вселився демон. Сін має повне право ненавидіти демонів. І мене.

— О, — видихнула Мей.
— О, — повторив Алан утомлено. Випустив її зап’ястя. — Іди 

за нею, — сказав він. — Друг їй би зараз придався. За мене не
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хвилюйся. Сін — їхня майбутня лідерка, вона вже прогнала мене, і 
більше ніхто нічого не зробить. Я почекаю тебе в машині.

Мей озирнулася на ярмарників — ті досі поблискували на Алана 
сердитими очима. Вона підступила до нього ближче, і нічний ві
терець — Мей тільки зараз його зауважила — раптом стих, не зміг 
її тут дістати. Мей завжди забувала, що скромний Алан насправді 
такий високий. Вона обвила руками його теплу шию, зав’язала два 
кінці мотузка, на якому висів Алановий талісман. Алан уривчасто 
видихнув їй у щоку, коли її пальці торкнулися його шиї.

Вона і справді всього лише хотіла його підбадьорити.
— Я на твоєму боці, — прошепотіла вона і відступила.
— Я знаю, — озвався Алан і пішов геть — сам, щоби їй не до

велося покидати його серед натовпу ворогів. Вона дивилася йому 
вслід: як він ішов по відкритому, не ховаючись серед руїн і не 
пірнувши в тіні — просто розчинився непомітно у темряві. Ішов, 
це піднімаючи голови.

Мей вирушила на пошуки Сін, попрямувавши в той бік, куди 
раніше побігла дівчина.

Вже через п’ять хвилин вона наосліп спускалася схилом, споти
калася через крок і остаточно переконалася, що не туди звернула і 
десь от-от зірветься з урвища, аж тут послизнулася і впала, опинив
шись на трав’янистому виступі, посеред купи фургонів — принай
мні, так їй здалося при світлі місяця, а воно було майже відсутнє.

Мей ніколи раніше не бачила справжніх фургонів, не простих, а 
циганських, із високими колесами і дерев’яним дашком, помальо
ваним на червоно. На одному фургоні спереду був намальований 
знак, а згори звисали усякі дзвоники — у формі балерин, ножів і 
масок. Здавалося, зараз вигулькне з-за роздутого червоного запинала 
стара та зісохла ворожка, потрусить сивою головою та вчепиться, 
чи бажає Мей побачити сьогодні уві сні справдешню любов.

Натомість з-за фіранок з’явилася блискуча голова Сін — тем
не волосся, уже без стрічок, падало чорними хвилями на яскраву 
тканину завіси.

— Мей, — усміхнулася вона. — Чудово. Заходь.
— Не можу, — мовила Мей. — Я прийшла сюди... я прийшла 

сюди з Аланом Райвзом.
Щойно обличчя Сін сяяло, блистіли очі та вишневі губи, а тут 

вона спохмурніла, зник ураз і сміх, і весь колір. Вона немов від
мінилася, стала зовсім інакша.
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— У мого брата була демонська мітка третього рівня, — про
довжила Мей. — Алан узяв її на себе, щоби його врятувати. Мій 
брат живий завдяки Алану. Якщо треба пристати на чийсь бік, я 
завжди буду на боці Алана. Я йому винна. А тепер запроси мене 
ще раз. Або не запрошуй.

Темні руки Сін вчепилися у завісу.
— Заради твого брата, — сказала вона зрештою. — Це я можу 

зрозуміти. — Вона усміхнулася знову, сповнена яскравої, палкої 
рішучості. — Заходь.

Мей усміхнулася у відповідь.
— Ага.
Усередині фургона родини Дейвіс було передбачувано тісно, 

а ще яскраво — іншого від місця, де жила Сін, Мей і не чекала. 
Вона пролізла крізь двері, уявила собі, як би гримнувся лобом хтось 
трохи вищий, і хоч раз зраділа своєму несусвітньо низькому зросту. 
Речей у фургоні було небагато: маленький стіл, укритий червоною 
шаллю, а на ньому — кришталева куля, гора підручників і череп 
лисиці. Більшість простору займали три ліжка, поставлені майже 
впритул, але застелені різними покривалами: те, що більше нагаду
вало колиску, мало синю ковдру з ведмедиками, друге покривало 
було червоне, із вишитими чорними віялами — віяла злегка виги
налися, ніби ними змахували невидимі панянки. Третє покривало 
було чорне, із черепами та схрещеними кістками.

— Моя менша сестра, Ліді, обожнює піратів, — пояснила Сін. — 
І не питай, чому. Кожна вечірня казочка про піратські смертельні 
страти і дошку за палубу над водок^ Тобі жахіття сняться.

Тобі. Вічно тікає з манежика, а сестра собі місця не знаходить.
— Здається, я сьогодні вже бачила твого братика, — згадала Мей.
На гладкому чолі Сін ураз пролягла напружена зморшка.
— Він був із Тріш? Вона має дивитися за дітьми під час Ярмар

ків, але Тобі вічно втікає.
— Алан відвів його назад до Тріш, — заспокоїла її Мей, на

вмисне згадуючи Алана.
Сін скривилася.
— Ти ж із ним не зустрічаєшся, ні? — запитала вона, підійшов

ши до мідної миски на комоді. У мисці була вода, а у воді плавали 
трояндові пелюсточки.

— Якщо навіть забути, що він зрадник, ти все одно варта зна
чно більшого.
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Мей сіла на ліжко з червоною ковдрою, поки Сін закрутила тем
не волосся у вузол та бризнула собі на лице водою з мідної миски.

— А що не так із Аланом? Він хороший, — сказала Мей її спині.
— Ну, — розсміялася Сін трохи занадто різко і потяглася за 

рушником, ніби самою силою волі хотіла розвеселити і розмову, і 
своє серце. — Він не зовсім той хлопець, із яким у дівчат калатає 
в грудях. Навряд чи навіть тьохкає.

Вона розсміялася знову, і Мей нагадала собі — Сін ходила по 
яскравому крихкому мосту над холодною і страшною згубою, яка 
вже спіткала її матір.

Сін озирнулася на Мей через плече, і Мей моргнула. Без макія
жу, а особливо — без яскравої помади, Сін здавалася зовсім іншою. 
Усе ще вродлива, якщо придивитися, але раптом її краса перестала 
кидатися у вічі. Уся її поведінка також змінилася, ніби макіяж — то 
така маска, до якої належиться роль.
> — Можливо, Алан — хамелеон, — зауважила Мей. — Як і ти.

Зведені брови Сін вигнулися крутіше, мов крила ластівки на 
якійсь картині.

— О, ти помітила?
— Я швидко вчуся.
— Я бачу, — відказала Сін і різко відвернулася від дзеркала.
Вона легко смикнула зі столика червону шаль — кришталева

куля навіть не ворухнулася. Дівчина змахнула шаллю в повітрі — та 
зметнулася червоною дугою та лягла на її волосся, і Сін стрибнула 
на ліжко поряд із Мей.

— Хочеш, розкажу тобі долю?
— Ти циганка-ворожка? — спитала Мей.
— Ні, — заперечила Сін. — Але люди так думають через мою 

екзотичну вроду. — Вона сяйнула усмішкою і перекинула сильні 
смагляві ноги через коліна Мей, ніби її краса — то такий жарт. — 
Бо, знаєш, смаглява дівчина і ворожка — ким же іше мені бути?

Сін скривилася, і Мей усе думала, що би такого сказати аж ніяк 
не расистського.

Усмішка Сін обернулася на хитру — вона точно знала, над чим 
замислилася Мей .

— Татова родина була, з Карибів. Мама була валійкою — і во
рожкою. Так що, — завершила Сін, — можу розказати твоє таємне 
сердечне бажання.

— Воно не таємне, — заперечила Мей і смикнула шаль убік — 
та відразу зісковзнула та впала. — Я хочу...
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Бути як ти, сказала би Мей раніше, але тепер Сін стала для 
неї людиною, а не кумиром. Із купою проблем, із якими Мей на
вряд чи би дала раду, із життям, яке із неї зробило людину, дуже 
інакшу від Мей.

їй не хотілося бути Сін, але щось у ній все одно притягувало — 
щось властиве усьому Гоблінському Ярмарку. Мей почувалася 
метеликом, що пірнає у полум’яні спалахи. Вона подумала: якщо 
навчитися танцювати довкола вогню, можна не опалитися.

— Я хочу стати частиною Ярмарку, — сказала вона нарешті.
Сін відсунулася, скочила на ноги і метнулася до комода. Взяла

вінок, у якому танцювала раніше, і витягла з нього дві червоні 
квітки.

— Я знала, що ти так скажеш. — Вона повернулася і поглянула 
на Мей згори, темні очі дивилися невідривно та серйозно. Взяла 
Мей за руку та вклала квіти їй у долоню. — Почервони собі руку, — 
з усмішкою сказала Сін. — Я повідомлю тебе, де буде наступний 
Ярмарок. І якщо хтось зупинить тебе, покажи їм ці квіти.

— Дві квітки — це запрошення?
— Дві квітки — запрошення на Ярмарок. Одна — запрошення 

на щось інше. — Сін осміхнулася. — Три квітки: я кажу, що це 
запрошення, а насправді я хочу, щоби цю людину вбили, щойно 
побачать.

Мей повільно кивнула.
— Дякую.
Сін звела плечима.
— Я люблю Ярмарок. Якщо ти також його любиш, тоді я твій 

друг.
— Тоді ти мій друг, — підтвердила Мей і піднялася. — Я мушу 

повернутися до Алана, бін також мій друг.
— Добре, — погодилася Сін. — Я і так збиралася тебе виганяти. 

До мене прийде хлопець.
— Та ти що, — протягнула Мей, і раптом це було, наче розмова 

із Рейчел чи Ерікою у школі, смішки за обідом — хто кому подо
бається. — Хтось особливий?

Хоч хтось трохи розважиться, не намарне зуживши остаточний 
ефект від лихоманкового фрукту.

Сін штурхонула її ліктем.
— О, він унікальний. Приходь на Ярмарок наступного місяця, 

і я тобі все розкажу.
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Мей позадкувала, вже сумуючи за Ярмарком. От тільки Алан 
її чекав.

Вона поклала руку на двері та озирнулася на Сін — та сиділа на 
ліжку і поправляла макіяж. Легко та вміло, без дзеркала, малюва
ла уста новою помадою — насиченого, темно-червоного кольору. 
Червоного — не просто привернути погляд. Червоного — зупинити 
його на губах.

— Чекаю — не дочекаюся, — озвалася Мей.
Сін усміхнулася їй, повільно і виважено, увійшовши в іще один 

образ.
— Я залишу для тебе танець.

* * *

Мей не знала, як повернутися до машини, крім як тим самим 
шляхом — через увесь Ярмарок. Вона пообіцяла собі не затриму
ватися, але важко було проминати всі затінені та підсвічені місця, 
важко не послухатися закликів «підходьте-купляйте!».

Вона не зупинилася при жодній ятці. Ну, може, трошки по- 
розглядалася.

Один прилавок повнився барвистими лампами, і всі були під
писані. На ярличку одного ліхтаря — подібного на старовинний, 
із чорної сталі та чотирма великими отворами для променів світ
ла — значилося «ЛІХТАРИК- МАЯ К». Другий, малесенький і ро
жевий, наче іскристий трояндовий пуп’янок, називався «СЯЙВО 
ЛЮБОВІ».

— Світла дає рівно стільки, щоби розгледіти коханого! — гукнула 
до Мей крамарка. — Побачиш його при цьому ліхтарику, знатимеш, 
що то справдешня любов!

Мей розсміялася та пройшла повз, пообіцявши собі зайти сюди 
наступного разу. Тепер не можна було зупинятися.

Та вона зупинилася.
Посеред метушливого натовпу, де усі продавали й купляли, 

танцювали й сміялися, був Тобі, менший брат Сін.
Джеральд стояв посеред ярмарку із малим на руках.
Мей рушила до нього. Серце стукотіло у грудях нестерпно 

сильно.
— Сказати всім, хто ти такий? — зажадала вона, щойно набли

зилася. — Роздеруть тебе навпіл, гарне буде видовище.
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Маг розвернувся і смикнувся, упізнавши її. Але не відсахнувся, 
коли вона підступила ближче.

— Щось тебе всюди повно.
— Тебе також.
Вони стояли в одному з численних затінків, ніби звичайна па

рочка молодих туристів. Джеральд міг її заморозити, ув’язнити в 
повітрі, мов бабку в янтарній краплі, і ніхто би, мабуть, не помітив.

Мей простягнула руки крізь невеличку відстань між ними.
— Віддай мені дитину, — спробувала наказати вона.
Мей ухопила пальцями маленьку дитячу футболку, міцно вче

пилася у тканину, а тоді охопила малого за плечі, хоч і довелося 
притиснути руку до грудей Джеральда.

Маг не відпустив. Мей глипнула вниз, на його руку — на вну
трішньому боці зап’ястя темніла невиразна мітка, але не встигла 
Мей роздивитися, як Джеральд усміхнувся, і його рукав зісковзнув 
зап’ястям униз, наче живий.

Маг заговорив — Мей рукою відчула порух його грудей, по
чула, як зароджувався всередині низький голос, а тоді струменів 
їй тихенько у вухо.

— Він сам тут блукав, я тільки взяв його на руки. Я не бажаю 
дитині зла. І тобі не бажаю. Ти сестра Джеймі.

— Ну тепер я спокійна, — виплюнула Мей. — Я знаю, чия це
дитина. Віддай малого мені. '

— Якщо віддам, — припустив Джеральд, — ти ж не здіймеш 
серед Ярмарку непотрібного галасу?

— Це дитина! — прошипіла Мей. — А не розмінна монета.
Джеральд мовчав. Мей перевела погляд від замисленого і без

жалісного у півтіні лиця мага на Тббі. Малого, здавалося, все вла
штовувало: він не зводив із Мей великих очей і широко роззявив 
ротика у подивоване «О».

— Гаразд, — вирішив нарешті Джеральд і тицьнув дитину у 
руки Мей.

Мей не сподівалася, що Тобі такий важкий, і їй довелося обе
режно перехопити його другою рукою, аби вмостити більш-менш 
нормально. Джеральд відступив.

— Мене і так уже ждуть.
Маг збентежився як ніколи, мовби добрий учинок — це таке 

неприпустиме порушення етикету, що йому залишається тільки 
забратися і вдавати, ніби нічого не було.

Тоді він зник. Мей була майже впевнена — він чарував: ніхто 
отак не зникає в повітрі, ніби під темну воду.
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Мей, здавалося, єдина помітила.
— Намисто, прекрасна панно? — запропонував азіат із вищиром, 

наче в черепа, блиснувши темними очима. — Для дитятка-гарнюні 
намисто?

Він швидко і вправно накинув намисто на шию Тббі, покла
цуючи пальцями.

— Це кістки?
— Найкращі кістки, панно, — злегка дорікнув їй крамар. — Щу

рячі для розуму, пташині для пісні, лисячі для хитрості і — тільки 
між нами — маленька людська кісточка, щоби закляття трималося.

— Ну просто хрещена фея смерті, — огризнулася Мей. — Зна
єш, де Тріш? Вона мала бавити Тобі.

— О, — чоловік змінився на лиці. — Вибачте, панно, не знав, 
що ви ярмарчанка. Я, бачте, пістрявий.

— Пістрявий?
, Він усміхнувся.

— Значить, не ярмарчанка. Я — пістрявий флейтист. Ми для 
Ярмарку граємо, але самі не ярмарчани: ми користуємося магією. 
Варто мені заграти — і діти, тварини чи молоді гарненькі дівчата 
підуть за мною, куди завгодно.

Мей вихопила з кишені дві квітки і помахала йому перед носом.
— Корисне вміння. Де Тріш?
Флейтист усміхнувся.
— Та я нічого такого, — заперечив він. — Чесне слово, ти не 

мій тип. І Тріш я не бачив.
Тобі почав пускати слиняві бульки Мей у вухо.
— Прекрасно.
Пістрявий флейтист усміхнувся насмішкувато її нещастю та 

подався далі.
Мей прийняла рішення. До Сін прийшов хлопець, але ж мож

на постукати, і Сін їй скаже, що робити з дитиною. Сін ніби не з 
таких, хто паленітиме з сорому, а Алан вже зачекався.

Вона помарширувала назад в тому напрямку, звідки прийшла, 
тільки зараз — із Тобі на руках — ступала значно обережніше. І все 
одно, коли спускалася пагорбом, чотири рази мало не перечепилася 
та щоразу в паніці надто сильно притискала до себе дитину. Малий 
на це тихо і радісно белькотів. Або дворічний малюк над нею зну
щався, або він виросте у прихильника небезпечних видів спорту.

Мей переставляла ноги, наосліп і з вантажем, і вийшла на за
тінений виступ саме тоді, коли Джеральд, постукавши, зайшов у 
червоний фургон Сін.
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Дивидя, що ічуиуєш

ей сторчголов метнулася до фургона, хоча двері вже 
зачинилися, тільки червона фіранка затріпотіла на 
нічному вітрі.

Вхопилася за дверну ручку, готова увірватися, 
попередити, коли їй спало на думку: що зможуть 

протиставити Джеральдові дві дівчини? — а щойно Мей викриє 
мага, він перестане вдавати добряка.

А ще дитина. Сін не подякує, що Мей притягнула її малого 
брата на лінію вогаю.

Добре, подумала Мей. Назад на Ярмарок, розказати, що у фургон 
до обраної спадкоємиці пробрався маг, урятувати Сін і найважливі
ше — віддати комусь дитину.

Але спочатку варто переконатися, що з Сін усе гаразд.
Вона пересадила Тобі на згин ліктя і вільною рукою відсунула 

трошки заслону.
У мисці з водою поміж трояндовими пелюстками плавали за

палені свічки.
Сін стояла коло ліжка, огорнута у червоний шовковий халат. 

Тоненький, розписаний чорними квітами і шипами шовк, здавалося, 
порветься від першого ж руху, а вигини під тканиною не залишали 
сумніву у невідворотності такого фіналу.
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Зараз Сін не ворушилася, лише вигинала темно-червоні уста і 
дивилася замисленими темними очима.

Джеральд стояв до Мей спиною, схилив голову набік — лиця 
майже не видно, тільки вигин щоки і око, в якому золотом від
бивалося мерехтіння свічок.

— Ти казала, що хочеш поговорити.
Маг ступив до Сін, і вона полинула до нього, наче ріка червоного 

шовку, притиснулася, запустила пальці у пісочні кучері на потилиці. 
Джеральдова рука завмерла в повітрі, тоді опустилася на її стегно.

Сін розсміялася, опустила повіки — нібито сонна, нібито щойно 
піднялася з ліжка і хоче лягти назад.

— Звісно, — хрипло промуркотіла вона і спустила червоні шов
кові рукави з обох смаглявих плечей одразу.

Показалися слонові руків’я, тріснув під натиском сталі шовк — 
Сін витягнула два довгі ножі. Джеральд не встиг відступити, і леза 
зустрілися за його шиєю у смертоносному поцілунку.

Сін сказала:
— Ми поговоримо.
Мей відчула, що усміхається. І не треба жодної місії порятунку. 

Очевидно, що у Сін усе під контролем.
Саме тоді хтось поклав руку Мей на плече.
Вона здавила зойк, міцно стиснула щелепи і повільно озирнула

ся. Рука сама зметнулася у раптовому, дивному пориві — захистити 
дитину, притулити міцніше до грудей.

Позаду Мей стояла Мерріс Кромвель — така здивована і невдо- 
волена, немов упіймала непрошену Мей у себе в садку.

— Там маг, — прошепотіла Мей.
— Сінтія вже мене сповістила та виманила мага зсередини 

Ярмарку, — повідомила Мерріс, не понижаючи голос. — Поняття 
не маю, чого ти надумала, ніби дитині варто дивитися, як катува
тимуть мага.

— Я не знала...
— Ну, тепер знаєш, — перервала її Мерріс. — Може, забереш 

дитину, поки...
Хряснули, відчинившись, двері фургона. Джеральд спіткнувся 

на порозі — Сін штовхнула його у плечі і відразу ступила слідом, 
приставивши ножі магові до спини. Вона крокувала легко, поки 
не побачила Мей.

— Що тут робить Тобі?
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Джеральдові очі метнулися до обличчя Мей, тоді до дитини в 
неї на руках. Раптова напруга в голосі Сін, очевидно, наштовхнула 
його на якусь думку — на обличчі мага з’явився замислений вираз.

— Він сам-один блукав по Ярмарку, — пояснила Мей. — Я по
думала, треба принести його до тебе. Вибач, що перервала.

— Ага, — озвалася Сін і копнула Джеральда під коліна — той 
гепнувся навколішки у болото. — У мене сьогодні дуже особлива ніч.

— Сін, — запитав Джеральд, — ти знаєш, кому ти служиш? — Він 
смикнув головою в той бік, де з кам’яним обличчям стояла Мерріс 
Кромвель. — Знаєш, хто вона така — холодна пані дому Мезенція? 
Знаєш, що це означає?

Мей не могла не згадати, як у домі Мезенція кричала та жінка, як 
її мучив демон, що вселився в її чоловіка та вбивав його зсередини. 
Мерріс брала гроші від родичів одержимих за те, що дотримувала 
нещасних до смерті. Рідні могли залишитися поряд і спостерігати 
повільну агонію — за додаткову плату.

За досить велику додаткову плату — наскільки Мей могла оці
нити багату обстановку в домі Мезенція.

Сін схопила Джеральда за пісочне волосся, затиснувши обидва 
довгі ножі в іншій руці. Два гострі леза впиралися магові в горло.

— Минулого літа я прожила у тому домі цілий місяць, — мовила 
вона тихо. — Там померла моя матір. Я знаю, кому я служу.

Джеральд зиркнув у бік Мерріс, не звертаючи жодної уваги, як 
загрозливо смикнулися ножі, щойно він ворухнувся.

— У мене є пропозиція, — сказав він. — Хай вони підуть, і ми 
поговоримо. Тобі буде цікаво.

— Коли і далі буде балакати, як набридливий комівояжер, — 
звернулася Мерріс до Сін, — переріж йому горло.

Сін усміхнулася.
— Із задоволенням.
Мерріс кидала кожне слово звучно і виважено, без жодних 

емоцій, наскільки Мей могла розібрати, та Сін поглянула на неї 
тепло і задоволено, ніби отримала похвалу від улюбленої вчительки.

— Ти їй довіряєш, — продовжив Джеральд. — Мило. Краще, 
якби і вона тобі довіряла, звісно.

— Закрий пельку, — огризнулася Сін.
Джеральд і не подумав.
— Вона розповіла тобі, коли заболіло вперше, Сін? — голос 

лився так само м’яко і неспинно, як вітерець з-понад моря. — Роз
повіла, що сказали лікарі? Ти знаєш, що вона хвора?
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Може, і не вдалося би — але Сін дивилася саме на Мерріс.
Мей спостерігала за Сін із Джеральдом і не бачила лиця Мерріс, 

але помітила, як на обличчі змінилася Сін.
Джеральд ударив.
Використав ту мить, коли Сін завагалася, і зірвався на ноги, 

штовхнувши її плечем. Сін упала, і маг розвернувся до неї, ударив 
магічними спалахами, що заструменіли йому з долонь.

Сін гупнуло об землю. Вона лише ледь чутно, зацушено схлипнула.
— Ну, — Джеральд розвернувся до Мерріс, на руках його все 

ще яскріла магія. — Мабуть, тепер ти не відмовишся від розмови.
Мей так сильно пригасла Тобі до грудей, що він запхинькав їй 

тихо у вухо. У відчаї вона поглянула на Мерріс.
Мерріс усміхалася.
Джеральд повалився на землю із ножем у спині.
— Вічно ти розказуєш, що хочеш поговорити, — зауважив Алан, 

виходячи з тіні пагорбів з іще одним метальним ножем напогото
ві. — А тоді кидаєшся на людей. Мені від цього не до балачок.

Джеральд застогнав у покриту темрявою траву, тоді повернувся 
на бік, сперся на одну руку. Висмикнув ніж зі спини і кинув, за
кривавлений, на землю.

— Варто зазначити, вона перша витягла зброю, — сказав він.
Алан зупинився коло Сін. Її шовковий халат перетворився

на лахміття і здавався сірим у світлі місяця, губи її стискалися і 
кривилися від болю, і вона все намагалася сісти, піднятися. Алан 
простягнув їй вільну руку — Сін тільки зиркнула сердито і похитала 
головою. Алан стенув плечима та пошкутильгав до Джеральда.

— Ти сам пробрався на наш Ярмарок, для власної вигоди, — 
нагадав Алан Джеральду. — І дозволу не просив. Заліз на чужу 
територію і думав, що розплати не буде, бо ти сильніший за нас.

— Я справді сильніший за вас, — відказав Джеральд. — Твого 
любого братика поклав на обидві лопатки, скажеш — ні? Ти навіть 
не уявляєш, що я можу з вами зробити.

Маг повільно звівся на ноги, спалахи магії переливалися у нього 
між пальцями, ніби він перебирав у руках золоті, блискучі монети. 
Алан клацнув кріпленням на лівому зап’ясті і враз тримав уже два 
ножі, приставивши одного до Джеральдового горла.

Джеральд розсміявся.
— І один ніж мене не зупинить.
Мей не помітила, коли підвелася Сін. Побачила тільки, як 

вона вже стоїть за спиною мага, додавши свої ножі до Аланових, а

129



у Джеральда круг шиї красується щось подібне на загострений та 
лискучий у місячному сяйві нашийник, що поставив його на коліна 
і не дає ворухнутися.

Почула, як вона сказала Джеральдові на вухо:
— А скільки ножів зупинять? У нас великий вибір.
Алан глянув Сін у вічі та злегка кивнув.
— Зачепиш одного — інший переріже тобі горлянку, — повідо

мив Алан, схожий на молодого священика — серйозний та сповне
ний добрих намірів, а тоді легко, поміж іншим, крутнув зап’ястям, 
і Джеральду довелося закинути голову на ножі Сін. — Надумаєш 
вдарити — можеш і не встигнути. Або — розкажи, що ти мав на 
увазі про Мерріс.

— Що ти їй зробив? — зажадала Сін.
— Я — нічого, — заперечив Джеральд. — Але таке буває... щось 

проникає у тіло незваним гостем, бездумним демоном. Рак кісток. 
Стадія вже непідсильна вашим дрібненьким магічним фокусам. 
Утім, хай Алановий демон спробує її зцілити: його магія акуратна, 
немов таран, а хвороба прив’язана до кожної кісточки, просякла 
все тіло. Коли він її рознесе на дрібненькі шматки, це буде, при
наймні, швидко.

— Жоден демон її не торкнеться!
— Тоді вона помре повільно, — погодився Джеральд. — Ти 

готова її втратити? Готова очолити Ярмарок?
Коли Сін заговорила, вона зверталася не до Джеральда.
— Це правда?
— Так, — підтвердила Мерріс відсторонено.
Мей не могла себе змусити поглянути на Мерріс. Навіть на Сін 

було майже нестерпно дивитися.
— Чому... — голос у Сін дрижав, — чого ти мені не сказала?
Ножі в її руках також задрижали, і Алановий окрик ляснув

владно: )
— Тримай!
— Не смій мені наказувати, брудний зраднику! — гаркнула Сін, 

звузивши темні очі. Ножі її більше не тремтіли.
Зсередини Джеральда щось підіймалося, наче вітер, що долинав 

з моря, і в Мей мороз пішов поза шкірою.
Тобі заквилив — довго, тонко і відчайдушно. Мей колисала 

його і тихесенько примовляла, розпачливо перелякана, що Сін 
відволічеться на брата у невдалий момент.
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Тепер уже по всій шкірі Джеральда пробігали спалахи магії, не 
лише на руках — наче прожилки золота в камені, наче неясні со
нячні промені проти неба.

— Слухай мене, Мерріс, — Джеральд повернув до неї обличчя, 
і осяйні магічні пальці пробігли його щелепою. — Ти не мусиш 
умирати. Я можу тебе врятувати.

— Можеш? — дуже спокійно перепитала Мерріс. — І що ти за 
це попросиш?

Із Джеральдових губ зривалися золоті магічні іскорки. І лилися 
слова.

— Перемир’я. Боротьба з магами Ярмарок ні до чого не привела. 
І не треба вдавати, ніби тебе цікавлять битви. Гоблінський Ярма
рок — це бізнес, і я не маю нічого проти. Не продавай туристам 
талісмани, не зводь. їхні мітки, і обіцяю — не пожалкуєш: я дам 
твоєму ярмарку таку магію, про яку ти й не мріяла. Я тільки хочу 
позбутися дрібної прикрості.

— Я тільки хочу позбутися кількох твоїх важливих кінцівок, — 
пропихтіла Сін. — Що тут поганого?

Вони із Аланом обоє дихали важко, намагаючись утримати ножі. 
Леза вбирали частину Джеральдового сяйва і відгиналися, викрив
лялися у їхніх руках. Джеральд просто підняв долоню, і на коротку 
мить навіть повітря круг нього налилося золотом. Ножі вилетіли 
з рук Сін та Алана. Магія відкинула їх обох, жбурнула на землю.

Малий закричав у Мей на руках. Мерріс Кромвель ступила 
вперед, назустріч Джеральду.

— Подумай, — усміхнувся їй Джеральд. — Ти знаєш, де мене 
знайти.

Сін уже скочила на ноги швидким танцювальним рухом. Ми
наючи Алана, вона зупинилася, а тоді подала йому руку. Алан 
схопився, зціпив зуби і звівся з її допомогою. Мей помітила, як він 
напружив плечі, як не дозволив собі реагувати на біль.

Вони кинулися на Джеральда, наче вовки, і повалили його Мерріс 
під ноги. Джеральд ударив жменею магії, і Алан захрипів. Сін заса
дила коліно Джеральду у живіт, навалилася усім тілом і приставила 
ніж до горла. Від її халата залишився тільки жмут червоних сірічок, 
зчеплених при комірі та на зап’ястях — ці пасма розліталися, не
мов криваві знамена. Біла, у плямах крові та бруду, спідня сорочка 
швидко здіймалася і опадала на грудях у такт її важкому диханню.

— Я від тебе втомилася, — і вона опустила ніж смертоносним, 
різким ударом.
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Джеральд жбурнув магію їй у груди, і Сін завалилася на спину. 
В повітрі запахло паленим. Мей кинулася вперед.

— Мей, ні! — закричала Сін. — Тобі...
Мей спинилася і сильніше вчепилася у виючого малого — аби 

тільки втриматися, аби не посадити його на землю і не рвонути 
вперед.

Джеральд знову був на ногах. Як і Алан: ніж у руці, а ось — і 
в плечі Джеральда.

— Він мій, Райвз, — проскрипіла Сін, нетвердо здіймаючись 
на ноги.

Алан звузив очі.
— Я поділюся.
— Я не хотів цього робити, — тихо сказав їм Джеральд.
Мей розвернулася, щойно почула цей холодний тон — Джеральд 

тільки почав піднімати руку. Вона побігла, обернувшись до мага 
спиною, затуливши собою дитину.

Ззаду щось вдарило, збило з ніг — Мей закривала собою Тобі, 
а її зверху закривала Сін. Волосся її розсипалося і падало на об
личчя Мей.

— Шш, сонечко, маленький, все добре, — примовляла Сін, і 
Тобі випустив футболку Мей із пухких кулачків, розвернувся, за- 
рюмсаний і сопливий, потягнувся до Сін. Сін відсунулася від Мей, 
сіла на землі, обійняла брата.

«Краще вона, ніж я», — подумала Мей і звелася на ноги — по
бачити, що відбувається.

Алан цілився ножем Джеральдові в живіт. Джеральд із кінчиків 
пальців кинув блискавкою Алану в хвору ногу, і Алан тихо скрик
нув та впав.

Сін вилаялася, тицьнула Тобі в руки Мей — ну тільки не знову — 
і побігла назад. Мей пішла слідом, хоч і Тобі знову завив їй на вухо.

Мерріс Кромвель тримала в руці великий ритуальний ніж. Мей 
трохи стишила кроки, відчувши полегшення, аж тут Мерріс від
ступила і опустила ніж.

Джеральд сказав їй щось на останок — Мей не розчула, що 
саме — розвернувся і побіг геть.

Алан схопив із землі один зі своїх метальних ножів.
Мерріс крикнула:
— Не вбивай його!
Алан метнув і промахнувся. Джеральд зник за вершиною па

горбу. Сін підлетіла до Алана, схопила його за руку і прокричала 
йому в лице:
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— Чого ти його відпустив?
— Мерріс наказала його не вбивати, — огризнувся Алан. — 

Метальні ножі настільки далеко не долітають, а кулі не діють, і я...
— Треба було його наздогнати! — лютувала вимоглива Сін — 

справжня принцеса Гоблінського Ярмарку.
Алан у відповідь глухо рикнув:
— Як, по-твоєму, я мав це зробити?
Мей сповільнила ходу. Не хотілося бути тут. Бачити Аланове 

обличчя таким — побілілим, голим, застиглим у миті чистого, 
скаженого відчаю.

— Я... — почала Сін і затнулася.
І відпустила Аланову руку.
— Не хвилюйся, Сінтіє, — Алан дивився на неї згори униз. — Це 

навіть комплімент. Уперше ти на якусь мить забула про мою ногу.
Тільки голос, гіркий та втомлений, виказував, що це нітрохи 

не комплімент.
Мей підійшла до них і усміхнулася Алану трохи розпачливо. 

Він ураз переніс усю увагу на неї, заусміхався у відповідь, і Сін 
відвернулася, вихопила Тобі з рук Мей та відійшла.

Без дитини стало значно легше. Мабуть, на лиці у Мей це дуже 
ясно відобразилося, бо Алану раптом стало смішно.

— Не говори, — сказав він. — Саме так ти собі цю ніч і уявляла.
Щойно Джеральд зник, союз проти мага розпався. Сін, при

туливши до себе Тобі, стояла коло Мерріс. Обоє вони — і Сін, і 
Мерріс — дивилися на Алана, обоє чорноволосі та сповнені гідності. 
В цю мить вони здавалися схожими, хоча зовсім не були схожі. На 
траві поміж ними та Аланом залишилися плями крові.

— Я можу ще щось зробити? — запитав Алан.
Мерріс озвалася:
— Досить уже зробив.

* * *

Вони їхали з Корнуола додому. Повільно сходило сонце, ясніло 
світанкове небо, затягнуте блідими хмарами, сірі порожні дороги 
стелилися попереду. Мей так втомилася, що притулила лице до 
вікна і задрімала. Як Алан примудрявся до всього ще й машиною 
керувати, вона собі навіть не уявляла.

Раз по раз долаючи напівсон, вона намагалася скласти Алану 
компанію і підтримати розмову. На тактовність їй сили не вистачало.
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— То чого ви із Сін так одне одного ненавидите? — запитала 
вона, коли Алан повернув ліворуч на Алфінгтонському перехресті.

Алан тихо і здивовано розсміявся. Він тримав руки на кермі, 
навіть утомленим не здавався, тільки в кутиках очей залягли глибші, 
ніж зазвичай, зморщечки.

— Між нами немає ненависті, — пояснив він. — Просто ми дуже 
різні. Якби Гоблінський Ярмарок був американською школою, як 
то у фільмах показують, то вона би була капітаном чір-лідерів, а 
я — капітаном шахового гуртка.

— То ти шахіст? — запитала Мей.
— Трохи граю, — зізнався Алан. — А ти?
— Ну, інколи.
— Зіграємо якось, — запропонував Алан так м’яко, що в душу 

Мей закралася страшна підозра: цілком можливо, скоро вона про
грає в шахи, чого з нею не траплялося з восьми років.

— Зіграємо, — погодилася вона. — Мені, однак, здалося, це щось 
серйозніше за вічне суперництво між шахістами та чір-лідерами.

— Ну, — сказав Алан, — танцівники не люблять бачити, як 
хтось бодай спотикається. Я розумію, справді. Адже Стелла — мати 
Сін — схибила. Я сам бачив, як вона впала. Я бачив, як падало 
багато танцівників. Я знаю, чому Сінтія так на мене реагує. Вона 
над цим не владна. Але я також. Коли дівчина здригається щоразу, 
коли я проходжу повз, це не спонукає мене до приязні. — Алан 
звів плечима, не відводячи погляду від дороги. — Деяким людям не 
судилося порозумітися у цьому житті. Це не ненависть. Вона мені 
просто не подобається. Буває.

— Сін, мабуть, до такого не звикла, — зауважила Мей.
— До чого?
— Не подобатися хлопцеві, — пояснила Мей. — Вона ж типу 

як надзвичайна. І гарна.
Мей не д}рке переймалася про те, що саме говорить, притиснув

ши лоба до скла, щосили намагаючись не заснути. Ранковий туман 
закривав поля по обидва боки дороги, такий густий та білий, що 
здавалося, наче звідусіль підкрадаються вівці-мутанти.

Схоже, Мей перевтомилася.
— Не гарніша за тебе, — заперечив Алан. Відверта брехня, як 

і більшість Аланових слів. Та як і більшості його слів, цим важко 
було не повірити. — А ще ти читаєш, — додав він.

— Ой, як сексуально, — відказала Мей дещо збентежено.
— Ну, — Алан злегка почервонів, — на мою думку, так.
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їй не одній було незручно. Алан також напружив плечі, захища
ючись — ніби визнавши будь-яку чесну емоцію, навіть таку просту, 
як прихильність до начитаних дівчат, він обов’язково накличе на 
себе кривду.

Мей згадала, як відчайдушно Нік прагнув утекти, коли Алан 
говорив, що любить брата. Вона розуміла, чого Алану зручніше 
було брехати.

Мей вирішила обернути все на жарт, їм ще сорок п’ять хвилин 
разом їхати. Не хотілося вистрибувати на світанку з машини і зу
стрічатися з вівцями-мутантами, якщо ситуація перетвориться на 
нестерпно бентежну.

— Краще би надзвичайна — як Сін, аніж просто гарна.
— Я думаю, ти надзвичайна, — почав Алан, теплий рум’янець 

залив йому щоки аж по вилиці, і Мей це водночас вразило й за
смутило — з Ліаннан він так не соромився.
• Вона не знала — чи це того, що він на неї запав, чи того, що з 

демонами йому спілкуватися було легше.
— От зачекай, — сказала вона йому. — Ти і не уявляєш, яка я 

можу бути надзвичайна. Наступного разу дитину триматиме хтось 
інший.

Алан розсміявся.
— У тебе лице таке було... — він виразно змахнув рукою над 

кермом. — Ніби тобі тицьнули мішок картоплі. І він от-от вибухне.
— Які у вас, Алане Райвз, яскраві порівняння — з глибокою 

гіркотою мовила наша героїня. Тобі пощастило: жбурляй собі но
жички та лякай мага.

— Я би уточнив, що ножички жбурляю собі зі смертельною 
точністю, — усе ще зі сміхом озвався Алан. — Нічого він мене не 
боявся.

— Та ну, десь на хвилину ви з Сін його до стінки приперли. 
Навіть на дві.

— Якби то, — знову посерйознішав Алан. — Він міг нас обох 
убити завиграшки. Але не вбив. Сказав, що хотів, а тоді пішов. 
І байдуже, що ми робили. Ну... хіба подратували трохи.

— Я собі думаю, — сухо зауважила Мей. — Адже ти двічі про
штрикнув його ножем.

— Ага, — погодився Алан ледь чутно, не відводячи очей від 
укритої туманом дороги попереду. — Це мене переконало, що він 
говорив щиро.
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— Отже, коли він просив у Мерріс дозволу на численні вбивства, 
то це він серйозно?

— Ну. Так, — спокійно озвався Алан. — Так само, як і коли 
просив мене допомогти забрати Нікові сили. Можливо, він збира
ється укласти чесну угоду і дотримати слова.

Мей витріщилася.
— Це серйозний ризик!
— Я знаю.
На якийсь час запала тиша, тільки машина двигтіла дорогою 

назустріч ранку. Мей не знала, що сказати, крім того, що страшно 
було озвучити.

Вона не боягузка. Вона сказала.
— Алане. Ти ж не збираєшся справді з ним домовлятися, так?
Алан мовчав. Мовчав так довго, що Мей перестала чекати на

відповідь.
Вона знову схилила голову до вікна, у очах блимало — від уто

ми і яскравої різкості, з якою бачиться світ після лихоманкового 
фрукту. Десь під ребрами похололо, але Мей сказала собі: Алан 
також втомився. Він це не насправді.

Алановий голос був такий тихий і розмірений — майже наспів, 
немов колискова. Тоді його слова проникли через туман, що об
горнув мозок Мей.

— Навіть якщо все вийде, навіть якщо Нік шануватиме усі дурні 
людські правила, як я цього хочу, колись я помру. А він — ні. Мож
ливо, він житиме вічно в цьому тілі, а, може, обійдеться без нього. 
Можливо, йому стане самотньо, і він приведе сюди друзів-демонів 
із вічного холоду. Можливо, він забуде кожне вивчене колись слово. 
Він прожив тисячі різних життів і кожне забув. Можливо, забуде і 
це. Який варіант не візьми, майже неминуче все закінчиться ката
строфою. Загине багато людей. І це я буду винен.

Тепер Мей прокинулася. Прохолодне ранкове повітря проникало 
з вулиці навіть через зачинене вікно, за спиною пробіг холодок.

— Це я вибрав брата, а не цілий світ, — навіть такий — тихий, 
змертвілий — у Алана був дуже красивий голос. — Я не мав права 
на таке рішення. Не в напливі бездумного відчаю — я все зважив. 
І вибрав. Уже загинуло двоє невинних, і я не мав жодного права!

— У тебе була причина.
Мей пам’ятала, як зібралися довкола ув’язненого, лютого Ніка 

маги Обсидіанового Кола на чолі з тим страшним чоловіком, 
Артуром, як вони обступили його, наче відьми казан із немовлям
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усередині. Вони загрожували Алановому брату. Мей так само 
вчинила, коли вбила мага заради Джеймі. Вона збиралася вбити, 
запланувала чужу смерть і скористалася зручною нагодою, а тоді 
з’ясувалося, що просто жити далі у неї не вийде. Подібні рішення 
відкидають подовгасті чорні тіні далеко вперед — на все прийдешнє 
майбутнє.

Мей знала, який це нав’язливий спогад — кров на твоїх руках.
— Жодна причина таке не виправдає, — видушив із себе Алан, 

затинаючись на словах.
Вони їхали крізь туман у тиші.

* * *

Коли вони припаркувалися біля Аланового і Нікового будинку, 
спочатку Мей здалося, хтось забув вимкнути світло.

Ключі вона з собою не брала, а Джеймі не в тому настрої, щоби 
впустити її, якщо Мей кидатиме камінцями в його вікно. Що ска
же Аннабель, якби раптом дочка подзвонила в двері опів на п’яту 
ранку, Мей навіть думати не хотілося, тож Алан запропонував їй 
своє ліжко.

— Я ляжу на канапі, — позіхаючи, заперечила Мей. Алан від- 
стібнув їй ремінь безпеки, вона відмахнулася та знову позіхнула. — Я 
готова з тобою за неї битися.

Саме тоді Алан нахилився до вітрового скла і примружився, 
вдивляючись уперед. Мей також глипнула, що привернуло його 
увагу — і помітила світло.

Ніхто нічого не забув, усвідомила Мей через мить. У вікні горів 
яскравий ліхтар, розливаючи осяйні жовті промені, наче прожек
тори. Чорна сталь випускала світло крізь чотири великі отвори.

— Це... — почав Алан.
— Ліхтарик-маяк, — закінчила Мей.
— Освітлює шлях назад, — ніби по пам’яті мовив Алан. — Кличе 

блукальців додому. — Він похитав головою, ледь помітно всміхнувся, 
а тоді легко ступив із машини, спершись для цього на дверцята. — 
Нік не хотів, щоби я ішов на Гоблінський Ярмарок, — пояснив він, 
коли підійшов до дверей з її боку.

Мей порушила його лицарські наміри — сама відчинила двері 
та вистрибнула з автівки. Алан звів плечима, усміхнувся їй і рушив 
до дверей, шукаючи в кишенях потрібний ключ. Він продовжив 
розмову — ненав’язливо, поміж іншим, зосереджено перебираючи
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зв’язку ключів, ніби думав, що так не видно, який він насправді 
радий.

— Тільки ліхтар марнує, — Алан відчинив двері та пропустив 
її уперед. — Я ще з ним про це побалакаю. Вони ж дорогі. Ото 
дурницю вчудив.

— Звісно-звісно, — погодилася Мей, і Алан глянув на неї поверх 
окулярів, тепло і трохи збентежено.

Тепер сяйво ліхтарика-маяка лилося з вітальні, сочилося крізь 
привідчинені двері у вузенький коридор. Алан легесенько, щоби не 
скрипнули, штовхнув двері, і, тільки зазирнувши в кімнату, Мей 
зрозуміла — чому.

На канапі спав Нік — лікоть під головою, довгі ноги звисають 
із бильця канапи. Незручно, мабуть.

Алан прошкутильгав у кімнату.
— Агов, — покликав він тихо. — Гов, прокидайся. Ми повер

нулися.
Нік різко розплющив очі:
— Я не сплю, не сплю, — озвався він зовсім не сонним голо

сом і відразу трішечки відвернувся, заховав лице у згин ліктя. Вії 
опустилися на щоки, кидаючи тіні на бліде обличчя.

— Не спиш, не спиш, — погодився Алан ласкавим стишеним 
тоном, щоби не розбудити. Тоді обережно відкинув чорні пасма з 
Нікового чола — Нік би сахнувся, якби не спав.

І все одно — Нік незадоволено смикнувся. Перекручена сіра 
футболка задерлася, оголила плаский живіт — і захований за чорним 
шкіряним поясом ніж.

— Він, е, завжди спить зі зброєю? — запитала Мей, але миттю 
замовкла — Нік поворухнувся. Вона для експерименту ступила 
одною ногою в кімнату — Нік уві сні припідняв голову. Мей віді
йшла назад у коридор.

Алан озирнувся, відповідаючи:
— І він, і я.
Меїї не хотіла будити Ніка, тому мовчала. Алан дивився на 

брата. Потягнувся ласкавим жестом до його лиця, але так і не тор
кнувся — рука завмерла над Ніковою головою.

Нік спав абсолютно беззвучно — не сопів, не зітхав і навіть 
дихав нечутно. Він і спав не по-людськи.

Алан чи то видихнув, чи зітхнув — тихо, виснажено — та по
шкутильгав гасити ліхтарик-маяк.

Мей хотілося пити, тож вона подалася на кухню. Наскільки 
сильно її мучила спрага, Мей зрозуміла тільки тоді, коли вода —
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пречудова, холодна — бризнула на пересохлий язик та змочила 
горло. Мей сперлася на стіл, стискаючи у пальцях мокру від кон
денсату склянку.

— Гей.
Мей озирнулася — на порозі кухні стояв Алан. Його очі та 

усмішка досі сяяли теплою радістю, що Нік лишив для нього ліх- 
тарик-маяк у вікні.

— Гей.
—Я можу на Нікове місце лягти, — запропонувала Мей. — Щоби 

твоє не займати — і ти нормально поспиш.
—А, ну, це... — Алан потер очі. — Я по неділях на півтори зміни, 

то мені на роботу ніби як уже на сьому. То леді хай вибирає — Ні
кове ліжко або моє. Я приготую каву.

Він увімкнув електричний чайник, дістав з полиці горня та роз
чинну каву. В Аннабель удома була кавомолка — єдиний кухонний 
прилад, яким вона вміла користуватися. Мей теж уміла тільки каву 
молоти — Аннабель би не потерпіла в своєму домі розчинної кави.

— Значить, — повільно мовила Мей, коли чайник запихкав 
гарячою парою, — ти цілу ніч не спав, а тепер на весь день ідеш 
на роботу. Нік боявся, щоби з тобою чого не сталося. Ти з хворою 
ногою дерся на кляту гору. І ти знав, як тебе приймуть на Гоблін- 
ському Ярмарку. Чого ти туди взагалі поперся?

Алан тільки пирснув, помішуючи каву.
— Ти ще питаєш? Хотів тобі догодити.
— Ем, — Мей покрутила в руках склянку з водою. — Виходить, 

ти пішов зі мною у неприємне для тебе місце, не чекав від цієї 
прогулянки нічого хорошого і жахливо провів час. Поміж хлопців 
таке називають «побаченням».

Напроти раковини було вікно, заклеєне клейкою стрічкою, від 
чого скло здавалося вкритим памороззю. З одного краю стрічка 
відставала, але все одно не пропускала на кухню вповні різке та 
яскраве ранкове світло — приглушені стрічкою тьмяні сонячні про
мені розмитими золотими пальцями торкалися Аланових кучерів.

Алан ледь усміхнувся.
— Для мене побачення — це тоді, коли я запросив дівчину на 

побачення, і вона погодилася, — сказав він. — Не бійся, Мей.
Він відійшов убік, обережно тримаючи горня, щоби в жодному 

разі не облити Мей кавою, і Мей згадала, як Сін сміялася, що Алан 
не з тих хлопців, від яких калатає у грудях, і як Алан зрадів такій
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дрібничці — залишеному для нього ліхтарику у вікні. У нього був 
такий знесилений, втомлений вигляд, і радісний вираз уже зникав 
із його обличчя, ніби йому там не місце.

— Але поза цією дрібничкою, — повільно мовила Мей, — як на 
мене, прекрасне вийшло побачення. Отож поцілунок на порозі ти 
точно заслужив. Або, ну, знаєш. Де завгодно.

Ці слова вирвалися під впливом лихоманкового фрукту і спів
чуття, і Мей відразу запанікувала. Поцілувати Алана вона була не 
проти, але хотілося бути чесною. Мей не знала, чи так буде чесно.

Зате точно знала: їй сподобалося, як його обличчя знову засяяло 
радістю. Він подивився їй просто у вічі, тепло і дуже відверто, ніби 
от-от нахилиться ближче та прошепоче на вухо найзаповітнішу 
таємницю.

— Тільки один, — попередила Мей. — Я обіцяла тому другому 
хлопцеві. Що дам йому шанс. Але я хочу... спробувати.

— Я розумію, — м’яко погодився Алан. І не спохмурнів.
Мей відставила склянку на стіл, хоча та раптом ніби прилипла 

до враз спітнілих долонь. Алан стояв так близько, що навіть у 
тьмяно освітленій кухні Мей виразно бачила його обличчя. Вона 
підняла лице догори.

Алан обперся руками на кухонний стіл, по обидва боки від Мей, 
так що вона опинилася у нього наче в обіймах — і більше нічого. 
Тільки дивився. Вочевидь, він надумав не поспішати і Добре її роз
глянути. Він увесь сяяв.

— А... — завагалася Мей. Вона вхопилася за краї розстебнутої 
блакитної сорочки, пальці черкнули тонку футболку під низом — 
Алан був такий теплий. Мей усміхнулася. — Чекаєш на щось осо
бливе?

— О... — тихо відгукнувся Алан на її «А». Він підступив ближче, 
і Мей знову здивувалася, який він насправді високий. Вони стояли 
майже впритул. — Ні, — продовжив Алан, зняв окуляри та відклав 
на стіл, подалі.

Без них він здавався інакшим, молодшим, і в очі відразу кидався 
рум’янець на щоках. Він нахилився до неї — гарячий подих, гаряче 
тіло обпікали Мей, хоча це ще був не дотик, не зовсім.

Алан потягнувся до її обличчя і знову не торкнувся — пальці 
ковзнули біля самої щоки.

— Не люблю поспішати, — прошепотів він, близько-близько. — 
Хочу зробити все правильно.
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І поцілував, повільно й ретельно. Губи торкнулися губ, і він 
притиснувся до неї усім тілом, і Мей вчепилася йому в комірець, 
а тоді — у волосся, запустила пальці в ті кучері. Його м’які вуста 
торкалися ніжно, ловили кожне уривчасте зітхання, що злітало з її 
губ. Він злегка усміхнувся, і Мей на дотик відчула ту теплу усміш
ку, а тоді він ледь чутно прикусив її нижню губу і торкнув язиком.

Мей і незчулася, як придушено схлипнула і притягнула його 
за шию, ближче, ще ближче. Мить — і вона опинилася спиною на 
кухонній стільниці, закинувши ногу на Аланове здорове стегно, 
впершись потилицею в Аланову підставлену долоню. Він цілував 
її далі, вивчав поцілунками і не відривав губ, навіть коли — Мей 
почула — у нього зірвався подих.

Вона вже тягнула сорочку з його плечей, коли Алан відсторо
нився — з яскраво-червоними губами та блискучими очима — від
штовхнувся від стола та сперся до стіни за крок від Мей.
■ — Ти сказала, тільки один, — нагадав він.

Мей сіла.
— Ем... — вона розсміялася. — Ого.
Алан розсміявся із нею, рум’яний, зачервонілий, і дістав окуляри 

та горня з кавою у Мей з-за спини. В окулярах він став подібніший 
на звичного Алана, хоча волосся досі скуйовджено стовбурчилося, 
а губи горіли червоним.

—Дякую. Ну. Розумієш, зубрили сильніше стараються, — пояс
нив він. — Інші хлопці — у них спорт і вічно дівчата, а у ботаніків 
є час подумати.

— І навчитися метати ножі зі смертельною точністю.
— Це також, звісно, — кивнув Алан. Він потер потилицю, 

глипнув на підлогу, а тоді знову на Мей. — Ти йди, відпочивай. Я 
спробую розбудити Ніка — кава його підніме, розкажу йому про 
Джеральда.

— Добре, — погодилася Мей.
Але зі стільниці не злізла. Алан дійшов до дверей, відчинив і 

завагався на порозі.
— Мей.
-Т а к ?
Він усміхнувся їй, повільно та радісно: — Ти і сама «ого».
Він пішов і зачинив за собою двері. Мей хвилинку помилувалася 

гіа кухонну стелю і добре віддихалася, перш ніж піднятися нагору.
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W З Д Е М О Н А М И

ей розбудив скрегіт заліза по каменю. Вона скинула з 
лиця збитий у кучугуру край ковдри, та ще довго ви
плутувалася з пожмаканих простирадл, поки змогла 
сісти. Біля вікна Нік точив меч. На появу її — можна й 
не сумніватися — розпатланої шевелюри, він звів брову.

— Хто спав у моєму ліжку?
— Я не знала, де чиє ліжко, — огризнулася Мей.
Простирадла пахли сталлю та бавовною, і що? Так само і на

сусідньому ліжку. Мей зиркнула на підлогу — джинси знайшлися 
надто далеко, з ліжка не дотягнутися і ніяк не вдягнути.

— Вийти не хочеш? — запропонувала Мей. — Я без штанів.
— Ні, — Нік подумав і додав: — Зовсім не хочу.
Мей закотила очі.
— І чого ти прийшов, Ніколасе? Дивитися, як я сплю?
— Так, — підтвердив Нік і продовжив точити лезо.
На підвіконні перед ним лежали ганчірки, олія та наждачний 

папір. У руці він тримав невеликий камінний брусок, яким і во
див — дуже обережно — по мечу.

— Хотів споглядати твоє умиротворене сном обличчя. Але ти 
натягнула ковдру на голову, довелося споглядати горбок — я думав, 
там твоє умиротворене сном обличчя, а виявилося — плече. А це 
вже не те.
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— Яка печаль.
У вікно кімнати лилося яскраве сонце, іскрило на гострих гранях 

Нікового меча та персня. Мей замислилася: це котра вже година?
Нік жбурнув у неї старий потріпаний зошит, не відриваючись 

від меча.
' — Я подумав, — сказав він. — Якщо ти вже тут. Можна про

вести наступний урок.
Мей вп’ялася пальцями у простирадла і впіймала себе на тому, 

що дивиться на зошит, мов на гадюку. Глянула на Нікову спину, 
зігнуту над мечем, і зібралася з духом.

— От дивина. Виявляється, я не вмію учити людяності голяка.
— Що, правда?
Мей по-королівському махнула рукою, дозволяючи покинути 

її Величність в кімнаті. Нік підкинув меч у повітря, тоді піднявся 
та спритно впіймав

—Добре, — погодився він. — Все одно треба наждак намочити.
Мей кинулася до джинсів, щойно Нік вийшов, і вмить натяг

нула штани на голі ноги та білизну в горошок. Застебнула ґудзик 
на джинсах, і їй стало значно легше.

Зазвичай вона би аж так не переймалася, але сьогодні хотілося 
бути при повному обладунку. Мей було ніяково.

Вона цілувалася з Аланом. Алан її цілував. їй дуже сподобалося. 
Вона обіцяла Себові, а тепер дає Алану марну надію.

Той лихоманковий фрукт — смертельне зло.
Легше було би, якби Мей знала, що всі її дії — результат «ли

хоманки», але цього разу вона краще себе контролювала. Ноги 
слухалися, і вона не вішалася на шию Джеральдові — Господи 
борони! — чи ще щось подібне. Можливо, від фрукта вона стала 
трохи розкутішою, легковажнішою, схильною поступитися вже іс
нуючим бажанням.

Все остаточно заплуталося.
Мей сховала обличчя в долонях, а тоді зібрала волю в кулак. 

Нехай вона розгубилася і заплуталася, і їй ніяково тепер. Та їй ще 
демона вчити.

А це цілком базові людські емоції.
— Ти вже? — запитав Нік з-за дверей.
— Ага.
— Шкода, — озвався він, заходячи всередину зі шматком мокрого 

наждаку, яким любовно проводив по лезу меча. Мей поняття не 
Мала, навіщо мечу наждак, але Нік захопився настільки, що навряд 
чи відразу помітив би, у штанах вона чи без.
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Нік сів на іфаю ліжка та поклав меч плиском на одне коліно.
— Тобі буває ніяково?
— Питаєш, чи я хвилююся, щоби мене без джинсів не побачи

ли? — уточнив Нік. — Звісно. Це видовище не для всіх. Є такі, що 
і падають. Голови розбивають. Як тут не хвилюватися?

— Я, взагалі-то, вже знала, що ти безсоромний, — повідомила 
Мей. — Я питала: тобі буває ніяково? Буває — згадуєш, що сказав 
або зробив, і хочеться скрутитися у клубочок та сховатися?

Нік подумав.
- Н і .
— А людям буває, — сказала Мей і собі сіла на ліжко. — Так 

що ти нас не бентеж, бо намнемо тобі вуха.
Нік розсміявся.
— Страшна погроза.
Він відкинувся на скручені простирадла, поклавши одну руку 

під голову, а другу — долонею на груди.
— Слухай, — сказала Мей. — Візьми мене за руку.
Вона торкнулася його руки, і Нік люто відсахнувся.
— Чого? — зажадав він. — Ти була в машині. Я сказав Джеймі...
— Ти пояснював, чому демони не торкаються до людей, — 

нагадала Мей. — Але ж ти хочеш поводитися, як людина. Люди 
торкаються інших людей. Підтримка, любов, обов’язок або страх — 
причин може бути безліч. Якщо тобі не начхати на когось, якщо 
ти навіть удаєш, ніби тобі не начхати — інколи доведеться людей 
торкатися.

Нік перекотився по-котячому легко, і раптом Мей опинилася 
спиною на подушках. Нік схилився над її обличчям, тримаючи 
Мей за плечі.

— Що це міняє? — сказав він їй на вухо. — Я торкався до тебе 
раніше.

Мей вдарила його кулаком у груди і відвернулася, намагаючись 
не думати про те, як її уста ковзнули на мить по Нікових, коли 
вона махнула головою.
Є — У тебе була причина, — видушила Мей, зосередившись на 

стіні, а зовсім не на тому, який Нік важкий та теплий. — А іноді 
дотик потрібен просто так, нагадати, що ти поряд.

Вага і тепло раптом зникли, і Мей якусь мить ще лежала без 
руху, перш ніж знову сісти. Нік лежав горілиць, як і п’ять хвилин 
тому, і супився на стелю.

— Мені не подобається, — процідив він крізь зуби. — Це не
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природно. Я торкаюся людей, шоби зробити їм боляче. Я не хочу... 
і я не хочу, шоби...

— Ооо, Ніку, — протягнула Мей. — Обіцяю тебе не кривдити. 
Якщо ти такий вразливий.
4 Нік осміхнувся до неї.

— Не тисни на мене, я знаю — тобі би тільки за руки зі мною 
потриматися. Хочеш мене примусити. І використати.

Мей пирхнула, але в глибині душі їй було не смішно. Вона роз
глядала кімнату — Аланові книжкові полиці, Ніковий розкладений 
набір для точіння меча і темно-сірий килим, схожий на велетенську 
дротяну щітку — і думала: якого чорта вона тут робить? Очевидно, 
що Мей нічим не допоможе.

— Я... — почав Нік і затнувся. — Я не дуже проти, коли... коли 
мене торкаються. Деякі люди.

Мей глянула на нього — і Нік, який спокійнішим здавався із 
раною в грудях, повільно поклав руку на скручені простирадла по
близу Мей та трохи розтиснув напружений кулак. Сердитий погляд 
він не відводив від стелі.

— Бо віриш, що вони не зроблять тобі злого? — запитала Мей 
обережно.

— Ні, — різко кинув Нік. — Бо від них я стерплю і зло.
Вона торкнулася його долоні кінчиками пальців і поборола

раптовий порив відсмикнути руку, ніби її струмом ударило. На
томість Мей видихнула і переплела свої пальці з його. Її рука була 
така мала проти його долоні, а ще в нього були мозолі від меча.

Надто гостро відчувалася така дрібничка — мізерний дотик, 
всього лише долоня в долоню.

— То навіщо ми це робимо? — продовжив Нік. — Які я тут за 
планом виражаю людські емоції?

— Симпатія, — пояснила Мей. — Платонічна симпатія.
— Он як.
— Я, взагалі-то, лише вдаю, — просвітила його Мей. — Споді

ваюся, тобі гарно. Хочу, щоб у твій перший раз все було досконало.
Кілька Нікових чорних пасем зачепилися за грубе бавовняне 

простирадло, і Мей аж терпла рука від бажання їх трохи відкинути 
і, може, перебирати між пальцями.
 ̂ Дурне бажання. Нік не оцінить. Він тоді пояснив їй це дуже ясно.

Вона підтягнула коліна до грудей, а ноги в шкарпетках сховала 
у гору простирадл, намагаючись не дивитися, як він розкинувся 
горілиць на ліжку, увесь такий гарний, лінивий і доступний.

Його перстень нагрівся від їхнього спільного тепла.
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— Ти зі мною ніжніше, — прошепотів Нік.
— Ага, побачимо.
Минулої ночі вона цілувалася з його братом. Жалюгідно. Мей 

не дозволить собі за кимось сохнути.
— Ну то... — озвався Нік. — Ти будеш читати зошит?
Мей глибоко вдихнула і поглянула на зошит. Вона трималася 

за руки з демоном, але того зошита торкатися не хотіла.
І все одно — сторожко потягнула його на коліна, ніби він ви

бухне, якщо взяти необережно, і перегорнула пожовклі сторінки 
до місця, де зупинилася минулого разу.

Будь ласка, подумки просила вона у мертвого чоловіка. Будь 
ласка, не треба його більше ненавидіти.

Коли Мей почала читати, голос у неї не тремтів.

Я мав би сказати: «Це божевілля», і зробити все, щоби вберегти 
Алана. Мала ж десь бути мить, коли ще можна було повернути назад.

Коли маги прийшли вперше, ми чудом урятувалися. Можливо, вони 
мене недооцінили. Зрештою, я простий чоловік, і тоді нічого не знав 
про магію. Що я їм міг протиставити?

Маги вважають нас дурнями.
Поряд ридала Олівія і викрикувала закляття. Позаду завмер пере

ляканий Алан, ховаючи страх і шепочучи пісеньку тому створінню.
Тих двох я збив машиною. Дав задній хід і ще раз переїхав тіло, 

щоби він вже точно за нами не гнався, щоби зникли спалахи магії та 
затихли страшні вітри. Це я уперше в житті зробив кривду іншій 
людській істоті.

І  не востаннє.
Я думав — треба захистити Олівію. Я не міг її покинути, ще й у  

такому стані. Нікого би не покинув отак страждати, тим більше — 
кохану жінку.

Мені довелося багато, дуже багато вчитися — і дуже швидко. Так 
довго втікати і вчитися, і піклуватися про Олівію, в таких жахливих 
умовах, що гірше й не уявити. Не можна було везти її до лікаря: звісно, 
там би подумали, що розмови про магію — також божевілля, і від 
спогадів лікували би, як і від марень. Не можна було на Гоблінський 
Ярмарок — там би відразу здогадалися, хто вона. Магиня. Вбивця.

Я пожертвував сином, бо в ту мить це здавалося правильним.
Я не дуже думав про те створіння. Знав, що з ним щось не так, 

але не знав, скільки у словах Олівії правди, а скільки — маячні. Най
гірші приступи в неї бували під час розмов про дитину. То були най
страшніші історії. Я  не хотів у  них вірити.
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Я мало не падав з ніг увесь час, постійно втомлювався. Я десь 
був навіть радий, що воно ніколи не плаче і не потребує уваги. Я не 
любив на нього дивитися, але я сказав собі: «Це тому, що він — син 
Артура, плід його зла і страждання Олівії — Бог тільки знає, що 
вона вистраждала. Дитя ненависного мені чоловіка і коханої жінки».

Я дозволив Алану з ним носитися, бо Алану так ніби подобалося. 
Господи помилуй, коли Олівія хотіла його втопити, я сам віддав його 
під Аланову опіку. Дав синові особливе завдання. Призначив відпо
відальним.

Прости мені, Боже.
Тільки через рік я зрозумів, що накоїв. На нас напав демон, що 

вселився у мертвяка. Олівія жбурляла закляття, а я бив його кочергою. 
Треба було на шматки розрубати вже мертве тіло, і я подивився у  
пусте зогниле обличчя — і здогадався.

Я подумав: мій син нагорі вкладає демона спати.
• Олівія говорила мені тисячі разів. Ми поняття не мали, як уря

тувати істоту, що була колись сином Олівії. Не було ані дитини, ані 
надії. Смертельне зло поселилося у моєму домі, і мене опанував тупий, 
всеохопний жах. Ніби так не триває вже рік. Ніби я вже не зрадив 
сина, відмовившись розуміти, на яку небезпеку його прирік.

Щойно мертвяк затих нерухомо, я покинув на килимку огидні 
рештки та побіг нагору. Алан досі був у його кімнаті, співав над ко
лискою пісеньку, якої йому колись співала мама. А в колисці лежало 
чудовисько, далеке від людських слів та почуттів.

Треба було забрати Алана в той же день. Забрати Алана і по
кинути Олівію та потвору в колисці, забути все — і рятувати сина.

Я  не міг її покинути. Я вирішив, що буду обережним, буду спо
стерігати, і, може, знайдеться спосіб вигнати демона. Що Алан іще 
малий, він не зрозуміє, він лише засмутиться. Я говорив собі: демони 
хитрі, і він знає, що беззахисний, і що Алан про нього піклується. Демон 
не стане, яка йому користь — кривдити мого сина?

Тільки, звісно, демони терзають людей заради розваги.
Інколи усвідомлення того, на яке жахіття я нас прирік, тисне 

мені на груди, неначе камінь, і мені здається, я скоро сам збожеволію. 
Одного разу — Алану було майже сім, і він, як завжди, повернувся до
дому відразу після уроків. Коли Алан у  школі, створіння залишається 
зі мною, щоби Олівія знову не спробувала його вбити.
• Алан щодня так робить — щойно переступить поріг, цілує його і 

каже: «Привіт, Ніку. Скучив за мною?»
Ніби воно може скучити.
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Після цього він виймає зошити і показує мені уклеєні вчителями 
золоті зірочки та похвальні написи — маленькі дари, якими він на
магається мене звеселити.

Іноді мені шкода, що він такий хороший. Від цього все тільки 
пекельніше, тільки гірше.

Але в той день я помітив дещо нове: весь той час, що Алан був 
у кімнаті, воно очей з нього не зводило. На нас із Олівією воно не 
дивиться, поки ми його не рухаємо. Люди йому цікаві не більше, ніж 
крісла — хіба що, люди рухливіші. Але воно стежило за Аланом.

У  мене серце спинилося і кров захолола, я скам ’яків від жаху і 
боявся навіть подумати, яку криваву забавку чи темну долю демон 
готує для мого сина.

Тієї ночі я піднявся на другий поверх із зачарованим ножем у руці і 
став над колискою. Уводі воно не тоне, але на ножі було найсильніше 
закляття з усіх відомих на Гоблінському Ярмарку.

Настільна лампа горіла, відкидаючи на протилежну стіну тіні- 
фігурки веселих кроликів. Світло падало на колиску, де воно спало, 
навіть уві сні не схоже на дитину.

Ледь помітно інакше.
Я стояв, обливався потом і стискав руків ’я ножа у змокрілій до

лоні. Аж тут Алан гукнув з порога: «Тату?»
Я повернувся, він глянув на мене, на ніж і на демона. Мій хлопчик 

зблід до прозорості. Став подібний на змучений, старезний привид 
давно померлого дитяти.

«Ніку, — він забіг у кімнату, спотикаючись, ще не прокинувшись 
до кінця. — Ніку, вставай».

Воно прокидається інакше, ніж звичайні діти — діти крекочуть, 
або позіхають, або труть маленькими кулачками очі. А воно бадьоре 
вмить і дивиться чорними та уважними зимними очима. Алан ледве 
витягнув його із колиски — тшу було три роки, і воно було велике на 
свій вік. Демон спробував вивернутися Алану з рук. Йому, схоже, не 
подобаються жодні дотики, та Алан вчепився у  нього і дивився на 
мене величезними нажаханими очима.

«Алане», — я сказав.
«Ходімо, Ніку, — в Алана голос тремтів, хоча він намагався виду 

не показати, ніби демона треба було заспокоїти. — Мені наснився 
поганий сон. Хочу, щоби ти ліг зі мною».

Алан навчив його триматися за руку, коли вони переходять дорогу. 
Тепер він тримав долоню істоти побілілими пальцями.

Я почув, як відразу за порогом він зірвався на біг, тягнучи демона 
за собою.
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Я поклав ніж на місце. Сховав і повернувся. Алан підпер двері 
шафою. Забарикадувався у кімнаті з демоном.

Вранці я попросив Олівію закляттями відсунути шафу, беззвучно. 
Я їх навіть не розбудив, коли переступав те, що від шафи лишилося.

4 Під ковдрою Алан уві сні обіймав чудовисько однією рукою. У другій 
в нього був зачарований ніж.

Я і не думав ніколи, що він знає, де лежить зброя — тим більше, 
що він украде ніж. А тепер він чіплявся за демона і за ніж, навіть 
не від магів обороняючись, а щоби захистити те створіння від... бо 
він боявся...

Я не можу це написати. Мій маленький Алан, мій хлопчик.
Що би подумала Марі, якби побачила, що з нього стало?
«Спускайся, — сказав я. — Я приготую сніданок».

■ Ми про ту ніч ніколи не говорили. Він удає, ніби нічого не було, 
обіймає без вагання, досі приносить додому хороші оцінки та призи, 
нрче дарунки, і поводиться, ніби ніколи не сумнівався в мені і не боявся 
мене жодної миті.

Мені іноді страшно, як добре він уміє прикидатися.

Мей перестала читати, задихаючись, ніби пробігла крос. Горло 
стискалося, ніби спиняючи подальші слова.

— Ще одна людська причина триматися за руки, — помітив 
Нік відсторонено. — Коли вулицю переходиш. Бачиш? Це в мене 
не вперше.

Голос Мей прозвучав здушено.
— Помилилася.
Нік і справді стежив за кожним Алановим рухом. Мей майже 

відразу помітила, щойно зрозуміла, що він не просто дивовижно 
вродливий дурило. Вона помітила і подумала: він боїться за брата 
так само, як і Мей за свого.

— Чого ти так міцно тримаєш? — поцікавився Нік. — Це щоби 
мене підбадьорити?

Мей опустила погляд на їхні зчеплені руки. Вона долоню майже 
не відчувала, усвідомила Мей повільно. Так сильно вчепилася, що 
пальці побіліли та затерпли.

— Мабуть, — відгукнулася вона тихо.
х Від Нікового тону віяло крижаним холодом.

— Не діє. Взагалі не знаю, чого ти надумала, що допоможе.
— Добре.

\ — Можна, тепер я перестану тебе торкатися? — огризнувся
Нік. — Мені не подобається. Уся ідея — повна дурниця!
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Мей різко забрала руку назад на коліна і другою почала роз
минати закляклі пальці. Нік скотився з ліжка, схопив з підлоги 
меча, широкими кроками підійшов до вікна та почав прибирати 
набір для гостріння.

Мей уявляла, як семирічний Алан підпирав двері кімнати, бо 
до смерті боявся, що власний батько зробить жахливе.

— З Аланом усе гаразд, — сказала вона. — Тепер з ним усе гаразд.
— Звісно, — погодився Нік, дивлячись у вікно. Він напружував 

плечі, ніби збирався комусь врізати. — Що може бути не так? Тато 
помер. Мама померла. Всі рідні померли, або не хочуть його бачити. 
Яку би я забавку не придумав, що би я не хотів, дорога вільна. Він 
тепер увесь належить чудовиську.

Мей зробила глибокий вдих.
— Не говори про себе у третій особі, а то як маніяк. А в Алана 

є ми з Джеймі.
Нік сховав меча і відвернувся від вікна. Сонячне світло не 

пом’якшило риси його обличчя. Тільки підсвітило тривожний, не
безпечний блиск у очах.

— Ага, — він раптом підібрався, хижий і певний цілі. — Алан 
зранку веселий був. Гарно вчора погуляли, так?

Ніколас Райвз, пані та панове, подумала Мей. Єдиний та не
повторний — більше ніхто не розпитує про чужі стосунки таким 
погрозливим тоном.

— Так, — крижаним тоном відповіла вона.
Він їй ясно сказав — Мей його не цікавить, але це вже занадто.
— Наскільки гарно? — зажадав Нік.
— Не твоя справа!
— О? — підсміхнувся він. — Аж так гарно. Не дивно, що в нього 

був дуже хороший настрій.
—Там були... — почала Мей і затнулася. Вона сердито втупилася 

в перший-ліпший куток кімнати, аби не дивитися на Ніка. — На 
Гоблінському Ярмарку багато чого сталося, взагалі-то. І Алану є 
про що думати.

— Ви цілувалися?
Мей забула про куток і прикипіла очима до Нікового обличчя, 

жорстка відповідь паленіла на язику, але не злетіла із губ.
— Так, — відповіла Мей повільно, замість розказати наскільки 

неввічливо ставити подібні питання. Нік не змінився на лиці — 
жодної видимої реакції. — Ну і що? — продовжила Мей, слово за 
словом балансуючи на словесному канаті. — Ми ж не зустрічаємо
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ся чи щось таке. Тобто, заради Бога, він вчора і з Ліаннан досить 
радісно цілувався.

От на це Нік відреагував.
Він кинувся до неї через кімнату, і Мей зіскочила з ліжка та ви

бавила перед собою руку, розуміючи, що нічого на світі не зможе 
протиставити його люті.

. Нік зупинився сам, різко напружившись, ніби влетів у неви
диму стіну.

■ — Що?! — виплюнув він, і слово гримнуло, як удар.
— Ліаннан, — повторила Мей якомога легше та обережніше, 

щоби голос не порушив крихкого спокою, на самому краєчку якого 
завмер Нік.

— Поцілувала Алана, — глухо уточнив Нік.
, Мей якось раніше не думала, ким Ліаннан була для Ніка. Знала, 

що вони з Ліаннан знайомі. Демон Анзу говорив про якийсь союз 
із трьох демонів, і Алан якось зауважив, що Ліаннан поводиться 
так, наче Нік — її хлопець.

Можливо, він скучив за нею. Вона — з його народу.
— Ніку, — спитала Мей. — Ти ревнуєш?
Нік вилетів із кімнати, хряснувши дверима, і Мей кинулася за 

ним. Але він був набагато швидший, Мей почула, як він врізався, 
а може, перестрибнув перила на сходах, вона ще й до коридору не 
добігла. 1 все одно Мей побігла слідом, за грюкотом визначаючи, 
куди він прямує, і вже дісталася кухні, коли Нік спинився посеред 
саду і підняв руку.

На небо набігли темні хмари, закрили сонце, спалахнули го
стрими стьожками блискавки у потьмянілих небесах. Грому не було. 
Залягла тиша, а тоді Нік заговорив.

— Ліаннан! — крикнув він. — Покажися переді мною!
Земля потріскалася, і з того місця, де Нік стояв, навсібіч роз

біглися рівчаки, ніби від епіцентру землетрусу. Довкола Ніка із 
шаленою швидкістю утворювалося коло виклику, весь двір запо
лонила курява, і Мей заледве щось бачила у цьому безладі.

Увесь задній двір перетворився на демонське коло, і з кожної 
лінії вистрибували язики полум’я. Мей не посміла вийти на вулицю.

Вогнище здіймалося високо, осяваючи ціле коло, мерехтіли 
відблиски на садовому паркані, а повітря вгорі затягнуло імлистим 
димом. Варто сусідам глянути у вікно, і на Ніка чекатиме купа 
питань та пожежна бригада.

На другому кінці двору, під покрученим тисом — на межі кола 
з’явилися дві тіні.

151



Замість одної.
Ліаннан та Анзу разом постали із мерехтливих пломенів багат

тя, не торкаючись, але схилені одне до одного. Ліаннан була така 
ж вродлива, як і вчора, але зовсім не така м’яко-ніжна — шкіра 
її відливала білизною холодного алебастру, волосся розліталося — 
істота з каменю і шкарлату.

Крила Анзу були зазубрені та чорні, як у нічного мотиля. 
Яскравий багрянець волосся Ліаннан оплітав нерівні, рвані краї, 
і здавалося, Анзу горить, охоплений її полум’ям.

Нік стояв у вирі вогню та крил — незворушне темне серце де
монського кола. Вони відразу кинулися до нього.

Він чекав на них, напруживши плечі. Мей упізнала позу: Нік 
готувався до бою.

Ліаннан дісталася до нього перша, простягаючи довгі руки зловіс
но, немов русалка, що хоче затягнути чоловіка у темні, смертельні води.

Вона обвила Нікову шию крижаними блідими руками та поцілу
вала його. Цілувала довго, притискалася міцно і огорталася кругом 
Ніка усім тілом, як морська трава, наче мотузка. Нік не ворушився.

Ліаннан цілувала так, немов заявляла на нього права.
Аж потім демониця відсторонилася та взяла Нікові руки у свої, 

лишаючи гострі порізи і ніби не помічаючи, як тече його пальцями 
кров. Ліаннан дивилася на нього знизу вгору спокійними великими 
очима, подібними на сяйливі, глибокі, холодні заводі.

— Я знала, що ти нас покличеш, — прошепотіла вона.
Нік не відразу відказав:
— Не пригадую, щоби кликав його.
Анзу нервово смикнув крилами. Він ані на мить не спиняв 

тривожного руху — кривив рот та стискав у кулак пальці. Мей 
чомусь згадалися пташині пазурі. Тоді вона тільки помітила: довгі 
пальці демона і справді закінчувалися темними кігтями — разючим 
контрастом до таких красивих рук.

Золота шкіра, гострі вилиці — Анзу міг би бути зразком доско
налої вроди, от тільки неможливо було затримати на ньому погляд 
і роздивитися бодай одну рису. Від його вроди у Мей паморочилося 
в голові.

Він сказав:
— Я прийшов забрати борг.
Нік схилив голову набік.
— Правда? — перепитав він буденно. — І що ти хочеш?
Анзу поринув до нього яскравим мотилем на чорне полум’я. Лі

аннан ступила вбік, але не забрала руки із Нікового зап’ястя, гострі
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бурульки далі впивалися йому в шкіру та пускали кров. Мовчазні 
Ліаннан та Анзу обійшли Ніка, не зводячи з нього уважних, пильних 
очей. Нік незворушно стояв посередині. Три демони разом.

— Чого ми хочемо? — видихнув Анзу, скрививши рот у подобі 
жорстокого вигину ятагана, чи то дзьоба хижого птаха.

Він поклав пазуристу долоню Нікові на груди, схилився ближче. 
Нік не сахнувся і не відвів погляд, але тьмяні очі Анзу зблиснули, 
мов кришталеві печери, коли їх заливає сонячним сяйвом і світло 
множиться у тисячах яскравих скалок.

Крила демона темною пеленою на мить укрили їх обох, роз
пливчасті по краях. Потьмяніли, розмилися кінчики чорних пір’їн 
від магічного спалаху. А тоді спали, наче завіса, відкинута вітром, 
щойно Анзу відступив. Чи він щось прошепотів, чи зробив за цей 
час, коли Мей їх не бачила — Мей не знала. Нікове обличчя ли
шалося незворушним.

. У голосі Анзу з’явилася неприхована злість.
— Тільки те, що ти нам винен!
— А саме? — уточнив Нік все таким же рівним тоном.
Анзу прикрив очі, ніби його враз похилило в сон, або спало на 

думку щось дуже приємне. Справжній казковий принц — чекає, 
щоби принцеса збудила його поцілунком.

Ледь ворухнувши губами, він спрагло прошепотів одне тільки 
слово:

— Тіла.
Тепер Ліаннан ступила ближче, мовби демони по черзі наступали 

на Ніка. Знову поцілувала, цього разу — у підборіддя. Кілька рядів 
гострих зубів зблиснули коло самого Нікового горла.

— Ми свою частину угоди виконали, правда ж, Гнікарре? — 
спитала вона. — Ти вселився у те немовля, і ми берегли тебе. Ми 
приходили кожного разу, коли ти кликав нас на Гоблінському 
Ярмарку. До тебе приходили. Правда ж?

— Правда, — підтвердив Нік.
— Добре, — прошепотіла Ліаннан схвально, ніби учителька, 

дуже вдоволена з правильної відповіді. Вона підступила ближче, 
майже ховаючи обличчя Нікові на плечі, мало не вперлася чолом у 
його шию, і риси її трохи пом’якшали, трохи згладилася карбована 
різкість та гострота її профілю. — Я до тебе завжди прийду, — про
шепотіла вона. — Навіть якщо у тебе немає для мене душі.

Нік нічого їй не сказав.
— Ти нам винен, — люб’язненько нагадала Ліаннан. — Ти 

пам’ятаєш, як там холодно. Ти не покинеш нас замерзати.
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Вона знову поцілувала його в підборіддя — більше укус, аніж 
поцілунок. Її губи лишили рожеву обморожену пляму, ніби рот у 
неї такий холодний, що обпікає морозом.

Нік відвернув лице.
— Можеш навіть вибрати, якщо хочеш. — Вона запустила ме

рехтливі пальці-бурульки в Нікове чорне волосся, спробувала по
вернути його лице назад до себе. Криваві лінії прокреслили його 
щоку. — Вибери мені тіло, яке захочеш.

— Ти все одно не зможеш його залишити, — Нік вперто дивився 
вбік і стискав зуби. — Тіла вмирають. Люди помітять, якщо за мною 
слідом ходитиме смерть.

Мей важко опустилася на поріг і притиснула коліна до грудей, 
їй було холодно і самотньо — єдиній між них людині.

— Хай, — прошепотіла Ліаннан. — Носи смерть, як плащ. Вона 
тобі личить. — Демониця усміхнулася. — Завжди личила.

— Гнікарр правий. Нам треба когось безрідного, — прошепотів 
Анзу. Візерунки з червоних пір’їнок танули в його золотому волоссі 
і розтікалися, наче кров, заливаючи мало не всі пасма багрянцем. — 
Без друзів. Кого ніхто не згадає.

Він вигнув шию, хизуючись, і вогнище спалахнуло круг його 
голови та осяяло зміни на обличчі.

Кістки посунулися, лице стало вужчим, блідішим, а очі обер
нулися на сині. Зараз його волосся і справді стало червоно-рудим.

Нік глухо гарикнув.
Анзу був схожий на Алана і не схожий водночас — лиш надто 

гострі риси обличчя, руде волосся насиченого темного кольору 
артеріальної крові. Він був схожий на жорстоку, вродливу версію 
Алана і усміхався зовсім не так, як Алан.

— Хочу це тіло, — сказав Анзу.
Нік прогарчав:
- Н і .
— Облиш, — Ліаннан різко осадила Анзу.
Бажаного результату це не дало. Нік накинувся на неї.
— А ти! — гаркнув він. — Що ти вчора робила на Гоблінському 

Ярмарку? Що ти робила з моїм братом?
Ліаннан довго дивилася на Ніка, а тоді розсміялася. Струснула 

волоссям, і воно здійнялося, наче полум’я. Пасма застигли в повітрі, 
не переймаючись нікчемними людськими законами гравітації. На 
кінчиках мерехтів, схоже, справжній вогонь, іскрив уздовж пасем, 
палав і не затихав.
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— Він тобі не сказав? — запитала вона і усміхнулася, показавши 
ряд гострих зубів.

— Ти мені розкажи, — запропонував Нік. — Зараз же.
— Із братом, — м’яко продовжила Ліаннан, — це ти про кого?
— Ти знаєш, про кого!
Ліаннан відступила легко, майже ходою танцівниці, волосся 

майоріло палаючим стягом.
— Навіть ваші тіла не рідні, правда ж? Різні батьки. Жодної 

спільної краплі крові. А ти — і до тіла не маєш стосунку. Ти не 
людина. Яким же чином він — твій брат? Як він узагалі може бути 
твоїм братом?

Нік переступив налиті магією лінії, ніби їх там і не було. Схо
пив палаюче волосся демониці, наче батіг, і міцно обвив круг її 
довгої шиї.

Схилився їй над вухом. Вільні пасма її волосся здіймалися на
віть без вітру і залишали криваві смуги на Ніковій щоці, але він не 
послабив смертельної хватки. Навряд чи він узагалі помітив.

— Яким чином? — повторив він тоном, холоднішим за її влас
ний. — Таким, що він мій!

— З мене досить! — крикнув Анзу. — Годі вмовляти його, Ліан
нан. Визнай, що він нас зрадив.

— Нічого страшного, якщо Нікові хочеться забавки, — запере
чила Ліаннан. — Таке буває, ти знаєш.

— Забавки? — відізвався Анзу. — Він сам уже — забавка! Він 
може робити, що заманеться, може правити світом, убити всіх ма
гів, які згодовують нам крихти, допомогти своїм! А що він робить 
натомість?

Нік навіть поглядом Анзу не удостоїв. Він невідривно дивився 
на Ліаннан.

— Просто скажи мені, що ти зробила, — попросив він.
Нікові руки заплутались у волоссі Ліаннан. Коли Анзу налетів

на нього та схопив Нікове обличчя в долоні, Нік навіть не ворух
нувся, не почав захищатися.

— Так хвилюєшся про людей, зраднику? — протягнув Анзу. 
«Зрадник» прозвучало ласкавим, ніжним звертанням. — Я дістану 
їх всіх. І твого дорогоцінного брата — його я дістану першим. Я 
<шеру його серце. Перед твоїми очима. Присягаюся.

Нік глянув на Анзу та усміхнувся.
— Ти мене не обходиш. Це Ліаннан їсть чоловічі серця. Це про 

тебе складають пісні, — продовжив Нік, повертаючись до неї і на
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мотуючи її волосся собі на зап’ястя. — Про коханку, що приходить 
у нічних жахіттях.

Ліаннан усміхнулася.
— Ти пам’ятаєш.
Ніковий тон став загрозливим.
— Що ти зробила Аланові?
— То запитай у нього. Звісно, ти довіряєш мені менше, ніж 

братові?
Нік втупився поглядом у її обличчя, тоді відкинув її волосся — 

так жбурляють подалі зброю, коли спокуса скористатися стає надто 
сильною — і зник.

Мей лишилася на порозі перед залитим полум’ям садом і двома 
демонами.

Ліаннан вмить обернулася і попрямувала, скрадаючись, просто 
до неї. Демониця усміхалася так, ніби задумала якусь гру.

— Здрастуй, крихітко, — сказала вона Мей. — Я тебе пам’ятаю. 
Поговори зі мною.

* * *

— Ні, дякую, — відказала Мей. — У мене зараз немає питань.
— Неправда, — розсміялася Ліаннан. — У людей завжди є пи

тання.
Вона підбиралася ближче, але Мей не встала з порогу — так 

і сиділа, охопивши руками коліна. Ліаннан це не спинило. Вона 
опустилася навколішки — так, щоби їхні очі були на одному рів
ні — і поповзла вперед, тільки не як людина, а з плавною грацією 
хижака, що швидко пересувається на чотирьох лапах.

Анзу не рушив з місця, але дивився у її бік. Його волосся сяяло 
золотом небачених раніше скарбів.

Мей звела брови і сказала йому:
— Мені подобаються чоловіки іншого типу.
Анзу окинув її довгим поглядом — як пародія на звичайний 

флірт. Його вії тріпотіли над голодними очима, зловісними під 
виразом вдаваної лагідності.

— Ми ще зустрінемося, серденько, — пообіцяв він. — Тоді тобі 
все сподобається.

Мей подарувала йому короткий холодний усміх — таким її матір 
краще за насуплені брови демонструвала, що жарт її не вразив, тим 
більше — не звеселив.
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— Чекаю — не дочекаюся.
— Я буду про тебе думати, — мовив Анзу. — Про те, як візьму 

твою душу в долоню. І розчавлю.
Він поцілував долоню і дмухнув у бік Мей «повітряний поцілу

нок». Той підлетів — блискуча, виткана світлом демонська мітка — і 
розлетівся, наче кульбабовий пух, сягнувши країв магічного кола.

І Анзу також зник, перетворившись на дрібні блискітки зі світ
ла — вони на мить зависли в повітрі, а тоді опали, наче яскравий 
порох.

— Тільки ти і я, — протягнула Ліаннан, зигзагами, по-зміїному 
підповзаючи до краю кола. — Не можу піти, поки не повернеться 
Гнікарр — він має мене відпустити, знаєш. Він кликав мене на ім’я. 
Побудь зі мною, і я відповім на кілька твоїх запитань. За просто так.

' Ліаннан носила намисто — Мей побачила, як воно мерехтить 
і звисає у вирізі її білої сукні. Це ніби був амулет на срібному 
ланцюжку, тільки він постійно змінював форму: то срібна копія 
демонської мітки, то земна куля в коштовній клітці, а то — один 
із Нікових кинджалів-квілонів, схожих на вкорочений меч.

— Значить, якщо я запитаю тебе про Джеральда... — почала Мей.
Ліаннан розсміялася і перекотилася на спину, срібний ланцю

жок, наче блискавка, розкреслив її білу шкіру.
— Жодних корисних питань, моя люба дівчинко, — поставила 

умову демониця. — Хоча, всі людські запитання цінні не більше, 
ніж сльози в океані. Ми будемо щасливі, чи вже надто пізно? Він 
мене любить?

— Наскільки людяним може бути демон?
Очі Ліаннан звузилися до двох яскравих щілин, тонких, наче 

тріщини в льоді. Рожевий язик облизав гострі, як лезо, зуби.
Тишу в саду порушувало тільки шипіння вогнища, та ще пар

кан бринів від розлитої довкола магії, і Мей невпинно тягнуло хоч 
трохи податися уперед, прихилитися ближче, щоби розчути шепіт 
Ліаннан, розчути слова, що м’яко ковзнули у простір між ними.

— Людяність, — прошепотіла Ліаннан. — А що це таке? 
Прив’язаність, сильніша за голос розуму. Вразливість.

— Так.
Ліаннан розсміялася та схилила голову, кінчики її волосся 

торкнулися щоки Мей. Пасма лоскотали шкіру — поцілунком на 
межі холоду і вогню.

— Я знаю такого демона.
— Правда? — видихнула Мей.
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Ліаннан показала гострі зуби.
— Це не Нік. Це Анзу.
Вона замовкла, смакуючи реакцію Мей.
— Із нас усіх Гнікарр мав у собі найменше людського, — про

довжила вона тихо. — За сотні століть я жодного разу не бачила від 
нього ані найменшого прояву тепла. Він не такий, як ти. Він — зо
всім інша істота. Тобі стало би легше хотіти його — якби я сказала, 
що він — не такий, як решта демонів? Що він — єдиний блискучий 
приклад? Що можна його навчити, наче команди — «просити!», 
«поруч!», «любити!»? Якщо він всього лише демон, а ти все одно 
хочеш його — яка тоді ти?

Ніс Ліаннан майже торкався носа Мей, так вона була близько, і 
по спині Мей дерло морозом. Волосся демониці, може, і обпікало, 
але шкіра в Ліаннан була крижана.

— Якщо Анзу — найлюдяніший, а Нік — навпаки, — спитала 
Мей, — яка тоді ти?

Тільки коли Ліаннан схопила її за руки, Мей зрозуміла, що — 
зачарована очима Ліаннан та її словами — вона підійшла надто 
близько до кола.

Пальці Ліаннан стиснулися, наче холодні, до болю холодні кай- 
данки, мороз пробирав Мей аж до кісток. Демониця далі усміхалася.

— Я — найкраща, — прошепотіла вона.
Вона затягнула Мей в обійми, всередину палаючого демонського 

кола.

* * *

— Ану стій! — рикнув Нік, з’явившись позаду Ліаннан та знову 
схопивши її за волосся.

Пасма демониці перетворилися на червоний туман, розійшлися 
у повітрі, як кров у воді, і вислизнули йому з рук. Раптом стало 
дуже очевидно, що тоді, раніше — Нік не втримав би її і на мить, 
якби вона не хотіла, щоби її тримали.

Іншою рукою Нік тримав Аланове зап’ястя, але і той різко ви
рвався та впав на коліна поряд із Мей.

— Ти покинув тут Мей саму з демоном?
— Із двома, взагалі-то, — прошепотіла Ліаннан. Її голос звивався 

круг слів, наче задоволений кіт. — Ще секунда, і я би її дістала.
— Нічого страшного, Алане, — озвалася Мей.
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Її досі трусило від холоду обіймів Ліаннан, і вона ніяк не могла 
вгамувати дрож. Алан підтримував її під лікті, і після Ліаннан його 
тепло здавалося щастям. Хотілося впасти йому в обійми та розри
датися, тож Мей відсунулася.

і— Усе гаразд, — наполягла вона. — Я сама винна. Я підійшла 
надто близько.

— Нік викликав її, — заперечив Алан. — Він не повинен був 
залишати тебе з нею наодинці.

• — Алане, Алане, — покликала Ліаннан. — Чи ти не радий мене 
бачити? Вчора ти був привітніший.

Алан кинув на неї швидкий погляд — демониця стояла трохи 
оддалік, наче плющем, оплетена чіпкими стрічками вогню.

— Не говори до нього, — гримнув на неї Нік.
Я сам розберуся, — сказав йому Алан. — Ліаннан, ти щойно 

намагалася вселитися — а отже, повільно вбити — в людину, яка 
мені сильно небайдужа.

Ліаннан звела брову.
— То що, тепер ми не можемо бути друзями?
— Тепер я не буду таким привітним.
Вона простягнула Аланові долоню. Вогонь обвивав її руку кра

сивими візерунками, ніби мереживо, виткане із сонячних променів. 
Нік і сам потягнувся її спинити, але Алан вже глянув на простягнуту 
долоню, похитав головою та розсміявся.

Ліаннан розсміялася у відповідь.
— Схоже, ми розуміємо одне одного, так?
— Ти ось що зрозумій... — почав Нік, і Ліаннан повернулася до 

нього, осяяна спалахом іскор.
— Я його не зачеплю, — сказала вона. — Я хочу бути на твоєму 

боці. Погоджуся на твої умови. Відбери собі одну-дві людини на 
іграшки, мені байдуже. Я залишу їх в спокої. Захищатиму їх від 
інших, навіть — і якщо ти думаєш, їм вистачить твого захисту, ти 
не знаєш Анзу. А ти його знаєш.

— Так, — визнав Нік. — Я його знаю.
— І мене ти знаєш також, — нагадала Ліаннан — без поцілун

ків, не підходячи ближче. Вона говорила по-діловому. — Я буду 
на твоєму боці, але ти мусиш оплатити мої зусилля. Я хочу тіло.

— Ні.
'  — Я не хочу йти проти тебе, Гнікарре, — м’яко сказала Ліан
нан. — Не роби цього.

Нік повернувся до Алана, хоч і не глянув насправді на нього, 
тільки в його бік.
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— Що ще я можу зробити?
— Запропонуй мені угоду, — наказала Ліаннан. — Або пожалкуєш.
— Ліаннан, — сказав Нік. — Я відпускаю тебе.
Вогонь відразу почав відступати, від зовнішнього краю кола до 

центру, де перетиналися всі лінії. У цьому центрі стояла Ліаннан, 
наче бабка у пастці ще не застиглого бурштину. Демониця звузила очі.

— Ніку, — виплюнула вона ім’я, наче лайку, — ти мене роз
чаровуєш.

Він не відповів. Він чекав, доки вона не зникла, доки не за
лишилося навіть сліду магії або демонів у саду, тільки потріскана 
земля і легке мерехтіння — і може, це всього лише через спеку 
повітря затягнуло легким серпанком.

Тоді він підняв голову. Очі його були наче рвані чорні діри по
серед білої маски.

— Іноді, — сказав він Алану, — мені здається, що ти — най
більший дурень у світі.

— Це не в мене істеричні припадки закінчуються викликом 
демонів та наражанням друзів на небезпеку, — огризнувся Алан.

— Ти цілував її, — нагадав Нік, наступаючи на нього.
Алан відступив назад, подалі від Мей — не так відступив, як 

переніс убік зону конфлікту — подумала Мей.
— Тобі могли поставити мітку. Тебе могли вбити, — продо

вжував Нік.
— У цьому є і моя вина, — вставила Мей.
— Багато в чому є твоя вина, — Нік проштрикнув її лютим по

глядом. — Чого ти вічно лізеш, куди не просять?
Мей хотіла спитати, чого Нік вічно такий придурок, але зважила 

на той факт, що п’ять хвилин тому він відтягнув,від неї демоницю, 
і закрила рота.

— Облиш її, — сказав Алан. — Я знав, що роблю.
Нік штовхнув брата — Алан спіткнувся — і вгатив його спиною 

об штукатурену стіну будинку.
— Ні, ти не знаєш! Ти думаєш... думаєш, з демонами можна мати 

справу, але це не так. Ми не такі, нас не вдасться контролювати. 
Анзу та Ліаннан обоє прийдуть по твою душу! Я їх знаю. Вони не 
зупиняться, поки не допнуться свого. Вони ніколи не зупиняються.

— Відпусти мене, — наказав Алан.
— Ні, — Нік впився поглядом Аланові в очі. — Тримайся подалі 

від демонів. Пообіцяй мені.
— Трохи складно буде, тобі не здається? — запитав Алан тихо. 

Він поглянув на Нікову руку, що стискала його власну, і відвів по

160



гляд. — Ти говориш, як ярмарчани. Вони вважають демонів всього 
лише зброєю, яка може обернутися проти тебе. Кажуть, коли я 
звільнив тебе, я зробив жахливу помилку.

— Ну, — Нік видушив грубо і хрипло. — Можливо, вони праві.
— О, — видихнув Алан, ніби з нього вибили увесь дух.
Нік іі^угнув від нього рвучко, як дикий кінь. Алан не тримав, 

не потягнувся втішати. Просто стояв, спершись об стіну. Блідий і 
змучений.

— В крамниці мене шукатимуть, — сказав він нарешті. — 
Я мушу йти.

Нік кивнув, не глянувши на нього.
Алан запустив пальці у волосся, провів рукою крізь кучері, тіль

ки ще більше скуйовдивши. Вимучено усміхнувся до Мей — вона 
ще не бачила у нього таких натягнутих усмішок — і пошкутильгав 
геть, з кожним кроком все сильніше тягнучи ногу.

Мей не хотіла думати, як він, мабуть, утомився. Надто сильно 
для цього всього.

— Не треба було цього казати, — дорікнула вона Ніковій спині.
Він зиркнув на неї через плече, швидко й сторожко, ніби звуки

чийогось голосу в ту мить видавалися йому загрозою.
— Чого ні? — спитав він. — Це правда. Алан все хоче, щоби 

я розказав йому про минуле, але він не розуміє. Я не знаю нічого 
про історію чи таке, що йому може сподобатися. Я знаю, що ко
лись у Ліаннан закохався чоловік — султан, якому корилися маги, 
і він щодня давав їй нову рабиню, аби щоночі вона приходила і 
розважала його оповідками про демонів. Вона приходила до нього 
тисячу ночей, а на тисячу першу він заступив у коло. Вона і його 
тіло взяла... Я не хочу йому таке розказувати.

— Бо ти змінився, — ризикнула Мей, і Нік глянув на неї, як 
на божевільну.

— Бо я не змінився, — заперечив він. — Коли я згадую, як 
це було — з Анзу та Ліаннан... Я пам’ятаю, що в нас був союз. 
Я уклав угоду. Я справді зрадник. І якщо я думаю про минуле над
то довго, я хочу дати їм тіла. І чого мене мають обходити почуття 
якоїсь людини?

Нік вимовив «почуття», ніби це було іноземне слово.
— Добре, — сказала Мей і рвано зітхнула. — Цього Алану також 

не кажи.
Не можна розказувати Алану такі речі. Нік не знав, що Джеральд 

пропонував Алану спосіб контролювати брата-демона, забрати його 
свободу.
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Тільки Мей знала. ,
— Чого ні? — зажадав Нік. — Бо йому буде боляче? — Він 

скривився. — У демонів немає жалю.
Мей знала ще дещо. Вона пам’ятала, як Нік стояв у пастці ма

гічного кола, в домі магів, як Нік стікав кров’ю на задньому сидінні 
машини. Він ступив у коло і отримав рану, захищаючи її брата.

Зап’ястя досі горіли від холоду, і Мей трохи нудило, але більше 
було нікому — і вона підійшла до Ніка та взяла його за руку.

— Розмовляти вони також не уміють, правда? — нагадала 
вона. — А в тебе чудово виходить. Ти ще тільки вчишся.

Мей відчувала Нікову напругу, його рука лишилася нерухома, 
і, звісно, він не охопив її пальці у відповідь. Але і не відступив.

— А я ж такий хороший учень.
— Ні, трохи кепський, насправді, — визнала Мей. — Але на 

щастя, тебе вчу я — а я неймовірно класна.
Вона навмисне вперто дивилася на паркан, а не на Ніка. Його 

перстень холодив її кінчики пальців, і його плечі дещо розслабилися.
— Я хочу допомогти, — сказала вона тихо. — Видно, що між 

вами з Аланом щось негаразд. Розкажеш мені, що сталося в Дургамі?
Мей відчула, що Нік розвертається, і розвернулася й собі, майже 

не думаючи — ступаючи в його особистий простір так само, як він 
ступив у її. Мей довелося закинути голову — щоби зазирнути Ні- 
кові в очі, його теплий подих обпікав їй лице, і раптом їй сяйнула 
дика думка, відразу ставши переконанням: зараз він потягнеться 
ближче, а Мей його втішить.

— Може, спочатку сама мені дещо розповіси? — запитав її 
Нік. — Чого ти досі тут?

Тон був такий ласкавий, лагідний, що спочатку Мей нічого не 
зрозуміла. Тоді вона різко забрала руку.

Нік схилився ближче.
— Це не твоє діло, — люто прошепотів він. — Мені набридло 

тебе слухати. Набридло на тебе дивитисяі Йди додому.
— Іди до дідька, — озвалася Мей.
Можливо, варто було наполягти і скласти йому компанію, і 

підбадьорювати його — що би він там не говорив, але Мей ніколи 
не була янголом милосердя і не терпіла подібних слів.

Вона рушила додому. Всю дорогу — пішки. Сходами вона вже 
ледве пересувалася, чіпляючись за перила та ледве переставляючи 
ноги, повільно, одну за другою, ніби здиралася на якусь круту та 
жахливу гору. Джеймі ступив на сходову площадку із незворушним
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обличчям — вочевидь, зібравшись пройти повз та її проігнорувати, 
але вираз її обличчя змусив його зупинитися.

— Тебе два дні не було вдома, — сухо зауважив він, а отже, він 
досі сердився. — Розважалася?

— Не зовсім, — спромоглася сказати Мей. — Щось воно трохи...
Слова порушили задану концентрацію: будь-що досягнути

спальні і забутися. Закінчилося тим, що Мей повалилася на сходи 
і вперлася ліктями в зігнуті коліна. Якусь мить вона була певна, 
що Джей/гі все одно пройде повз.

Звісно, що ні. Він ураз опинився поряд, став на коліна на 
сходинку нижче і зазирав у вічі карими, теплими, щирими очима.

— Мей, — покликав він. — Мей, що з тобою?
Мей не знала. В очах стояли принизливі сльози. Хотілося все 

розказати: Алан серйозно роздумує над угодою з Джеральдом, Деніел 
Райвз стоїть із ножем над колискою, Ліаннан шепоче про демонів 
та бажання Мей. І невідомо, як бодай щось із цього виправити, 
невідомо навіть, як виправити стосунки з Джеймі, щоби все було 
як завжди — разом проти цілого світу.

Джеймі схопив її за руки і не відпускав, і лице у нього було 
трохи нажахане і дуже схвильоване.

— Я люблю тебе, — затинаючись, сказала Мей, затято намага
ючись і справді не розридатися. — Я знаю, ти на мене лихий, але 
мені треба... мені треба, щоби все було добре.

— Все добре, — відгукнувся Джеймі, а тоді нахилився вперед і 
притулив її голову до свого худого плеча, і сказав їй у вухо: — Ти 
вибираєш найгірших у світі чоловіків. Але я тебе також люблю.

Отак просто, і Мей похолола від думки: як, мабуть, страшно 
Алану — без людського тепла, знаючи, що у відповідь не прозвучить 
«я тебе також». Мей заплющила очі, вчепилася у м’яку футболку 
Джеймі і дуже довго не відпускала.

Тієї ночі демони шепотіли за її вікном голосом Джеймі — тихо, 
благально, кличучи на допомогу. Але Мей знала, що Джеймі в 
безпеці, спить у своєму ліжку, і тільки накрилася з головою, коли 
почалися тихі, жахливі схлипи.
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« У г о д и  П РИ  П Ш В Б П И Ц Я Х

анок понеділка засяяв новими барвами, коли Джеймі 
спустився в пурпуровій футболці з написом «ХОВАЙТЕ 
СИНІВ», яку Мей подарувала йому колись — зазвичай 
він у ній спав.

— Гарно, — похвалила Мей, поки Джеймі нишпорив 
у шафці, шукаючи пурпурову в’язану шапочку.

Ніхто насправді не знав, звідки вона взялася. Це 
була пурпурова таємниця.

— Хочеш, підведу тобі очі чорним олівцем?
— Ні, Мей. Ми вже про це говорили.
Джеймі озвався легко, ніби все між ними гаразд, але тоді він 

би так не вдягнувся. Мей повідомила, що відтепер Себ-буде з ним 
виключно ввічливим. Джеймі, вочевидь, заповзявся зображати 
пурпурову непокору.

— Зачекай хвильку, — попросила Мей і рвонула нагору, щоби 
перевдягнутися — чорну футболку з написом «ГІТКЛІФУ ТАК І 
ТРЕБА» вона змінила на таку ж, як у брата, пурпурову — «ХО
ВАЙТЕ СИНІВ».

На відміну від Джеймі, Мей часто носила цю футболку.
Сьогодні це був формений знак: «я на твоєму боці і готова боро

тися поряд із тобою». Джеймі задоволено усміхнувся, коли побачив,
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і з того звичного кривого усміху Мей зрозуміла — її пропозицію 
миру, виражену вбранням, прийняли.

По дорозі в ш^солу вони говорили про те, як хочеться літніх 
канікул.

— О, я багато чого планую, — повідомив Джеймі. — Дуже, дуже 
важливого та величного. Може, в групу вступлю.

— Ти кинув гітару після двох уроків.
— Ну, можу бути на підтанцьовці.
— Підтанцьовка ходить у коротких топах і обсипана блискітка

ми, — нагадала Мей. — Тому я, звісно, підтримую цей план.
— Блискіткам відповідь така ж сама, як і підводці, — вперся 

Джеймі. — Взагалі, усю косметику відправляємо в одну велику 
коробку «Ні».

— З таким ставленням тебе ніколи не візьмуть на підтанцьовку.
— Ну, — не здавався Джеймі, — може, я ще щось навчуся.
Вони вже підходили до школи, коли Джеймі — вельми нео-

чікувано — заусміхався.
Це була особлива усмішка, тепла й повільна, наче схід сонця — 

так він завжди усміхався Мей, Аннабель, хлопцям, на яких вічно 
невдало западав, і друзям, яких у нього вже не лишилося.

— Привіт! — гукнув Джеймі щасливо і трошки сором’язливо. — 
Ем... а що ти тут робиш?

Мей обернулася — на дверну раму спирався Нік. На плечі у 
нього висів шкільний наплічник.

— У школу прийшов, — пояснив він. — Оця будівля. Перед 
тобою.

— Ага, — погодився Джеймі. — Але чого ти взагалі ходиш до 
школи, якщо ти... — він окинув поглядом майданчик перед шко
лою. — Коли ти шпигун?

Нік трохи повитріщався — пусті чорні очі, мабуть, намагали
ся передати, що Джеймі — дивна людська істота, а Нік через це 
страждає.

— Сам не знаю, — відповів він. — От тільки Алан наполягає.
— О, — озвався Джеймі. — Ну. Але ж це чудово!
— Чудово — це надто сильно сказано, — протягнув Нік.

‘ Він зазирнув через скло у затемнений шкільний коридор. Хтось, 
мабуть, не дуже розрізняючи кольори, помалював якось коридор 
бірюзовою фарбою. Важко було винуватити Ніка за певну відсут
ність ентузіазму.

—/Бачиш, я тут подумав... — почав Джеймі.
— Вітаю.
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— Я подумав, — продовжив Джеймі, дещо звузивши очі, — що, 
може, якось... тобто, тобі читати важко, так?

Нік перестав підпирати стіну і випрямився — Мей тільки тепер 
зрозуміла, який він до того був ненапружений, наскільки він до
зволив собі розслабитися в їхній присутності.

— Це ти до чого, Джеймі?
Джеймі насупив брови, скривив обличчя, ніби з усіх сил на

магався знайти правильні слова.
— Справа в тому, — сказав він. — Алан дуже розумний, правда?
Нік дещо розслабився.
— Ага.
— Ну, то йому все легко — бо він такий розумний, — підсумував 

Джеймі, який швидко вловлював зміну чужого настрою, хоч і казав 
дурниці про шпигунів. — Тож він, мабуть, пропускає десь половину 
кроків, необхідних нормальній, не настільки розумній людині для 
засвоєння матеріалу. А коли це таке, що, ем, шпигунам не виходить 
природно, то все ще важче. Але я не дуже розумний.

— Та ти що.
— Тому можна вчитися разом, — вперто продовжував Джеймі. — 

Ми ж в одному класі. Це буде просто домашня робота. Домашню 
роботу всі мусять виконувати. Я міг би читати тобі задані книжки, 
інколи. Коли люди погано читають, їм легше сприймати на слух. 
1 мені буде легше запам’ятати!

Джеймі глипнув на Ніка, щоби оцінити, чи працює його ре
кламна кампанія, і ще більше насупився.

— А якщо я допоможу тобі з навчанням, — продовжив він тихо, 
знехотя, — класно буде, якби ти навчив мене... самооборони.

— Хочеш навчитися битися на ножах? — запитав Нік.
Можливо, він надто сильно наголосив слово «ножах».
Джеймі сіпнувся.
— Дуже, — підтвердив він. — Знаряддя насильницької смерті? 

Не можу дочекатися.
— Я бачу, — зауважив Нік.
Крізь шкільні ворота напливом ішли школярі — похмурий, як і 

кожного понеділка, та гамірливий натовп вже почав утворюватися 
неподалік. Нік зиркнув на них, завжди особливо сторожкий поряд 
із чужими, готовий до нападу.

Тоді знову глянув на Джеймі.
— Добре.
— Добре? — Джеймі кліпнув, а тоді знов усміхнувся, повільно 

і лагідно. — Добре.
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Він продовжував усміхатися, очевидно сподіваючись, що Нік 
усміхнеться у відповідь і тим закріпить угоду. Нік довго дивився 
на нього з камінним виразом на обличчі. Тоді трохи підняв кутик 
рота і відвів погляд, показуючи, що більшого Джеймі від нього не 
дочекається.

Джеймі просяяв.
Мей ще ні словом із Ніком не перекинулася. Після вчорашнього 

він навіть на «привіт» не заслужив, але він прийняв від Джеймі цей 
вияв вдячності за п’ятницю. Мей здалася.

— Я непогано закінчила минулий рік, — сказала вона. — Якщо 
вам, малеча, потрібна буде допомога, звертайтеся.

Нік закотив очі. Джеймі пустотливо їй усміхнувся. На мить 
здалося: усе гаразд, вони — всі троє — чудово ладнають.

Звичайний ранковий натовп поводився не як завжди — помітила 
Мей. Зазвичай усі відразу заходили в школу, але сьогодні, натомість, 
лишилися на майданчику, майже рівномірно поділившись на окремі 
групки. Здавалося, кожну людину якийсь таємничий сигнал про 
небезпеку спонукав триматися подалі від демона.

Думки Мей перервала чиясь рука — Себ підійшов зі спини і 
обійняв її за плечі.

— Привіт, — сказав він їй на вухо, коротко стиснув у обіймах 
і відразу відпустив. — Привіт, Джеймі.

Джеймі відійшов від Мей і став коло Ніка. Нікові очі відстежи- 
ли рух від початку і до кінця, ніби він спершу також не знав, що 
тепер із цим робити, а тоді вирішив. Він трохи виступив уперед і 
закрив Джеймі собою.

На жаль, переважно він так робив зі зброєю у руках, а не з на
плічником на спині — той вгатив Джеймі просто в груди.

— Ой! — зойкнув Джеймі. — Що ти там носиш? Ем. Стій, за
будь. Я передумав. Я не хочу знати.

— Шпигунське знаряддя, — буркнув Нік.
Себ якось дуже відчутно завмер.
— Райвз, — сказав він. — Не знав, що ти повернувся.
Нік нічого не відповів, тільки глянув на нього. Вся його поза 

стверджувала, що — так, безперечно, він тут, і немає потреби озву
чувати очевидне.

— Твій друг? — Себ запитав у Мей.
Щось було дивне в його голосі. Мей часто бачила Себа із Ніком 

разом, ще до того, як Нік переїхав. Вона вважала їх приятелями.
Очевидно, що помилилася.
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— Так, — визвірився Джеймі, наїжачений, мов злющий кіт.
— До речі, — озвався Нік. — Більше ти до Джеймі не полізеш.
Він говорив, ніби стверджував беззаперечний факт. І голос у

нього був навіть дещо знудьгований.
— Ти не мені не указ, Райвз, — повідомив його Себ. — Але я 

і не збирався.
— Добре, — м’яко відказав Нік.
Мей зауважила — Себ тепер дивився на Ніка з неприхованою 

злобою. Нік не зиркав сердито у відповідь, але стояв іще загроз
ливіше, ніж зазвичай.

— Зустріч однокласників — це завжди так зворушливо, — по
мітила Мей, розбиваючи напружену тишу. — Як вихідні, Себе?

Раніше їй чогось здавалося, що Нік із Себом схожі більше, ніж 
зараз показала реальність. Можливо, тому, що обом підходив опис 
«високий, чорнявий та небезпечний» — і ще «вродливий», якщо 
приваблюють попередні пункти.

У Себа в школі склалася певна репутація. Він ліз у бійки, не 
мав батьків, ходив майже завжди сердитий і насуплений, і цього 
було досить, щоби вважати його небезпечним.

Поряд із Ніком він був, як спанієль поруч із ротвейлером — яке 
вже там небезпечний. Себ був не такий високий, не такий широкий 
у плечах, і Мей бачила, на що Нік здатен навіть без магії. Нік би 
його на шматки порвав.

Але Себ не маг і не демон, він на таке не заслужив. Мей раптом 
захотілося його захистити.

— Нормально, — усміхнувся їй Себ.
В лініях його усмішки, мов таємниця, таїлася лагідність — вмін

ня дарувати тепло, якого в Ніка просто не було.
Мей взяла Себа за руку. Він не сахнувся від її дотику і не на

пружився. Здавався здивованим, але задоволеним. Позаду скрипнув 
ключ, і розчахнулися двері школи.

— Ходімо, Ніку, — покликав Джеймі враз напружено, і до Мей 
дійшло, що для нього цей жест виглядав зовсім інакше.

Джеймі відвернувся, коли вона спробувала упіймати його по
гляд, натомість усю увагу зосередив на Нікові.

Видно було, наскільки він радий — що йому є з ким піти від 
Мей. Мей не знала, як до такого дійшло.

Вона і не знала раніше, що Джеймі аж так не любить Себа. 
І не помітила, коли Джеймі став подобатися Нік, хоча, якщо по
думати, у Джеймі давненько не було безнадійних захоплень — саме 
час на нове.

168



Нік зиркнув на Мей, і тільки тоді пішов по шкільному коридору 
слідом за Джеймі. В його очах Мей, як завжди, нічого не змогла 
прочитати. Він сказав щось Джеймі на вухо, і той розсміявся, аж 
чутно було коло дверей, де досі стояли Мей із Себом.

^Іей видушила із себе якомога безтурботніше:
— От і поговорили.
— Справа не в тобі, — мовив Себ і насупився на затінений 

коридор. — Він прийшов уже готовий до сварки. Одягнувся в усе 
пурпурове.

— Ти помітив?
— Ем, ага, — сказав Себ, ніби це очевидно. — Зазвичай він так 

не вдягається.
Себ зауважив таку деталь, а ще здогадується, що Джеймі прихо

вує таємницю. Мей не очікувала такої спостережливості від хлопця 
грубого й легковажного, яким Себ іноді видавався. Хоча, він же 
ще й художник.

Треба їм всім бути дуже обережними.
Мей подобалося, що Себ не знає про магію. Не хотілося за

смучувати Джеймі, але й відмовлятися від нормальності — хлопця, 
якому вона справді подобається, та місця в нормальному світі, де 
вона може сама контролювати ситуацію — не хотілося також.

— Не опускай руки, — порадила вона, і Себ кивнув, ніби інакше 
і бути не могло.

Вона усміхнулася йому, і вони разом зайшли у школу. За руки 
не трималися, але йшли досить близько.

— Де ти була на цих вихідних? — запитав він. — Я тебе шукав 
у всіх звичних місцях.

Мей усміхнулася йому, бо він її шукав, і згадала бій на мечах на 
мості Мілленіум-бридж, Гоблінський Ярмарок на скелях Корнуола 
та демонів у саду.

— Я була в незвичних.

* * *

В обід до столика Мей підсіли Тім із Себом. Тім всівся коло 
Еріки і обійняв її за талію.

— Привіт, — зраділа Еріка.
Вона завжди розривалася між хлопцем та друзями, хотіла, щоби 

всі були щасливими і нікому не було самотньо. Еріка полегшено 
Зітхнула, коли помітила, як Себ товчеться коло їхнього столика, і 
хитро всміхнулася Мей.
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Мей тільки звела брову та кивнула Себові сідати.
Відірвавшись від обіду, Мей помітила Джеймі — той застиг на 

порозі кафетерію. Мабуть, забув узяти з собою обід. Джеймі здавався 
трохи розгубленим, ніби так рідко бував в кафетерії, що забув, де 
тут їдять. Мей махнула рукою — покликала його до свого столика.

Джеймі її не помітив, бо коло нього з’явився Нік. Пройшов 
усередину, а тоді озирнувся та смикнув головою, нетерпляче та 
безапеляційно показуючи, що Джеймі має йти слідом.

Із Джеймі вже майже два роки ніхто не хотів сидіти у кафетерії.
— Дивися, це хіба не Нік Райвз? — сказала Рейчел. — Я думала, 

він переїхав. Або потрапив за фати.
— Рейчел, він не потрапив за фати, — сердито глянула на неї 

Мей.
— Цілком міг і пофапити, — заперечила Рейчел. — Гейзел ка

зала, що бачила колись у нього в наплічнику ножі.
— Та не може бути, — розсміялася Мей, сподіваючись, що 

переконливо вийшло.
— А я думаю — може, — тихий голос подала Еріка. — Він і 

справді схожий на серійного вбивцю.
— На сексуального серійного вбивцю, — поправила Рейчел.
— Ем, тут я нічого не можу сказати, — закашлявся Тім. — Мені 

здалося — нормальний хлопець. Але не балакучий, — додав він 
замислено. Він, очевидно, вже знав про умови, які Мей поставила 
щодо Джеймі, бо зиркнув на Себа — чи той схвалить ініціативу — 
та запропонував: — Може, запросимо Ніка із твоїм братом сісти 
разом із нами?

Мей глянула на Джеймі. Звісно, до цього часу він її вже помітив, 
тож навмисне сів до їхнього столика спиною. Напружені плечі 
стирчали двома госфими оборонними вежами, ніби він колючки 
збирався відростити, як у їжака.

— Джеймі не захоче, — визнала вона. — Нічого, він перевіситься.
— Не варто йому водитися з Ніком Райвзом, — нарешті озвався 

Себ. Він сидів, охопивши рукою одне коліно, і супився на яблуко, 
що лежало перед ним на столі. — Він небезпечний.

— Гей, — осмикнула його Мей найавторитетнішим своїм тоном. 
Рейчел та Еріка обоє відразу висфунчилися та прислухалися. — 
Нік — мій друг. І друг Джеймі також.

І не зважаючи на раптову тишу, взяла сендвіч та почала їсти. 
На другому кінці кафетерію Джеймі з Ніком також обідали. Ціл
ком передбачувано, говорив переважно Джеймі, але, коли Джеймі
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надто емоційно махнув рукою і скинув зі столу яблуко, Нік миттю 
упіймав його на льоту.

Мей знала: Джеймі перестане на неї злитися, і нове захоплення 
також скоро мине. Але все одно замовкла, спираючись тихо на Себа, 
який і сам сьогодні був мовчазний, і слухала балачки за столиком, 
хоч і не підтримувала розмову.

Коли Мей вийшла до автомата за кока-колою, її перехопив Нік.
Червоний автомат гудів. Мей притискалася до нього спиною, а 

перед нею стояв Нік. Мей не бачила його обличчя — закинути вище 
голову не вдавалося, потилиця і так впиралася в автомат. Довело
ся звернути питальний погляд і зведену брову на те, що Мей було 
видно — а це, по суті, було Нікове плече та його стара чорно-сіра 
футболка, що міцно обтягувала м’язи, але провисала при комірі, 
відкриваючи ключиці та горло.

Мей міцно стиснула в руках запітнілу бляшанку з кока-колою.
— Щодо вчорашнього, — почав Нік і замовк.
— Забудь, — сказала йому Мей.
Нік сперся на автомат, його рука була в Мей просто над головою.
— Добре, — він відсунувся. Бляшанка з напоєм Мей тепер 

виблискувала в його долоні. — В Алана лекція сьогодні ввечері. 
Приходь, почитаєш мені.

Мей відступила від автомата і пішла геть, не забувши висмикнути 
свою кока-колу в нього з руки.

— Я подумаю, — кинула вона через плече. — Можливо, мені 
запропонують щось цікавіше.

* * *

Мей тоді так просто сказала, але щось цікавіше їй і справді за
пропонували — Алан, і це була зовсім не пропозиція.

Себ підвіз її зі школи додому. В нього була на диво гарна ма
шина: жовто-коричнева, з обтічним кузовом, і — Мей не могла 
промовчати — Себу було ще рано сидіти за її кермом.

— Ти про що? — невинно поцікавився Себ. — Мені вже є ві
сімнадцять. На добрій половині всіх моїх посвідчень особи саме 
так і написано.

Мей пирхнула.
— Мені би й на думку не спало порушити закон, — запевнив він 

Мей з тією усмішкою, яка колись і привернула її увагу.
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Вони тільки виїхали за шкільні ворота, коли побачили Джеймі. 
Він ішов додому та весело махав головою у ритм звуків музики — 
слухав плеер на ходу. Мей усміхнулася, шойно побачила брата, 
і зраділа, коли Себ зупинив машину — сам, вона його навіть не 
просила.

— Привіт, Джеймі, — сказав Себ. — Підвезти?
— Привіт, Себе, — відразу озвався Джеймі. — Здохни.
— Ясно, — мовив Себ і від’їхав від тротуару, стискаючи кермо 

побілілими пальцями.
— Одного дня мало, — спробувала втішити його Мей.
— Нікові Райвзу вистачило, — похмуро помітив Себ, не зводячи 

очей із бічного скла.
Мей також помітила — там, позаду, Джеймі сів у машину до 

Ніка та відразу поліз до радіо. Вона усміхнулася сама до себе, спо
діваючись, що Нік витерпить музику кантрі.

— Я ж тобі казала, ми його знаємо.
— Я його знаю, — заперечив Себ. — Він тусувався з нами за 

велосипедним сараєм, типу, місяць, і я з першого дня вже знав, що 
тут щось нечисто. І не треба мені казати, що він і Кровф... Джеймі 
тоді дружили. Джеймі його до смерті боявся!

— Ми були в Лондоні на вечірці, — Мей знову скористалася 
із брехні, яку вигадала для Аннабель. — Зустріли там Ніка і його 
брата. І всі подружилися.

— Алана, — сказав Себ інакшим тоном.
— Ти його також знаєш?
— Не зовсім, — повільно визнав Себ. — Просто, я часто ходив 

у книжкову крамницю, розглядав мистецькі альбоми. Великі такі, 
знаєш, як кавовий столик завдовжки, на тисячі картин, але я не міг 
собі дозво... не хотів купляти. Там був такий рудий хлопець, і кілька 
разів, коли з’являлася нова книжка, то він тримав її за прилавком 
до мого приходу, а тоді клав при мені на полицю в художньому 
відділі, так, щоби я побачив. Я не відразу помітив, що відбувається, 
лише після того, як декілька разів таке повторилося.

Навряд чи Алан розраховував, що він узагалі помітить — про
сто Себ, як Мей уже зауважила, дуже швидко все підмічав. Мей 
замислилася: це ж скільки добра — дрібних, непомітних вчинків — 
Алан щодня робив для незнайомців. Чи то з природної доброти, чи, 
може, йому хотілося бути добрим, бо вважав за обов’язок відплатити 
світові за те, що тримає у ньому демона, але знав, що нічим, нічим 
не зможе спокутувати до кінця.
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— Потім чув про нього погані речі, — спокійно продовжив 
Себ, тримаючи одну руку на кермі, а другу — на важелі коробки 
передач. — Не знаю, чи то правда.

ХУ Мей задзвонив телефон. Вона витягнула його з кишені та мало 
не розсміялася, коли на маленькому зеленому екрані висвітилося 
«АЛАН». Мей натиснула «прийняти виклик» і приклала телефон 
до вуха.

— Мей? — почувся Алановий голос. — Я дуже не хочу просити 
в тебе таке. Але мені потрібна послуга.

Мей відчула, як сильно забилося в грудях серце, а буденність 
та спокій, Себ, машина — усе відходить на другий план, наче на
кладена на реальність красива картинка, коли її стягують, аби по
казати правду під низом.

— Ага, — відповіла вона. — Звісно. Що таке?
— Це небезпечно, — серйозно сказав Алан, не намагаючись 

переконати, не заворожуючи красивим голосом.
— Коли дівчина каже «так», не пропускай повз вуха, — порадила 

Мей. — Ти де?
Він завагався.
— Якщо ти прийдеш, пообіцяй, що не розкажеш нічого Нікові.
Тепер і Мей завагалася, але їй стало цікаво.
— Обіцяю.
— Зустрінемося на винограднику Менстрі, — і Алан відклю

чився.
Мей не настільки різко натиснула «відбій». Вона закрила теле

фон і, замислившись, притулила на мить до губ. Тоді глянула на 
Себа — той глянув у відповідь. Його вічно допитливі очі світилися 
ще більшою цікавістю, ніж зазвичай.

— Підвезеш мене в одне місце?

* * *

З Аланом вона зустрілася не на самому винограднику, а на 
полі поблизу, бо виноградник о п’ятій вже закривали. Себ розхви
лювався, коли побачив, куди вони приїхали, кілька разів пропо
нував скласти їй компанію, куди би вона не зібралася. Мей лише 
сподівалася, Себ не подумав, що вона ходить по виноградниках в 
пошуках наркоторговців.

На цьому винограднику вона вже бувала. Літом школярів кілька 
разів відправляли збирати виноград, і Мей завжди поверталася із
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яскраво-рожевим, під колір волосся носом — на сонці спалила. 
Там завжди було весело — вони ходили між затіненими пишно-зе
леними рядами, вдихали запах землі та винограду і перегукувалися 
із друзями.

Сьогодні так само — яскраве сонце заливало високі зелені ряди, 
що тягнулися уздовж пагорбу. З другого боку простягалися поля, 
опускаючись схилом униз і підіймаючись вгору — аж до темної 
межі Голденського лісу, ніби хтось писав-писав від руки, а тоді 
відкреслив. На полі Менстрі-філд, на траві, сидів Алан. Він схи
лився над книжкою, і волосся його на сонці відливало червоним 
та жовтим золотом.

Коли Мей підійшла, він підняв голову і прикрив очі долонею.
— Що читаєш?
— «Він знає, що правий»,— поділився Алан. — Ентоні Троллоп.
— А, ясно, — відізвалася Мей. — Це з тих книжок, які білі і вже 

давно мертві чоловіки писали сто років тому. Я таке не люблю. Усі ці 
штани з гульфиками, леді мліють на канапах. Навіщо воно здалося?

— Це класична праця безсмертного генія, — сказав Алан. — А 
будеш таке говорити, доведеться нести мені нюхальні солі, бо я 
тоді сам зомлію.

Мей сіла перед ним на траві, по-турецьки схрестила ноги. Алан 
прочитав напис на її футболці і усміхнувся.

— Ага, і все одно — мене не цікавлять мерці, — відказала Мей. — 
їхній час уже минув. Тепер настав мій.

Алан закрйв книжку і сказав:
— Я хочу, щоби ти станцювала і викликала для мене демона.
Він замовк та заховав книжку в затертий наплічник. Тоді ви

тягнув захисні амулети, камені з різьбленими дивними візерунками, 
маленькі дерев’яні фігурки жінок, блискучі намиста з дорогоцінних 
каменів упереміш із кульками, на яких значилися невідомі Мей 
символи, і зачарований ніж, уже їй відомий.

Алан розклав усі ці магічні атрибути на траві під сонцем. Ви
дався такий чудовий день — як навмисне для пікніка, тільки Алан 
натомість хотів, щоби Мей викликала демона.

— Буває, що демони приходять і до одного танцівника, — по
яснив Алан. — Але якщо в тебе нема партнера і ти не їла лихоман
ковий фрукт — то їм не заплачено. За відповідь можуть попросити 
все, що завгодно. Ціна без сумніву буде високою. Може взагалі 
нічого не вдатися — і ти помреш. Тй лише двічі танцювала. Якщо 
помилишся, або і ні — можливо, демон попросить щось таке, що
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ти не зможеш віддати. Тоді демон вселиться в твоє тіло. Або й до 
того не доживеш.

Аланові темно-сині очі дивилися серйозно, губи стиснулися в 
тонку лінію. Мей повільно кивнула і потягнулася за ножем, який 
Алан купив на травневому Ярмарку.

Алан перехопив її руку та притиснув до землі. Трава холодила 
розкриту долоню, Аланові пальці стискали зап’ястя міцно, наче 
обценьки.

— Не роби цього, якщо вважаєш, що так віддаєш мені борг, — 
прошепотів він. — Взагалі — краще не роби. Я не маю права тебе 
просити.

Мей зауважила — Алан настільки не звик говорити правду, що 
голос його різкішав, ніби це чужоземні слова і важко йому даються. 
Так само говорив Нік.

Вона спокійно глянула на демонового брата.
— Але ти просиш.
Алан усміхнувся — жахливим, страшним усміхом.
— Так.
— Бо більше тобі просити нікого, — нагадала Мей. — Бо Ніку 

не можна знати. Якого демона я викликаю?
Алан трохи напружився, коли зрозумів, що вона вже вирішила. 

Ще сильніше вчепився пальцями в її руку.
— Ліаннан.
— Ну, тоді добре, — озвалася Мей. — Я вже більше доби не 

бачила ту акулячу усмішку. Аж скучила.
Вона знову потягнулася за ножем, висмикуючи зап’ястя із Ала- 

нових пальців — якщо він не відпустить, то зробить їй боляче. Він 
відпустив і натомість забрав ножа.

— Я сам виріжу коло. Я ходжу на Ярмарок із чотирьох років. 
Я допомагав Ніку вирізати його перше коло, і я не помилюся.

— А я, значить, помилюся? — зажадала розлючена Мей.
— Мей, — попросив Алан тихо. — Ти ризикуєш життям на моє 

прохання. Дозволь мені хоч би це.
Він не відводив впертого, затятого погляду, і Мей вирішила — не 

варто через це сваритися. Широко махнула рукою — вперед, до
зволяю — і лягла горілиць на по-літньому теплу траву. Алан почав 
вирізати коло і символи всередині.

Мей закрила очі і вдихала запах розритої землі, зім’ятої трави, 
прохолодний дух виноградного листя, що вітерцем принесло від 
виноградника. Від Алана пахло бавовною та сталлю.
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Нарешті, він сказав:
— Готово.
Мей сіла, в голові трохи паморочилося. На землі перед нею було 

магічне коло, але — ані Ярмарку, Ніка, чи Сін. І жодної магії. Мей 
мусить сама все зробити.

— Я взяв розмовний амулет, — мовив Алан.
— Ні, — відмовилася Мей. — Я за себе сама говоритиму.
Алан ковтнув слину та кивнув. Він повільно вставав із колін,

коли Мей уже скочила на ноги та вступила у коло. Вона спиною 
відчувала його погляд, але тепер він не міг їй допомогти. Ніхто не 
зможе її торкнутися.

Мей заплющила очі і згадала, де в колі проходять лінії, тоді 
перетворила знання у дію. Вона підняла руки і почала танцювати, 
вимагати доступ у світ демонів. Ступала так швидко і впевнено, як 
тільки могла. Заборонила собі думати, що буде, якщо помилиться 
в танці.

Сонце напікало волосся, легкий вітерець підкидав пасма та 
обдував шию. Ось про що натомість думала Мей. І про літо на ви
нограднику, про Нікову руку в своїй, і як срібний перстень нагрі
вався між їхніми долонями, як Аланові губи торкалися її власних у 
темній, тихій кухні. Мей не могла танцювати, як Сін — обернувши 
рухи в поезію, тому зробила танець інакшим — обернувши рух на 
переговори.

Мей простягнула думку про світ, дражливо, наче яскраве бряз
кальце, мало не перед носом Ліаннан, і усміхнулася, піднявши 
лице до сонця.

Дражливо так усміхнулася, думаючи: «Ті/ знаєш, що хочеш».
— Я кличу коханку, що приходить у нічних жахіттях, — сказала 

Мей і крутнулася. Тепле літнє повітря почало холоднішати. Земля 
тікала з-під ніг, коло ніби перехилялося кудись, куди Мей не хо
тіла йти, в лице ударив крижаний вітер. — Я кличу ту, що чигає 
на помилку танцівників. Кличу ту, що впіймала мене вчора, але 
впустила. Злови мене, Ліаннан! Якщо зможеш.

Коло струснулося, ніби скляна сніжна куля, і довкола Мей роз
чахнувся хаос. Зник літній день, і Мей опинилася посеред темряви, 
у вухах дзвеніли крики страждань і тріумфу, скрипів страхітний сміх, 
але жодного слова не прозвучало. Холодні пальці торкалися її рук, 
тягнули за одіж, Мей глипнула під ноги — і там була пустка. Тіло 
охопив нестримний дрож, а коли Мей підняла погляд — просто на 
неї летіла Ліаннан, лиш тільки бчі світилися й зуби виблискували, 
як у тигриці в стрибку.
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— Мей! — крикнув Алан десь здалеку. — Замри!
Вона напружила всі м’язи, щоби тільки не кинутися навтьоки. 

Мей не вступила у чуже коло, вона має право, і на шиї у неї — та
лісман, отож Ліаннан не зможе її торкнутися.

Мей танцювала сама — і ні з ким було розділити, нікому до
помогти витримати тягар виплітання слів, нікому втішити у при
сутності демона. Подих Ліаннан обдавав лице холодом, наче піч із 
холодним вогнем. Мотузок, на якому висів талісман, також укрився 
кригою і так обпікав морозом, що хотілося закричати і зірвати його.

Мей не любила, коли її залякували. Вона трималася непоруш
но — коли гострі, мов голки, невидимі пальці пробігли по її тілу, 
непорушно — коли талісман обпікав, непорушно — коли липкий 
піт виступив на її шкірі, і Мей почало трусити. Ліаннан була так 
близько, що від подиху демониці в Мей мерзли губи.

— Умієш кликати демонів, манюню? — спитала демониця низь
ким, майже мелодійним голосом. Її присутність захопила свідомість 
Мей, наче хвороба. — Звісно, що так. Всі люди вміють. Чи демони 
прийдуть на ваші крики — о, це вже інше питання.

Мей глибоко вдихнула.
— Ти ж прийшла.
Очі Ліаннан кольору трави були тьмяні, вкриті покровом тем

ряви — водойми, наповнені тінями, без жодного променя світла. 
Демониця усміхнулася.

— Ось, — сказала вона. Все змигнуло — ніби Мей кліпнула, хоч 
вона і не кліпала — і вони опинилися посеред поля. Очі Ліаннан 
яскраво блистіли на сонці. — А тепер, — продовжила демониця, 
все ще усміхаючись, — чого ти хочеш?

— Це не вона хотіла поговорити з тобою, — озвався Алан хрипко, 
ніби зірвав голос від крику. Зблизька, а не звіддаля, як тоді при
чулося Мей. — Це я хотів.

Цікаво, що він бачив, коли сама Мей дивилася на світ демонів? 
Але вона не посміла і глянути в бік Алана. Не ризикнула відводити 
погляд від Ліаннан.

Демониця розсміялася, витягнула руки над головою, ніби ра
діючи сонцю. Сьогодні вони у неї були майже нормальні. Злегка 
рожевий — наче у воду домішали кілька краплин крові і тільки тоді 
заморозили — лід відтворював форму звичайних людських рук. На
віть нігті були, хоч і блискучі, мов сталь.

— Що ти, Алане, — демониця зупинила на ньому довгий по
гляд. — Ти тільки зніми талісман і поклич — і я прийду до тебе із 
солодкими снами.
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— Я сплю в одній кімнаті з братом, — люб’язно пояснив Алан. — 
Негарно вийде.

Ліаннан смикнула плечем. Здавалося, вона вбрана у водоспад. 
Вода відливала зеленим рівно настільки, щоби прикрити, а не ви
крити тіло. Навіть волосся її було мокре, струмочки збігали черво
ними кучерями, наче стрічки. Коли вона ворухнулася, біле і мокре 
плече показалося із водної одежі.

— Натомість, щоби побачити мене, ти наражаєш на небезпеку 
свою маленьку подружку, — зауважила Ліаннан.

Мей таки глянула на Алана — на щоках у нього спалахнули 
червоні плями, ніби йому заліпили ляпаса. Ліаннан розсміялася.

— Буває, — заспокоїла його демониця. — Колись тут повісили 
чоловіка. Він клявся вічно любити жінку, а наступного року від
дав мені її тіло, бо захотів мене. Він встиг пошкодувати. Всі вони 
переважно встигають пожалкувати перед кінцем.

«Тут повісили чоловіка», — подумала Мей. Вона, звісно, знала 
історію Менстрі-філд — тут стояла шибениця — та й виноградник 
назвали так само, але до цього часу не усвідомлювала. Тут страчу
вали людей, і їхні тіла звисали, мов фрукти на дереві. Тут над усім 
тінь шибениці.

— Прийшов укласти зі мною угоду? — поцікавилася Ліаннан.
Алан завагався.
— Так.
Ліаннан говорила майже ніжно, як до дитини чи когось дуже 

любого. Мей відчувала її холодний, роздираючий голод. — Думаєш, 
пожалієш?

— О так, — видихнув Алан.
Ліаннан відвернулася від них обох, круглий шлейф водного 

убрання пінився і яскрів під її ногами. Сонце осявало її, і демони
ця сяяла, сліпила очі, ніби залитий світлом океан, що виблискує 
тисячами іскор.

— Має бути щось цікаве. Питай.
— Спочатку ще таке, — попросив Алан. — Відпусти Мей.
— Що? — зажадала Мей.
— Я мушу залишитися з Ліаннан наодинці, — сказав Алан. — 

І я не можу... не можу думати так, як треба, поки ти в небезпеці. 
Я хочу, щоби Мей вільно виступила з кола, без жодних наслідків.

— Це можна, — погодилася Ліаннан. — За певну ціну.
— Я заплачу.
Демониця розвеселилася.
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— Я ще тобі її не назвала.
— Я знаю.

V А що в тебе є, Алане Райвз, що ти вирішив, ніби я дам тобі 
відповідь і до того ж — випущу зі свого кола людину?

Алан дивився на неї так, як на всіх демонів: спокійно та пиль
но, ніби вони щойно зайшли до нього в книжковий та попросили 
порадити книжку. Ніби то люди.

— У мене є козир, — сказав він. — Мені здається.
— Сподівайся, що не помилився, — прошепотіла Ліаннан. — 

Або повернешся сьогодні до брата з чорними очима та химерною 
усмішкою. Добре, Мей, можеш іти.

Мей глянула у її холодні очі. Літній виноградник, який Мей 
пам’ятала з дитинства, у них відбивався, як у кривих дзеркалах — 
все перекручено.

— А якщо я не піду?
Ліаннан розсміялася.
— Буду в захваті, якщо ти залишишся. Це не відмінить мою 

угоду з Аланом. Угода — річ дуже особиста, лише для двох, знаєш. 
Можливо, найособистіша річ у світі.

Мей звузила очі.
— Може, для тебе.
Вона відчувала, як відходить темна присутність Ліаннан — наче 

кайдани розмикаються та спадають. Як відступає весь демонський 
світ. Оцей тиск — ніби Мей підпирає двері, щоби не відчинили
ся — раптом блаженно зник.

Вона не хотіла, щоби Алан купляв їй свободу, але дурість — 
тепер відмовлятися.

Мей вийшла з кола. Сонце гріло руки та потилицю, напруга 
і жах відпустили, м’язи розслабилися. Спека звичайного літнього 
дня подарувала неймовірну приємність — ніби гарячий душ для 
зболеного тіла.

Алан спіймав її, коли Мей затнулася, і вона схопилася за нього 
обома руками. Ледве встигла глянути в його широкі і трохи безум
ні очі — зіниці розширилися, майже повністю закриваючи синю 
райдужку. А тоді він її поцілував. Обіймав трохи надто міцно — так, 
що згадала враз, який він сильний — і цілував майже відчайдушно, 
ніби вони стоять десь на пристані і ось-ось розлучаться. Ніби він 
так прощався.
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— Гей, — видихнула Мей після хвилини тепла і дотиків. Пере
стала чіплятися і відштовхнула його, тільки нічого не вийшло. — 
Досить.

— Ні, вибач, я знаю, — чорні зіниці досі ховали синяву його 
очей. — Є ще той інший хлопець. Так не чесно.

— Точно. — Мей глибоко вдихнула, раз, другий.
їй здалося — Алан зараз ще її поцілує, і Мей не знала, що їй 

тоді робити, але він тільки притулився лобом до її чола, дуже ніжно.
— Я подумав, що ти померла, — зізнався він тихо. — І це я винен.
Голос Ліаннан холодом увірвався у їхній маленький і теплий

світ, заскочив зненацька.
— Мені стає нудно. Або переходьте до справи, або скажіть — і 

я приєднаюся.
Алан взяв руки Мей в свої, переплів пальці, підняв, як до тан

цю, а тоді випустив.
— Мей, — попросив він, — іди, будь ласка, в машину.
— Ой, та ти знущаєшся! — вигукнула Мей. — Я не дитина. Я не 

боюся небезпеки. Це я її викликала!
— І саме тебе я просив, — сказав Алан. — Бо вірив, що ти за

лишиш мене, що я зможу спитати те, що мені треба. Наодинці. 
Будь ласка.

— Я хочу допомогти!
— Ти вже допомогла, — нагадав Алан. — Але я не безпорадний 

лише тому, що не маю магії. Чи тому, що сам не міг викликати 
демона. Ти допомогла мені, і я вдячний, але це я мушу зробити 
сам. Зможеш мені в цьому повірити?

Він дивився їй просто в очі, схвильований і дуже зосереджений. 
Ніби вона скаже «не вірю» тому, хто наполіг на порятунку її бра
та. Ніби вона вважатиме беззахисною людину, бо тій не дісталося 
магічного дару.

Мей відчула, як губи її вигнулися в усмішці, чи то печальній, 
чи то безпомічній.

— Я тобі у всьому вірю. Це не означає, що твоє рішення мені 
подобається.

Вона відступила на кілька кроків від демонського кола і від 
Алана, туди, де починалася висока трава та акуратні рівні ряди 
яскраво-зеленої виноградної лози. Алан кинув їй ключі від маши
ни — Мей простежила очима за срібною дугою, яку вони описали 
в повітрі, та спритно впіймала.

Вона пішла і залишила його наодинці з демоном.
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QTPQI-V СТР-ЛХУ

она кілька годин пролежала горілиць на задньому си
дінні машини, втупившись у потерту сіру стелю кабіни 
та намагаючись не думати, як надто сильно тримав її 
Алан в обіймах, як поцілунок мав присмак прощання.

Якщо Ліаннан уб’є Алана, Мей доведеться розпо
вісти про це Ніку.

Це буде її провина.
Вона зажмурилася та спробувала зосередитися на музиці, тільки 

смерть Алана поставала перед заплющеними очима.
— Мей, ти спиш? — запитав Алан, і Мей відкрила очі, скочила 

на коліна та гримнула його в груди.
— Ні, я лежу, думаю, що ти вмер і слухаю таку музику, що со

ромно комусь сказати!
Вона витягнула з вух навушники, вимкнула ай-под та запхала 

в кишеню, ховаючи докази. Алан здавався нелюдськи втомленим, 
попід очима позалягали сірі тіні, ніби хтось припорошив ніжну 
шкіру під віями, але він усміхнувся.

— А що ти слухала?
— Не хочу зараз про це говорити, — відказала Мей гордо.
Хотіла вона — обійняти Алана, сильно-сильно, впевнитися,

що він справжній і живий після тих жахіть, що Мей собі уявляла, 
тільки Алан, здавалося, розсиплеться чи впаде від одного дотику.
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Мей натомість пересіла на пасажирське сидіння спереду, і Алан 
сів за кермо, ступаючи обережно, ніби йому років сто. Завів дви
гун, і коли машина ожила, забурчала, Мей легесенько торкнулася 
його плеча.

— Що ти питав її, Алане?
Алан не глянув на неї. Дивився перед собою. Небо посіріло, за

губило всю попередню синяву. Наступав попелястий вечір. І Алан 
на лиці був так само сірий.

— Я запитав, чи можна вірити Джеральду — чи дотримає він 
угоди, — хрипко вимовив Алан. — І вона каже, що так.

У Мей всередині щось обірвалося.
— Тієї угоди, за якою ти маєш зрадити брата і відібрати в нього 

магічну силу? Ти про цю угоду?
— Мей.
— Хіба демони не повинні бути... хіба вони не магічні істоти? 

Магія — це їхня сутність, ти ж його навпіл розріжеш. Ні, не на
впіл — а на шматочки. Запхаєш в коробку і будеш розпилювати, так?

Мей навіть дивно стало, що вона так розлютувалася. Вона так 
зраділа йому, ще тільки хвилину тому. Безглуздя — зрадіти до па- 
мороків і майже відразу до памороків розсердитися. Вона втупилася 
в коліна, щоби не дивитися у вікно або на Алана.

— І ти збрешеш йому, заманиш у пастку.
— Я увесь час брешу, — тихо нагадав Алан.
Мей зиркнула на нього — його руки спокійно тримали кермо, 

ніби Алана не обходить, ніби йому байдуже.
— Що у вас з Ніком сталося в Дургамі? — зажадала Мей. — 

Коли здійнялася буря і ті люди загинули. Мені іноді видається, ти 
його ненавидиш. Це правда? Ти хочеш за щось помститися? Що 
він зробив?

Алан зупинив машину посеред дороги, завищали шини. Мей 
не пристебнулася паском безпеки, і тепер її жбурнуло вперед. Вона 
сильно прикусила язик, і рот наповнився смаком гарячої, гіркої 
крові.

— Я не хочу про це говорити!
— Ну, — Мей з грюкотом відчинила двері та вискочила з ма

шини, вгатившись при цьому плечем, незграбна від злості. — Я не 
хочу залишатися в цій машині.

Вона вчепилася в двері одною рукою, зігнулася і сердито зир
кнула на здивованого Алана.
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— Якби я знала, що ти збираєшся зрадити брата, я би так не 
ризикувала і не викликала для тебе демона, — сказала вона йому. — 
Я думала, ти не такий.

І Мей захряснула дверцята та оскаженіло кинулася вперед, 
зійшовши в рівчак та прямуючи уздовж дороги. Тільки тоді, коли 
заревів двигун і задні фари зникли в сірій далечині, Мей зрозумі
ла — вона чекала, щоби Алан спинився і заперечив їй.

* * *

Пішки додому було всього дві милі. Вечір був теплий, Мей 
опустила голову і йшла, намагаючись зосередитися на кроках і ні 
про що не думати.

.Виходило пречудово. Вона так замислилась, що, коли задзвонив 
телефон, мало не врізалася у дерево.

— Вибачте, — автоматично буркнула Мей.
Вибачень воно не прийняло, бо було деревом.
Мей все одно сердито на нього глипнула, тоді так само злоб

но — на телефон. Дзвонили з якогось невідомого номера.
— Що таке?
— Запропонували щось цікавіше?
— Гм? Що? Якийсь псих на лінії, — тільки тоді до неї дійшло, 

що це точно Ніковий голос, глибокий і трохи сиплий, як завжди — 
ніби він щойно, от перед розмовою, перехилив п’ять порцій віскі.

— Якщо не прийдеш, покличу Джеймі та буду вчити близькому 
бою — з ножами.

— Ну ясно, знайомий псих, що хоче порізати мого брата, — 
озвалася Мей.

Ніка бачити не хотілося, тільки не після того, як Алан сказав, 
що і справді втілюватиме той жахливий план.

Мей пам’ятала, як злякалася, що Нік усе місто зрівняє з землею. 
Вона не знала, що він накоїв у Дургамі.

Підкладати Джеймі сюрпризи у вигляді неочікуваних тренувань 
із ножами Мей не збиралася.

— Я прийду, — сказала вона тихо і трохи змучено.
Мей нереально втомилася, але до Нікового дому не так вже 

далеко. Мей зможе.
— А я поки займуся машиною, — вирішив Нік, який поняття 

не мав, що брат збирається віддати його магам. Що йому все одно 
не стати достатньо людяним.
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— Дивись там, інфаркт не дістань від радості, що я погодила
ся, — гостро і різко відказала Мей — так само, як матір перед за
сіданням ради директорів, коли знала, що існує проблема, але не 
уявляла, як її вирішити.

Мей знала: їй тепер треба бути вдвічі впевненішою та перекон
ливішою, вдягнути настільки чудову маску, щоби ніхто не побачив 
правди, щоби їй дали трохи часу, і Мей придумає, що робити.

* * *

Почалося усе погано: вдома був Алан, лежав на канапі. Мей 
завмерла у паніці — як дивитися йому в очі, як із ним говорити? 
Мей не зможе, і Нік умить здогадається, що щось негаразд. Тоді 
до неї дійшло — Алан спав.

— Ага, — озвався позаду Нік. — Він мав іти на якусь там за
нудну лекцію, але впав на канапу, щойно зайшов. Та менеджер у 
крамничці в могилу його хоче звести. Не буди його.

У нього голос бринів. Мей озирнулася через плече — Нік стояв 
напружений, неначе стиснута пружина. Мей пам’ятала — коли вони 
жили у Лондоні, він так інколи починав злитися, відповідав коротко 
і різко, і в Джеймі в очах з’являвся тривожний страх. Зрештою Нік 
зривався із крісла, мовчки ішов у сад і години чотири махав мечем.

Мей подумала: «Невже він щось знає?» — але Нік тільки роз
дратовано зиркнув у відповідь на її погляд:

— Готова читати?
— А, — сказала вона. — А, звісно.
По розхитаних сходах вони піднялися на горище. Західне сонце 

ще заливало маленьке приміщення теплим золотом і червінню, але 
по кутках уже збиралися тіні. Мей сіла на дерев’яну підлогу — таку 
стару, що навіть зазублини ніби пом’якшали, розпушилися. Вони 
лоскотали Мей кулак, який вона міцно стиснула, коли розгорнула 
зошит і почала читати.

Сьогодні я знову спробував утекти. Вчора була субота — по субо
тах Алан грає у  футбол. У цьому містечку ми живемо вже місяць, і 
Алана з перших днів узяли в команду. Він обожнює футбол. Я такий 
щасливий, коли бачу, який він на полі радісний.

Іноді мені шкода, що не можу побачити, який він у школі. Шкода, 
що не часто доводиться бачити, як він веселиться і розважається.
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Відмінний учень, спортсмен, найдобріший хлопець у школі. «Ви, 
мабуть, дуже пишаєтеся», — кажуть його вчителі, і я ним пишаюся. 
Це за себе мені соромно.

Іноді всі його таланти здаються мені докором. Що стане із моїм 
сином у  цьому світі?

Навіть під час його матчів не можна розслабитися. Алан хоче, 
щоби я брав із собою демона — подивитися, як Алан грає.

Ми сидимо тільки вдвох — решта місць у  нашому ряді порожні. 
Алан також наполіг, щоби цього року ми віддали його в садочок. У мене 
всередині все перевертається, варто уявити його в кімнаті, повній 
живих дітей. Вони не можуть не відчувати його темну присутність.

Демон поки нічого не зробив. Зовсім нічого. Якби я лише знав: що 
це створіння замислило, чи замислило взагалі? — мені би полегшало. 
А так страх уночі не дає мені спати, змушує прислухатися — чи демон 
не ступає коридорами мого дому.

Демони поневолюють розум, каже Олівія. Іноді мені здається, що 
мій син — тільки маріонетка в руках у демона. Що я мушу вбити 
демона і звільнити його.

Суперники були сильніші, старші і грали грубо. Батьки довкола 
схвильовано бурмотіли, але я звик, що моєму синові загрожує значно 
більша небезпека, ніж кілька дітей. Я звернув увагу тільки тоді, коли 
Алан полетів на землю і зник у гущі бійки, коли почув його скрик.

Тоді я скочив на ноги. І  ліктем відчув раптовий холод — створіння 
також піднялося. Його чорні очі шукали щось на полі.

У мене волосся на потилиці стало дибки. І  я згадав шепіт Олівії, 
сміх, найбожевільніші її припадки: «Демони прагнуть сильних емоцій, 
їм подобається смакувати страх, смакувати біль».

Коли гра закінчилася, Алан підійшов до нас — усміхнений, гордий із 
перемоги і розхитаного зуба. Обійняв демона одною рукою і спробував 
показати йому нагороду.

Демон повернувся і торкнувся Аланової губи. На пальцях у нього 
лишилася кров.

Демони прагнуть крові.
Алан розсміявся і обійняв сильніше. «Не хвилюйся, — сказав він. — 

Зі мною все гаразд. Мені не болить».
То було вчора. Сьогодні на світанні я виніс Алана з дому на руках, 

посадив у машину — ніби нам треба переїхати. Шепотів йому, що все 
гаразд, що я все зробив, що забрав Ніка.

Я гнав на повній швидкості. Ми вже виїжджали з міста, коли 
Алан остаточно прокинувся. Позіхнув та потягнувся, протер оченята, 
мало не збивши окуляри. Подивився на мене, на Олівію.
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«Де Нік?»
Цього разу мене не спинив би страх на його лиці. Я  не збирався 

вбивати чудовисько. Я просто вчинив, як боягуз. Я утікав. Хай маги 
його забирають. Нехай хтось інший із ним розбирається.

Я спостерігав за сином у дзеркало заднього виду, я був у такому1 
розпачі, що майже спокійний — і сміливо зустрівся із ним очима.

Аланове відображення звузило очі.
Тоді він вискочив із машини — на ходу. Я  зупинився, завищали 

гальма — але не встиг.
Алан вже звівся на ноги і кинувся геть, обернувшись на крапку в 

далечині. Мій Алан, спортсмен. Навіть якби я вискочив із машини і 
побіг навздогін — я би навряд чи його наздогнав.

«Бідолашка, — зауважила Олівія дорогою назад. — Алан, — уточ
нила вона за мить, ніби не відразу згадала ім ’я. — Хороша дитина».

Не знаю, чого ще я чекав. Алан не вважає її матір ’ю. І  нехай, 
інакше в мене би серце не витримало.

Яка із неї матір...
Це не її провина. Але те, що з неї стало — від цього мені так само. 

крається серце.
Я  думав, Алан повернеться в дім, але ні. Він чекав при дорозі, разом 

із демоном. Сльози і кров стікали обличчям мого сина — не лице, а 
моторошна маска. На руках він тримав демона, заколисував. Демон, 
як завжди, дивився безвиразно.

Алан подивився на мене з викликом. «Він збирався мене шука
ти», — заявив він, хоча жодних доказів на те не було. Тоді продовжив 
нашіптувати щось лагідне демонові на вухо.

«Добре, Алане, — сказав я голосно, тільки би заглушити той 
тихий шепіт. — Твоя взяла».

Він поглянув на мене, а тоді продовжив звичну за останні роки 
односторонню розмову з демоном: говорив, що тепер все буде гаразд, 
що демона ніхто не образить, і найголовніше — що його люблять.

Я сидів у машині, відчинивши дверцята, слухав, як гудить радіатор, 
і дивився перед собою. Олівія сиділа збоку, вітер розвіював її довгі пас
ма, і вони, наче тіні, неначе ґратки в ’язниці, закривали мені весь світ.

Можливо, це не чари. Може, Алан — просто син свого батька, 
і любить тим дужче, чим менше йому це приносить радості, без 
жодної надії на взаємність.
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Мей перестала читати.
Вона не знала, що сказати Ніку.
Він стояв, спершись на віконну раму, схиливши голову. Від 

сонця лишилася тільки червона смужка на горизонті, наче потьоки 
полуничного варення на краю ножа. Прочитане клекотіло у голові 
словесною бурею. Демони прагнуть крові. Демони поневолюють розум. 
Хай маги його забирають.

— Алан, спортсмен, — вимучив із себе Нік — от про це Мей 
зовсім не думала.

— А, — відізвалася вона.
— Знаєш, як це трапилося? — запитав він.
— Ні, — відповіла Мей, передчуваючи страшне.
Вона ніколи не питала про Аланове каліцтво. Вдавала, що все 

гаразд. Думала, може, в бою страшному поранили, а може, з наро
дження. Спочатку вдавала із ввічливості, а потім і справді перестала 
помічати. Не те щоби не бачила, але звикла — кульгавість так само 
частина Алана, як і його обережні усмішки.

Мей не дуже хотілося знати.
— Це я винен, — сухо зронив Нік, і Мей ледве встигла втягнути 

повітря, як він продовжив: — Я зняв талісман, тої ночі, коли по
мер тато. Алан віддав мені свій. У нас жбурляли вогнем. І в нього 
поцілили. Він втратив батька та ногу — і все через мене.

Мей прикусила губу. Алан, спортсмен. Футболіст, хлопчик, 
якого не міг наздогнати ошалілий від страху батько. Мей пам’ятала, 
як Алан змінився на лиці, коли Сін дорікала йому, що не побіг за 
Джеральдом.

— А ти хіба не можеш... — почала Мей і завагалася, згадавши 
слова Джеральда, що Мерріс Нік нічим не поможе. — Зцілити його 
ногу? Можеш?

Він підняв погляд — очі звузилися до двох чорних прорізів 
на холодному обличчі, і Мей холодок пробіг по спині, коли вона 
усвідомила, що не варто було про це говорити.

— Можу, — Ніковий шепіт пробирав до кості, немов шарудіння 
у пустому будинку, коли прокидаєшся від жахіття. — Взагалі-то, це 
спадало мені на думку. Тільки Алан не дозволяє.

Від останньої фрази Мей мало не розсміялася. Так дивно почути 
від нього таку просту і дитячу фразу.

— Як він тебе зупинить? — вирвалося в неї.
Нік стиснув пальці на підвіконні — побілілі та дуже сильні.
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— Точно, — рикнув він. — Ніхто мене не зупинить. Можу ро
бити що завгодно, коли завгодно, і жодна душа в цьому світі не 
зможе мене спинити.

Нерви у Мей і так були натягнуті до межі, відзивалися на кожне 
його слово. Коли його голос змінився, Мей почула, що не витримує. 
Тоді вона помітила: його широкі плечі згорбилися — ледь-ледь, а 
голос хрипкий не лише від люті.

— Але він не хоче, — сказав Нік. — І я не... я не розумію, чому.
— Бо Алан хоче, щоби ти поводився, як людина, — пояснила 

Мей. — Він не хоче, щоби ти чарував.
Вона мусила дати хоча би якусь відповідь, вона пообіцяла до

помогти. Мей не знала, чи вгадала правду, але Нік глянув на неї.
— Так само, як змушує тебе ходити в школу, — швидко, за

тинаючись продовжила вона.
— І через це гробить себе в тому дурному книжковому, — бур

кнув Нік до підлоги. Тоді підняв погляд. В очах у нього з’явився 
дивний блиск. — А ти?

— Перепрошую? — не зрозуміла Мей.
Він відвернувся від вікна і втупився поглядом у Мей — із рапто

вою, небезпечною зацікавленістю. Так дивиться кіт, коли грається 
із мишею.

— А ти? — повторив він. — Чого хочеш ти? Я можу дати тобі 
все, що завгодно. — У голосі прозвучало рокотання, перетворюю
чи всі обіцянки на погрози. — Куди завгодно відправити. Зробити 
вродливою, чи могутньою, чи багатою так, що тобі й не снилося. 
Мусить же бути щось, чого ти хочеш!

— Я багато чого хочу.
Нік скривив рота.
— Але боїшся взяти.
— Я не боюся, — заперечила Мей. — Я багато чого хочу, але 

досягнути цього хочу сама.
Він знову опустив погляд долі, і Мей здалося, вона знову сказала 

щось не те. Але Нік відповів і говорив, як завжди — спокійним, 
безвиразним голосом, а отже, можливо, він зрозумів її.

— Добре. — Він раптом глянув на неї. — Жаль.
— Е, чому жаль?
— Ні, — озвався Нік нетерпляче. — Жаль. Минулого разу ти 

розказувала про ніяковість. Розкажи про жаль. На що він схожий?
— О, ну, — Мей відклала зошит і охопила руками коліна, за

мислившись. — Жаль... це коли ти дізнався, що з кимось сталося
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лихо, чи бачиш, що людині болить, або вона сумна, і навіть якщо 
ия людина тобі не подобається — все одно. Тобі погано, бо комусь 
погано. І хочеться допомогти.

Нік з’їхав по стіні на стару дерев’яну підлогу. Зігнув одну ногу 
в коліні, а другу витягнув, перевів погляд пустих очей на Мей і 
похитав головою.

— Співчуття.
— Це як жаль, — пояснила Мей. — Але тепліше.
Мей пам’ятала відповідь Ліаннан — що за сотні століть вона 

жодного разу не бачила від Ніка і найменшого прояву тепла. І не 
здивувалася, коли він знову похитав головою.

— Страх, — немов смакуючи, перекотив це слово у роті Нік. 
Утім, Мей була певна — страх йому подобалося саме вселяти, по
добався страх іззовні.

Вона згадала, як Алан — майже незнайомець тоді — сказав, що 
дивні чорні знаки на тілі Джеймі передрікають смерть.

— Холодне передчуття жахливого, — повільно мовила вона. — 
Ніби сидиш малий у темній кімнаті і не можеш встати, хоч і знаєш, 
що треба діяти, але відчуваєш — варто тобі ворухнутися, і неодмінно 
станеться найгірше, що тільки можна собі уявити.

Нік довго на неї дивився, а тоді, нарешті, кивнув.
— Здається, — сказав він, — я знаю, що таке страх.
Наляканим він не здавався. Мей не хотіла питати, що навчи

ло його страху, якого він не знав за століття, проведені в пастці 
темряви. Мей не хотіла знати, чого він боїться — що брат його 
зрадить, що маги знову його ув’язнять — бо якщо Мей дізнається, 
вона зрадить Алана. Вона скаже Нікові, що єдиний його страх от- 
от стане реальністю.

— Я хочу додому, — сказала вона.
Нік кивнув і встав, махнув головою у бік дверей. Значить, він її 

підвезе. Мей була цілком не проти і навіть вдячна. Вона так втоми
лася, і думки були повільні, немов звірятко, що надто довго билося 
об стінки клітки. Мей намагалася вигадати, як їм усім вибратися з 
цього безладдя, і не могла, і нікому було їй допомогти.

Перед виходом Нік зайшов у вітальню — опустився навколішки 
коло канапи і потрусив Алана за плечі. Мей бачила із порога, як 
Алан смикнувся і кліпнув, прокинувшись. Потягнувся і прикусив 
губу, коли нагадала про себе хвора нога. Зі сну лице у нього було 
біле і пом’яте, наче стара паперова серветка. Він знову кліпнув, 
широкі сині очі дивилися ще неосмислено.
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— Тобі не можна спати всю ніч на канапі, ідіоте, — грубо бурк
нув Нік. — Ти зранку на ногу не зможеш встати. Йди у ліжко.

— А де мої... — незрозуміло спитав Алан.
Нік витягнув із кишені Аланові окуляри і простягнув братові. 

Алан узяв і завмер, ніби забув, що з ними робити, пальці охопили 
дужку і впали на іруди — Алан знову заплющив очі.

— Вставай, — наказав Нік і силою потягнув його з канапи. — Іди 
нагору. Негайно. Глянь-но на себе. Знову тягав важке, так? — за
питав він погрозливо.

— Ні, — лагідно відказав Алан і сонно потягнувся скуйовдити. 
Нікове волосся.

Мей тисячі разів так само тягнулася до Джеймі, тільки ніколи* 
Джеймі не сахався отак, не відштовхував поспішно чужу руку. Алан 
навіть не здивувався, тільки виснаження трохи сильніше проступило 
на його лиці, і він усміхнувся Нікові втомлено, усміхнувся Мей; 
коли проходив повз неї — вочевидь, надто сонний, аби здивуватися 
її присутності — і пошкутильгав сходами нагору.

У машині Мей із Ніком і словом не перекинулися. Мей скру
тилася на сидінні в клубочок, відвернулася в інший бік, притулила, 
щоку до прохолодного мокрого скла і дивилася на чорну та беззо
ряну ніч за вікном.

Вона все згадувала Джеральдову пропозицію: приведи його у від
людне місце і заведи у магічне коло.

Мей не хотіла розповідати Аланову таємницю. Вся її злість 
кудись поділася, варто було подумати про того бігуна зі щоденни
ка — хлопчика, який виріс калікою і безбатченком, і в цілому світі 
не мав до кого притулитися.

Більше того — Мей зрозуміла: вона не посміє сказати Ніку, що 
його єдиний страх от-от втілиться. Він не людина. Він не знає жалю, 
але знає лють, і Мей страшно було уявити — що він зробить, коли 
забрати в нього єдину причину поводитися як людина.
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М Л  Н Д РІІУ Н Л  іУИЦЛРІ-^Ті

ей снилися демони, і з цього тривожного сну розбудив 
її ірюкіт. Вона скотилася з ліжка, вибігла на сходи 
і там заклякла — задиханий Джеймі хапався за перила.

Нік сидів на верхній сходинці. Він також важко 
дихав, груди швидко здіймалися і опадали під тонкою 

сірою футболкою. Він сперся руками на коліна і глянув на Мей.
Тоді і Джеймі звернув на неї увагу. Він усміхнувся їй, а отже, все 

між ними гаразд — принаймні, поки Джеймі не доводиться терпіти 
Себову присутність, і Мей не могла не усміхнутись у відповідь.

— Мей, він змусив мене бігати! — вигукнув Джеймі. — Скажи 
йому, що я не бігаю!

— Ми з Джеймі — ніжні фіалки. Не бігаємо ми, ані важкою 
роботою ми не займаємося, — Мей пафосно повідомила Ніку.

Вона підійшла до Джеймі, обняла його за талію одною рукою. 
Він сперся на неї, притулився до щоки спітнілим лицем і жалісно 
запхинькав.

— Виявляється, він таки бігає, — протягнув Нік. — Якщо пра
вильно мотивувати. І він би так не задйхався, якби не верещав 
увесь час.

— То був не вереск, — із гідністю заперечив Джеймі. — То був 
низький чоловічий крик жаху.
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— Може, варто почати із чогось спокійнішого, — запропонувала 
Мей, погладжуючи Джеймі по спині.

— Так, спокійнішого, — вдячно підхопив Джеймі. — Менше 
ножів. Більше повільного фітнесу. Йогілатес!

У двері задзвонили. Мей пішла перевдягнутися в джинси, оскіль
ки в Джеймі сил, очевидно, не лишилося, і двері відчинити він був 
не в стані. Нагорі вона спочатку визирнула у вікно, роздивилася, 
хто прийшов, і тільки тоді спустилася та впустила Себа.

— Я подумав, може, підвезти тебе до школи, — сказав Себ, 
стискаючи у руці ключі від машини. І мало їх не впустив, коли 
помітив Ніка та Джеймі. — Привіт, — почав він насторожено. — 
Що відбувається?

— Я розпочав нову програму вправ, а Нік — мій тренер, — ви
голосив Джеймі, зиркаючи на Себа недобрим оком. — Хочу під
качати фігуру. Щоби приваблювати. Чоловіків.

Себ повільно вкрився нажаханим рум’янцем.
Нік розсміявся, і Мей стримала усмішку, щоби Себові не зда

лося, ніби вони проти нього всі змовилися.
Мей була рада його побачити. Коли вона цього разу визирнула у 

вікно, то не сплутала з Ніком, а відразу впізнала — і не лише тому, 
що Нік сидів у неї вдома на сходах. Мей добре пам’ятала їх обох — і 
як кожен із них стояв, і який був на зріст. Себ зовсім не схожий на 
Ніка. Він схожий на звичайного, милого хлопця, який не розіб’є 
їй серце, крім того — Мей терпіти не могла пішки йти в школу.

— Ходімо, поїхали, — сказала вона йому.
За дверима розцвітав прекрасний, залитий сонцем літній ранок.
Позаду почувся голос Ніка:
— Може, побачимося ще сьогодні.

* * *

Сьогодні Нік сказав перше слово.
Я  вже тут давно не писав. Не хотів залишати Алану суцільний 

перелік страждань.
Сьогодні особливий день. Сьогодні Нік сказав перше слово, і голос 

у нього різкий і хриплий, наче воронячий, а не дитячий.
Але він говорив осмислено. І  не лише одне слово. Алан тицьнув 

на себе пальцем, і він сказав «Алан», тоді Алан вказав на мене, і він 
сказав «тато».
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Це мене вразило більше, аніж небачена дивовижа — демон, що 
вимовляє слова.

Якби я думав про нього як про дитину, я би сказав, що він Артурів 
син. Але, звісно, Нік чотири роки не бачив Артура, звісно, весь цей 
час із ним був Алан — нашіптував йому слова, розказував про світ.

Алан впевнений, що Нік — його брат, а значить — я його батько.
Батько демона.
Я не відчуваю себе його батьком, але більше не можу казати про 

нього «воно». Не можу забути, яке мене охопило щастя, коли він за
говорив, і в серці зажевріла надія.

Якщо він говорить, якщо у  ньому знайшлося аж стільки людського, 
тоді, можливо, в моєму житті нарешті з'явився сенс.

Сьогодні я вперше взяв Ніка на руки. Він виріс, Алану важко його 
носити. І  Алан так зрадів.

Я не тримав його довго. Не тому, що тяжкий — не міг витерпіти 
так близько ті очі і вираз застиглої маски на дитячому обличчі. Не 
знаю, як Алан витримує.

Алан такий малий. Звідки йому знати, які мають бути діти? І  він 
уже звик до Ніка. Можливо, йому Нік здається звичайним людським 
дитям.

Сьогодні ввечері, перед сном, Нік сидів коло Алана — як завжди — і 
тримав на колінах книжку. Догори дриґом.

«Почитати тобі, Ніку?» — запитав я і знову підняв його, посадив 
на коліна. Він заборсався — так само, як із Аланом, але я тримав 
міцно, і він перестав. Притулився до мене спиною, маленький і теплий, 
неначе справжня дитина. Я  зосередився на казці, читав розваженим 
рівним тоном, а на словах «Король усіх диких звірів мовив...» Нік 
опустив голову мені на лікоть і заснув.

Я не дуже знав, що робити далі, а тоді побачив сина. Алан впустив 
свою книжку, стояв, дивився на мене і брата. На лиці у нього сяяла 
така надія і виднівся такий страх, що мені захотілося віджбурнути 
демона і стиснути сина в міцних обіймах.

Натомість я запустив пальці у Нікове густе чорне волосся. Дріб
ничка насправді. І  нічого страшного не сталося. Нік закрутився, але 
не прокинувся, і Алан усміхнувся — боязко, але так щасливо.

«Ну ж бо, милий», — покликав я, тоді простягнув до нього вільну 
долоню, поманив ближче. Він полинув до мене, притулився — як кілька 
років тому, коли був ще зовсім малий. «Це тільки початок, — сказав 
йому я. — Треба гарненько подумати, що робити далі».
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Якщо демона можна навчити людяності, тоді моє життя про
мине не намарне.

Мені здається, я почав писати сюди, бо не знав, як втримати 
сина, який закрився від мене і завжди шукає спочатку інше обличчя, 
який із чотирьох років перестав належати тільки мені. Мені хотілося, 
щоби ці записи залишилися у нього після моєї смерті, бо за життя я 
так сильно його підвів.

Тепер я знаю, що можу для нього зробити.
Я тулив до себе сина і шепотів йому плани, тримаючи демона в 

безпечних і теплих обіймах.

Мей закрила зошит.
Нік прийшов після школи, знайшов Мей у музичній кімнаті, 

жбурнув їй під ноги зошит, став коло вікна і глянув на неї вичіку
вально. Мей обіцяла допомогти, тому розгорнула зошит і схрестила 
пальці, щоби цього разу Деніел Райвз не захотів убивати Ніка або 
покинути.

Не думала, що спрацює.
Нік більше не стояв при вікні, немов охоронець, готовий від

бивати атаку. Сидів на підвіконні, дивився серйозно і уважно. На 
очі йому впало чорне пасмо — Мей не втрималася, потягнулася 
відкинути темну звивисту смужку, хоч і сиділа на другому кінці 
кімнати.

— Він на руках мене переносив, коли ми переїжджали, — озвався 
Нік. — Тато. Щоби не... не розбудити.

Фраза вийшла прохолодна, байдужа. Лише констатація факту. 
Нік відвернувся, але Мей помітила, як він стиснув щелепи, і ви
рішила змінити тему.

— Що ти знаєш про мітки? — запитала вона.
Нік різко розвернувся і витріщився на неї широкими очима.
— Тобто?
Мей звела брови.
— Я от думаю про ту мітку, з якої Джеральд черпає силу, про 

знак магів і три демонські мітки.
— Мітка демона тільки одна, — перервав її Нік.
Він знову дивився прямо на неї, спершись спиною до вікна і . 

склавши руки на грудях. Мей здавалося, Нік виглядатиме не так 
недоречно в музичній кімнаті — зрештою, вони із Джеймі роками 
тут дуріли і танцювали, і гралися — але ні. Очі його надто холодно
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виблискували у світлі люстри, поношений і темний одяг виділявся 
проти сліпучих білих стін, і як не глянь — він або недоречний у її 
домі хлопець, або недоречний у її світі демон.

І все одно: Мей хотілося дотягнутися і відкинути йому з очей 
те пасмо.

— Та ні, є ж мітка першого рівня — прохід, тоді мітка другого 
рівня — трикутник, а потім третього — око. Я ось про що.

— Це тільки частини мітки, — поправив Нік. — Одної. Маги 
дуже обмежують нашу силу у цьому світі, на мітку не вистачає 
і доводиться захоплювати тіла поступово. Але я — я би зміг. Саме 
тому Анзу із Ліаннан такі на мене сердиті. Я можу поставити мітку 
кому захочу і впустити в це тіло демона.

— Отже, у демонів тільки одна мітка, — підсумувала Мей. — 
А в магів тепер є дві. Навряд чи Джеральд зміг вигадати зовсім 
нову. Думаю, він, швидше за все, модифікував якусь існуючу. Що 
робить знак мага?

— Дозволяє тягнути силу із головного магічного кола, якому 
належить маг.

— А мітка демона дозволяє в когось вселитися.
— Не тільки, — заперечив Нік. — Анзу поставив мітки і Алану, 

і Джеймі, так? Не міг же він вселитися в обох водночас.
Мей раніше не спадало на думку, що, звісно, саме Анзу — влас

ний кишеньковий демон Обсидіанового Кола — поставив мітку 
Джеймі. Вона скривилася.

— То який у нього був план?
— Вселитися в одного, — мовив Нік. — Другого залишити на 

потім. Повна демонська мітка, вона зв’язує людей із демонами. 
Можна вселитися, а можна просто контролювати. Водночас тобі 
і раби, і готові тіла — коли зайняте знищиться. У нас із Анзу, ко
лись у нас були тіла в одному пустельному королівстві. Ми з їхнім 
королем уклали угоду: йому — армія мічених рабів, а нам — тіла 
на сім років.

— Он як, — сказала Мей. — Раби. А далі що?
— Він порушив угоду, — відповів Нік. — І ми здійняли бурю 

та поховали все королівство під піском. Мабуть, воно досі там. Ми 
його глибоко поховали.

— Я питаю, що стало з рабами, — пояснила Мей і похвалила 
себе за рівний, без дрожу, голос.

— А, вони теж померли, — відказав Нік байдуже, як завжди, 
але дивився пильно, насторожено — як Мей відреагує.
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— Міг би їх відпустити.
— Ні, — відрізав Нік. — На що я поставив мітку, те моє. У магів 

так само. Маг приймає тавро як знак приналежності до Кола. Коли 
у людський світ нас впускають маги, кров’ю мага можна викупити 
мітку. Можна її перенести. Але задарма звести мітку не можна. За 
мітку хтось завжди мусить платити життям.

— Отже, якщо Джеральд винайшов мітку, щоби підкоряти лю
дей... — почала Мей.

— Могутності це йому не додасть, правда ж? — запитав Нік. — 
Більшість людей не мають магії.

Мей кивнула. Отже, Джеральд видозмінив знак магів, не інакше. 
Але як саме змінив, дізнатися неможливо. Як же із ним боротися 
без цього знання?

Джеральд вже раз зумів подолати Ніка, і йому потрібен Джеймі. 
Мей не знала, що робити.

— Як думаєш — зможеш перебороти Джеральда? — тихо за
питала вона.

Нік не змінився на обличчі, але люстри вгорі зателенькали, наче 
дзвіночки на вітрі.

— Я знаю, що можу, — сказав він. Мей зазирнула йому у вічі, 
шукаючи втіхи, підтримки, але знайшла лише хиткі тіні. — Не 
треба, — додав Нік раптом. — Не бійся за Джеймі. Він їм не діс
танеться. Він мій друг.

Мей втягнула носом повітря, дихати стало легше. Вона йому 
вірила, хоча і не думала, що Нік говорив серйозно, коли запро
понував Джеймі дружбу. Як же вона раніше не усвідомила? Адже 
Нік завжди говорить серйозно. Джеймі навічно під його захистом. 
Якщо Нік зможе його захистити, він це зробить.

— Я знаю, — сказала вона і усміхнулася.
— Коли ти заговорила про мітки, я думав, ти про інше здога

далася, — мовив Нік і відвів погляд.
Мей тільки потім усвідомила, що зірвалася з місця, але ж не 

зупинятися було на півдорозі. Вона підійшла до підвіконня — Ніку 
довелося закинути голову, щоби зустрітися з нею очима.

— Ніку, ти про що?
— Я не хочу ні в кого вселятися, — він говорив тихо, темні очі 

відливали чорнильним блиском. — І я не думав, що захочу по
ставити комусь мітку. Але мітка — це не тільки, щоби вселитися. 
Мітка значить — «моє». Значить, я можу наглядати, оберігати, і 
другі демони не торкнуться, і я би міг...
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— Контролювати, — підказала Мей. — Поневолити.
Нік повільно моргнув, кінчики вій черкнули вилиці.
— І це також.
«Убивча врода», — подумала Мей, саме вбивча: у нього в очах 

нуртувала буря і згорали ущент міста.
— Я не думав, що захочу поставити комусь мітку, — сказав 

він. — Але я хочу.
— Алану, — прошепотіла Мей.
— Так, — таким же шепотом відповів Нік. — І тобі.
Мей завмерла, не знаючи, чи тікати з-перед очей демона, чи 

податися ближче. Нік раніше ніколи не зізнавався, що вона для 
нього важлива.

— О, — видихнула Мей.
— І Джеймі, — продовжив Нік.
— О, — видихнула вона вже зовсім інакше. — Ну. Дякую за 

комплімент — принаймні, ту частину, де йдеться про мене. Спо
стереження і контроль — я би, звісно, із задоволенням, але я в той 
день дуже зайнята. Голову мию.

Нік осміхнувся.
— Ага, добре.
Він не такий напружений, помітила Мей. Він, мабуть, радий 

з прочитаного — подумала вона — радий зі спогадів, і що батько 
читав йому, а брат був щасливий.

— Думаю, обійдемося без цього, — підсумувала вона. — Навіть 
якщо мені, секс-бомбі нашої команди, доведеться принести себе у 
жертву заради спільного блага та спокусити Джеральда, щоби ви
відати його таємниці.

— Безглуздя яке, — заперечив Нік. — Всі знають, що секс-бомба 
у нашій команді — це я.

Мей розсміялася і простягнула руку.
— Що? — насторожився Нік. — Не думаю, що готовий знову 

триматися за руки.
— Що? — повторила за ним Мей. — Ще один урок, Ніку: коли 

хочеш зробити комусь приємне, підтримай його захоплення. Поза 
тим, в мене короткочасне затьмарення оптимізмом. Не хвилюйся. 
Скоро минеться.

Вона поставити улюблений диск — трохи року, трохи блюзу — 
тоді схопила Ніка за руки і потягнула на середину кімнати.
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Впевненість Мей умить похитнулася. Він просто дивився, ніби 
чекав, щоби людина пояснила йому свої чудернацькі звичаї. Мей ’ 
розтиснула пальці, і його руки вислизнули із її, опустилися донизу.

Мей стало так соромно, аж тіло все запалало. Хотілося утекти, 
щоби він не дивився, захряснути якнайбільше дверей поміж собою і 
його поглядом, і хотілося якось продовжити — хай би він подумав, 
що все гаразд.

— Ну ж бо, — голос підвів Мей, вийшло занадто високо для 
справжньої невимушеності. — Ти ж умієш танцювати, так?

Він охопив її талію, великі долоні ковзнули по її тілу, пальці 
охопили пояс на джинсах. Голої шкіри поміж футболкою і штанами '■ 
торкнувся холодний перстень.

— Ага, — Ніковий голос звивався, як дим понад диким полум’ям, 
забивав Мей легені, не давав дихати. — Я вмію танцювати.

Мей глянула на нього і не змогла прочитати жодної його дум
ки — повіки опущені, лінія губ — рівна. І все одно, вона обійняла 
його, вхопила його плечі і ритм музики. Вчепилася пальцями у. 
тонку перепону його футболки, ніби поношена, стара бавовна — 
єдина її опора. Притискаючи пальці до його накачаних плечей, 
Мей відчувала, як перекочуються м’язи йому під шкірою, коли він 
рухався з нею у танці.

Вона хитнула стегнами, притиснулася до нього на мить, від
ступила, а потім знову. Подих зривався щоразу, коли він ступав 
ледь ближче, у горлі щось лоскотало, і Мей так розпачливо хотіла 
вирівняти дихання і не могла. Він, мабуть, усе чув.

Коли поряд опинилася стіна, Мей ледь спиною в неї не влетіла 
від несподіванки, ледве свідома існування якихось стін, Господи. 
Він опустив долоню їй на стегно, стиснув і легко повернув Мей у 
другий бік, закрутив, притулив до себе.

Мей випустила із судомної хватки його футболку, руки самі 
обвилися круг його шиї, пальці торкнулися шкіри — і це була 
помилка. Нік злегка смикнувся, короткі пасма залоскотали Мей 
кінчики пальців, а тоді вона остаточно з’їхала з глузду, бо раптом 
запустила обидві руки в його волосся і потягнула його донизу, 
ловлячи губами губи і короткий різкий видих.

На мить його губи торкнулися її власних, а тоді сильні руки 
стиснули плечі Мей та відштовхнули її, сильно.

— Ні, — сказав Нік.
І все, коротко і грубо. Він відпустив її, повернувся до вікна.
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Першим поривом Мей було сконати від сорому, але — спале
нівши, переживши ту мить, коли всередині все стиснулося — вона 
усвідомила, що це, мабуть, непрактично.

— Точно, вибач, — відказала вона рівним тоном — і яких це їй 
коштувало зусиль. Грала музика, Мей захопилася, от і все. Нічого 
страшного. — Я розумію.

Вона замовкла і похолола, розуміючи, що Нік не збирається від
повідати, а Мей більше нічого, нічого сказати, і залишається тільки 
піти у суцільній тиші та померти десь там від сорому. Тоді Джеймі — 
прекрасний, прекрасний брат, який так вчасно прийшов — зазирнув 
у кімнату із виразом страшенного подиву на обличчі.

— Ніку! — усміхнувся він. — А що ти тут робиш?
— Тебе шукає, — швидко збрехала Мей. — Де ти був?
— О, я думаю, ми знаємо, де він був, — похмуро озвався Нік 

від вікна.
Мей і не замислювалася до цього часу, куди міг піти її брат, але 

зараз на його сяючому відкритому обличчі «у магів» читалося так 
ясно, ніби Джеральд уже поставив йому на лобі своє тавро.

— Ти, мабуть, не повіриш, якщо я скажу, що записував нас із 
тобою на йогілатес.

Нік дуже красномовно промовчав у відповідь.
— Хочеш, почитаю тобі кілька розділів? — запропонував Джей

мі, ще більше радіючи з власної вигадки: зайнятися книжками, а 
не ножами. — Тренуватися все одно не вийде — біда яка! Бо вже 
стемніло.

— Тренувань у сутінках не уникнути, — заперечив Нік. — Мусиш 
навчитися розрізняти у темряві поблиск леза.

Запала нажахана тиша.
— Серйозно, — озвався Джеймі. — Здається, йогілатес — моє 

покликання.
Нік розсміявся і за кілька кроків опинився поряд із Джеймі. 

Швидкий погляд через плече сказав Мей, що інцидент вичерпано, 
і більше вони про це не говоритимуть.

— Добре, один розділ можеш прочитати. І облиш балачки про 
йогілатес.

— О, але... — Джеймі зиркнув на Мей, — я можу книжку сюди 
принести, — запропонував він. — Розіграю по книжці сценку! І 
Мей послухає.

— Я поки що обійдуся, — відмовилася Мей і махнула рукою в 
напрямку до дверей.
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Нік виштовхав Джеймі за поріг.
Мей повернулася до крісла і спробувала не думати про останні 

кілька хвилин їхнього танцю.
Вчепилася пальцями у волосся — згадалися Нікові м’які пасма 

у власних долонях — і відпустила, стиснувши натомість кулаки, 
впиваючись нігтями у долоні.

Мей не знала, що з нею сталося. їй і раніше доводилося робити 
перший крок та отримувати відмову. Буває, якщо маєш схильність 
користатися з нагоди, замість чекати на дії хлопця. І Мей завжди 
було байдуже, завжди.

Просто вона зробила дурницю. От чого вона місця собі не зна
ходить. Мей рідко робила дурниці.

Нік уже дуже ясно дав зрозуміти, що Мей його не цікавить.
Наступного разу, коли охопить бажання на когось кинутися, 

кидайся на Себа — суворо наказала собі Мей і спустилася на кух
ню за кавою. Через півгорняти і кілька сторінок із «Тут лежить» 
Дороті Паркер в коридорі гостро, неначе постріли, проторохтіли 
підбори Аннабель.

— Привіт, — кинула матір по дорозі до холодильника.
Мей замість привітання махнула горням із кавою і стала спо

стерігати, як Аннабель дістала потемніле, зів’яле уже листя салату.
— Лишенько, — мовила вона. — Замовлю щось тайське. Не 

проти?
— Буду чесною: їсти салат я все одно не збиралася.
Аннабель кивнула із ледь помітною гримасою болю. Вони із Мей

тисячі разів про це говорили, і Мей чітко роз’яснила: їй важливіше 
їсти канапки із сиром сьогодні, ніж бути стрункою в сорок.

— Джеймс удома? Я запитаю, що він хоче.
— Ага. Ем, до нього з класу прийшли. Вони уроки роблять.
Обличчя матері просвітліло, і Мей усвідомила, якої припустилася

неймовірної тактичної помилки.
— Друзі? — перепитала Аннабель. — У Джеймі?
— Ага, — Мей зірвалася з місця, мало кавою не облившись. — 

Слухай, мабуть, не варто...
— Хлопець чи дівчина? — спитала Аннабель вже по дорозі до 

сходів.
) Мей тільки встигла здивуватися материній швидкості — на таких 
високих підборах — і рвонула слідом.

— Хлопець! — крикнула вона в спину блискавичній Аннабель, 
нажахана від одної думки, що матір зайде до Джеймі, готова поба
чити освічену юну леді, у блузці, може, і в окулярах, а там — Нік.
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— Хай залишиться на вечерю, — рішуче постановила Аннабель, 
стрімко розвернувшись на сходовій площадці та піднімаючись 
далі. — Я така рада, що в Джеймі у школі все налагодилося. Я вже 
не знала, що і робити. Він не захотів переходити в іншу школу.

— Я не знала, що ти хотіла його перевести! — гукнула Мей їй 
услід.

Аннабель уже стояла під дверима кімнати Джеймі, і Мей не 
встигне її спинити. Катастрофи не уникнути.

— Як ти ходиш так швидко?
— У мене все взуття дизайнерське, — повідомила Аннабель. — 

Якість завжди видно, — додала вона і відчинила двері.
— Мало кого я справді люблю, а ще менше про кого добре ду

маю, — зачитав Джеймі із «Гордості та упередження« писклявим, 
тонким голосочком — імітуючи, мабуть, вікторіанську леді з ви
щого світу. Насправді складалося враження, його жорстоко душать 
стрічками від капелюшка.

Джеймі сидів на підвіконні, закинувши ноги на крісло.
Нік сидів на ліжку. В кімнаті було темно, лише одна лампа го

ріла, кидаючи жовту пляму світла Нікові майже під ноги, а дрібні 
жовті бризки — у темні провалля його очей. Він крутив у пальцях 
магічний ніж, полискувала груба різьба на поверхні сталі.

— Ми з Мевіс хотіли спитати, чи залишиться твій друг на вече
рю, — зовсім непереконливо запропонувала Аннабель.

Розпач у голосі зрадив, що на цьому всі слова у неї закінчилися.
Нік звів брову.
— Мевіс?
— Замовкни, — буркнула Мей.
— Добре, — погодився Нік. — Мевіс.
Якщо Аннабель і далі так чіплятиметься за дверну ручку, її мані

кюр вже ніщо не врятує. Джеймі скочив із підвіконня та встав поміж 
Ніком і Аннабель, невпевнено, але явно намірившись захищати.

— Звісно, мамо, — сказав він. — Всі люблять їсти. Ем, а де 
меню, з якого будемо замовляти?

Аннабель щокілька секунд зиркала Джеймі через плече — на 
Ніка — ніби повірити не могла, що все настільки погано. Нік, 
схоже, не дуже здивувався, що нажахав чиюсь маму.

— Так, — відсторонено озвалася Аннабель, намагаючись, оче
видно, проникнути в альтернативну реальність, де її син не буде 
приймати в кімнаті озброєних розбишак. — Я піду пошукаю. Меню. 
Щоби ми вибрали щось на вечерю.
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Матір розвернулася і дуже обережно зачинила за собою двері. 
Тоді почала спускатися сходами. Незважаючи на високоякісні ди
зайнерські туфлі, вона кілька разів похитнулася.

— Це у вас, мабуть, від батька, — заявила вона, коли Мей під
ступила ближче. — Мене анітрохи не тягнуло до хуліганів. Навіть 
у коледжі!

— Тато в коледжі зустрічався з хуліганами? — перепитала 
Мей. — Я і не уявляла.

— Ти знаєш, що я хочу сказати!
— І ще, — зауважила Мей, — думаю, ти плутаєш грішне з пра

ведним. Нік із Джеймі просто друзі.
— Ой, я тебе прошу, — не повірила Аннабель. — Такі хлопці 

ніколи не бувають просто друзями.
Вони спустилися, і Аннабель підійшла до столика в коридорі, 

відсунула шухляду, де в них лежали меню із різних ресторанів.
— Здається, тайське меню — на холодильнику, — згадала Мей. — 

А Нік і мій друг також.
Матір глянула на неї шоковано, пішла до холодильника і витяг

нула з-під магнітів потрібне меню. Магніти були у вигляді жучків- 
сонечок, Джеймі купив колись — хотів зробити кухню веселішою.

Нік із Джеймі спустилися, коли вона розглядала страви із вер
мішелі.

— Я йду додому, — оголосив Нік.
— Ні, залишся. Мамо, скажи йому, — попросив Джеймі, і Ан

набель невиразно махнула рукою: чи то «Звісно, лишайся», чи то 
«Забирайся із мого дому, поки я не викликала поліцію».

— У вас вдома немає що їсти, ви замовляєте, замовляти іще на 
мене — це зайвий клопіт, — сказав Нік. — Я піду. — Він замовк 
на мить, а потім додав повільно, немов пригадував старі Аланові 
уроки: — Дякую за гостину.

— Немає за що, — автоматично відказала Аннабель.
— У нас вдома повно продуктів, — заперечила Мей. — Просто 

ми не вміємо готувати, а в домогосподарки понеділок і вівторок — 
короткий день. Ми й так півтижня вечері замовляємо. Це не клопіт. 
Лишайся.

— О! — загорівся Джеймі. — Я можу щось скуховарити...
— Ні! — в один голос гукнули Мей, Аннабель і Нік. 

^Аннабель глянула на Ніка дещо здивовано. Він не помітив —
надто був зайнятий — застережливо зиркав на Джеймі.
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— Слухайте, в мене вже краще виходить, — почав сперечатися 
Джеймі.

— Я бачила, як ти насипав у тостер рис, — нагадала Мей. — 
Я пам’ятаю, як у тебе вибухнула бляшанка бобів.

— Мені зіпсована трапилася, — запротестував Джеймі, відводячи 
очі. — Я цього певен.

Нік коротко видихнув, ніби прийняв рішення, і одним стрибком 
подолав ту відстань у три кроки, що залишалася йому до кухні. 
Низька Аннабель витягнула шию і глипнула на нього стривожено, 
Нік звузив у відповідь чорні очі. Він поклав сильні руки на її осину 
талію в діловій спідниці і підштовхнув її до стільчика, наче дитину.

— Ви, народ, зовсім безпорадні? — запитав він. — Сідайте. 
Я вам щось приготую.

Джеймі сів за столом коло матері.
— Нік дуже смачно готує, мамо, — запевнив її він.
Нік відкрив холодильник, почав витягувати різноманітні харчі 

типу перців із цибулею, і Мей також помалу підійшла до стола, тож 
невдовзі вони всі троє сиділи в ряд і спостерігали за таємничим 
ритуалом куховаріння.

— Я готую краще за тебе, — неуважно сказав Нік. — Думаю, 
орангутанг готуватиме краще за тебе.

— А я би хотів мати орангутанга, який буде мені готувати, — 
замріявся Джеймі. — Платив би йому бананами. Назвав би його 
Альфонсо.

— Ага, круто було би, — погодилася Мей. — До нас би при
ходили на вечерю, аби поглянути на кухаря-орангутанга.

— Маячня, — відрізав Нік, розморожуючи курча в мікрохви- 
льовці.

Мей навіть трошки вразило, як Нік лише поглянув на при
стрій і відразу усвідомив його таємниці, коли сама вона роками 
розігрівала готові обіди методом «натиснути перші-ліпші кнопки і 
сподіватися на краще».

— Я знаю, що Джеймі інакше спілкуватися просто не вміє, але 
від тебе, Мевіс, я чекав кращого.

— Ми зараз же припиняємо це неподобство з «Мевіс», Ніку, — 
попередила Мей.

— А скільки бананів треба платити орангутангу? — хотів знати 
Джеймі. — Не хочу, щоби Альфонсо образився.

Джеймі невпинно балакав, як завжди, і Мей додавала якісь ідеї 
про повара-мавпу. Нік час від часу докидав щось дошкульне, що
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Джеймі анітрохи не дошкуляло. Аннабель сперлася рукою на під
боріддя і спостерігала за Ніком. У неї був замислений вираз, а тоді 
вона всіх здивувала, запросивши Ніка — коли вони з Джеймі вже 
цілий вечір вчилися — зостатися на ніч.

* * *

Ніякова мовчанка повернулася, щойно вони сіли вечеряти. 
Обличчя у Ніка було, звісно, традиційно незворушне, але от плечі 
напружилися по-войовничому. Він, очевидно, звик їсти на кухні, 
за хитким столиком, а не у їдальні з низькими люстрами над ве
личезним обіднім столом, натертим до такого полиску, що тарілки 
трималися, мов на темній озерній гладі.

Не треба було Мей бігти за тарілками, коли Аннабель сказала, 
що — раз у них гість, то накрити треба в їдальні, але тоді це здалося 
хорошим знаком.

І от вони сидять, а у Ніка хоч на футболці пиши «НЕ ДЛЯ 
ВВІЧЛИВОЇ КОМПАНІЇ» — так це кидається у вічі. Мей навіть 
не здивувалася, що він не вміє підтримувати розмову.

— То ти однокласник Джеймі, — відзначила Аннабель нервово. 
Голос її дзвенів, наче бите скло. — А який в тебе улюблений пред
мет? Я знаю, Джеймі любить хімію.

— Жодного, — зронив Нік.
— На хімії бувають вибухи, — тужливо протягнув Джеймі. — 

Інколи.
Схоже, неприємна атмосфера за вечерею його пригнічувала. Мей 

і хотілося би щось вигадати та врятувати ситуацію, але вона знала: 
найкращий варіант — пережити все, як є. У Ніка із Аннабель не 
було зовсім нічого спільного.

— А хобі та інтереси в тебе які, Ніку? — запитала Аннабель 
мляво, тоном ведучої телепрограми, взятої у заручниці.

Нік подумав хвильку, тоді сказав:
— Я люблю мечі.
Аннабель подалася вперед і спитала вже зовсім інакше:
— Ти фехтуєш?
— Не зовсім, — протягнув Нік. — У мене вільний стиль.
— Я в школі ходила на фехтування, — в Аннабель загорілися 

очі. — Призи вигравала. Зізнаюся, в мене досить непогано виходи
ло. В коледжі я спочатку була в фехтувальному клубі, але Роджер
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був фанатом тенісу, а займатися двома видами спорту я не могла. 
Завжди про це шкодувала.

— У мене був знайомий учитель фехтування, — поділився Нік. — 
Справжні турніри організовував і все таке. Тато водив мене до нього 
на кожен... кожен місяць, коли я ще був малим.

— Я думала, ті призи на поличці — лише за теніс, — здивува
лася Мей.

— Ну, — матір усміхнулася тою усмішкою, яку від неї успадкував 
Джеймі: кривою і не настільки достойною, як подобалося Анна- 
бель. — Твій батько оце вже точно жодних призів за фехтування не 
вигравав. Фехтування йому не давалося, якщо відверто.

Нік відкинувся на стільчику, закинув руку за голову і замислено 
смикав себе за пасма. Здається, він забув, що почувається тут не 
в своїй тарілці.

— В мене є у машині кілька мечів — легких, як фехтувальні 
шпаги, — сказав він нарешті. — Якщо хочете показати своє уміння...

Він кинув погляд на Мей, і вона згадала, як говорила йому: 
хочеш зробити комусь приємне — підтримай їхнє захоплення.

— О, ну, — трохи схвильовано почала відмовлятися Аннабель, 
а тоді накрила пусту тарілку серветкою. — Чому б і ні?

Саме так вони всі опинилися вночі у саду. Ліхтарі реагували на 
рух і миготіли, то спалахуючи, то згасаючи. Мей із Джеймі сиділи 
на сходах, що вели у сад. Нічне повітря віяло прохолодою, і Мей 
притискалася до брата у пошуках тепла. На відміну від Ніка, який 
щойно скинув футболку і пожбурив на землю, вона не збиралася 
стрибати з мечами.

— Фол! — закричав Джеймі, неймовірно щасливий, що не йому 
випало стояти перед клинком. — Це ти навмисне відволікаєш! Не
гайно вдягни футболку.

— Ага, — штурхнула його Мей. — Може, тебе і відволікає. 
Я типу як сподіваюся, мама так не вважає.

— Ой, я тебе прошу, — пирхнув Джеймі. — Високий-чорнявий 
і що там іще — це не мій стиль. Навіть якби він хотів мене відво- 
лікти — йому би не вдалося.

Коли Нік стягнув футболку, Аннабель шоковано розширила 
очі, але вже за мить на її обличчя вернувся звичайний спокійний 
вираз. Матір зважила меч на долоні.

Нік дивився на неї згори вниз, його голі плечі біліли в темряві, 
а меч він недбало гойдав у руці.
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— Ну добре, може, трошки й відволікає, — визнав Джеймі. — 
Інколи. Часом.

— Я надто відволікаю? — весело запитав Нік у їхньої матері. — 
До речі, вам, мабуть, варто зняти ці дурнуваті туфлі.

— На відміну від вас, юначе, я нічого знімати не збираюся, — 
мовила Аннабель і зробила випад уперед.

Нік відвів атаку, і поєдинок почався. Мечі дзвеніли, наче дзво
ники на Різдво, клинки зустрічалися із легким і майже музичним 
бренькотом. Ліхтарі мерехтіли зеленим, розпливалися тіні, і зеленаве 
сяйво, що то заливало двір, то зникало, перетворювало сад на під
водне царство. Акуратно підрізані кущі — чорні, яскраво-зелені і 
знову чорні — вигулькували з-за спин дуелянтів чудними фігурами. 
Мечі зблискували яскравими стрічками.

— Заколи його, мамо! — зі сміхом підбадьорював Джеймі, і Мей 
також розсміялася.

В Аннабель виходило зовсім незле — Мей могла судити, вона 
не раз бачила, як Нік годинами тренується з мечем у саду. Він від
повідав матері, а не лише блокував, грав із нею на рівних.

Звісно, що грав. Матір — не суперник Нікові, який вправлявся 
із мечем легко і летючим кроком ухилявся від близького бою. Вони 
билися не на смерть, ані матір, яка нападала, переслідувала, зади
халася і сміялась. Ані демон, від якого такого ніхто не чекав — що 
він із задоволенням прийме виклик настільки слабшої людини, 
веселитиметься в літньому садку.

— У тебе жахливо недисциплінований стиль,— зауважила Ан
набель і знову зробила випад — цього разу вище.

Нік пригнувся і випрямився зі сміхом.
— Але дієвий, — зауважив він м’яко і відступив, коли вона 

кинулася на нього ще раз.
Садові ліхтарі погасли, але ніч була ясна, ніби чорне небо — то 

сценічна завіса, пришпилена коштовними шпильками-зірочками.
На цьому темному тлі виділявся Нік, виводив мечем срібні ві

зерунки у чорноті ночі.
Він раптом здався Мей подібним на чорно-білого лиходія із 

дитячих Книжок, із безжалісними проваллями замість очей. Тоді 
він знову розсміявся, і лице його проясніло: на людину він схожий 
не став, але здавався юним. Вразливим.

Ха^г собі Алан збирається його зрадити — Мей цього не до
зволить.

Вона дивилася на Ніка і думала: «я тебе врятую».
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аступного ранку Мей пішла будити Джеймі — проспав 
же — і щойно ступила в затемнену кімнату, як її збили 
з ніг. Вона впала горілиць, у горло впирався ніж.

— А! — мимоволі скрикнула вона — падіння вийшло 
болюче — і прикусила губу, притишуючи зойк. Надто 
гострим здавалося лезо на шиї.

Нік відкрив очі.
— А, — буркнув він. — Це ти.
Магічний ніж — гострий, здатний різати діаманти — відсунувся, 

але не зник. Навіть на цій невеликій відстані лезо студило їй шкіру, 
віяло холодом.

Нарешті Мей змогла зосередитися ще на чомусь, окрім ножа. 
Помітила, що крізь важкі штори в кімнату проникає ранкове світло, 
он стоїть шафа Джеймі і його ліжко, а Нік лежить на Мей зверху 
ледь чи не голий.

— Е, — сказала вона. Підняла руки — відсунути, відштовхнути 
його із цим дурнуватим ножем, але долоні торкнулися його теплої 
шкіри, і Мей завагалася, завмерла.

— Точно, — продовжила вона. Пасмо його волосся впало їй на 
обличчя, під долонею билося його серце. — Де твій одяг?

207



Нік подивився на неї очима темнішими, ніж будь-що у цій за
тіненій кімнаті, а тоді скотився вбік. Мей важко дихала — здебіль
шого через те, що він придавив її всією вагою.

— Тепер я знаю, що відчувала Лиха Відьма Сходу, коли прилетіла 
Дороті, — звинуватила вона. — Ти як хатина важиш.

— Мей? — нерозбірливо, сонно почулося з-під гори покривал, а 
тоді горбок на ліжку зсунувся, розмотався і перетворився на Джеймі.

— Ніколи не вгадаєш, що сталося, — Мей сіла і зиркнула сер
дито на Ніка.

— А от і вгадаю, — Джеймі увімкнув настільну лампу. При світлі 
стало видно, що за ніч його зачіска перетворилася на дикі біляві 
джунглі — варто ліліпутам-дослідникам тільки ступити всередину, і 
більше їх ніколи ніхто не побачить. В очах у Джеймі застиг жах. — 
Я вставав уночі в туалет.

— В незнайомих місцях я завжди смикаюся, — пояснив Нік.
— Уві снР.
— Якби вночі прийшли маги, ти би мені подякував.
— Якби будити мене прийшла мама, я би точно не дякував! — 

заперечив Джеймі.
Нік звів плечима, ніби визнав, що аргумент доречний, але все 

одно неважливий, встав і почав натягувати джинси. Мей із Джеймі 
обоє завмерли.

Було би гірше, якби Нік не носив білизни — подумала Мей. 
Хоч за це Богу дякувати.

— Сніданок є? — запитав Нік. — Тобто, пластівці якісь або 
тости — що-небудь?

— Звісно, у нас є пластівці, ми ж не дикуни! — обурився Джеймі.
— Ви живете у величезному дурному будинку, утрьох, і досі не 

вмієте прогодуватися, поняття не маю, як ви досі живі. Я вже ні 
на що не розраховував.

Нік сперся до стіни, очевидно чекаючи на сніданок. Джеймі по
чав виплутуватися із гнізда простирадл, і Мей також встала на ноги. 
Погляд зачепився за Ніковий талісман — плетене коло з кісточками 
та кристалами поблискувало на його шкірі, а тоді Мей помітила.

Вона підступила до Ніка, дуже лагідно опустила його талісман 
у заглибину своєї долоні.

Там, де був талісман, на грудях лишився срібний шрам — сітка 
ниток і яі^ки від кристалів викарбувані на шкірі.

— Болить? — запитала Мей.
— Ага.
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— То чого не знімеш?
— Бо так хоче Алан, — гарикнув на неї Нік, висмикнув талісман 

із її руки — той знову впав йому на груди, заховав відмітану — і 
відвернувся.

* * *

— Я не замріялася, — заперечила Мей. — Я просто, е, думала 
про інше.

«Про інше» вона думала увесь день. Вирішити когось порятува
ти — дуже легко, але Мей не мала зеленого поняття, як це зробити. 
Всі її ідеї нагадували осучаснений подвиг — коли сам-один лицар 
сідлає коня та їде рятувати принцесу — дуже сміливо, видовищно 
і так далі, але навряд чи спрацює.

Якби Мей була казковим лицарем, вона би привела військо.
— Про що ти думала?
Вона глипнула на Себа за кермом, на його вродливий про

філь, і відчула раптовий спалах провини. Не можна так ігнорувати 
вродливі профілі.

Мей усміхнулася йому найгарнішим своїм усміхом.
— Про військо.
— Е, хочеш вступити? — запитав Себ. — Не чекав від тебе, але 

гаразд.
— Хочу очолити, — поправила Мей.
— Це вже більше на тебе схоже, — зауважив він і усміхнувся їй.
Зважаючи на все, Себ увесь тиждень — просто чудо, подума

ла Мей. Намагався подружитися із Джеймі, підвозив її додому, 
до школи і до виноградників із демонами, не нахабнів, не тиснув 
і не нагадував, що вона обіцяла йому шанс. Навіть поцілувати не 
спробував.

Навіть не дратувався, що всю дорогу додому вона його ігнору
вала.

Кілька місяців тому Мей познайомилася в одному з центральних 
пабів із хлопцем, який розказав, де можна вирішити незвичні про
блеми, і привів її просто до Ніка з Аланом. У натовпі непосвячених 
можна зустріти людину, Що знає відповіді і готова допомогти.

А навіть якщо вона не знайде такого порадника, Мей варто 
розслабитися. Переключити думки із Ніка на щось інакше.

— Хочеш, сходимо кудись увечері?
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Себ кліпнув.
— Ну, — озвався він. — Ну, а куди ти хочеш?
У Мей задзвенів телефон. Вона витягнула його з кишені і про

читала повідомлення на екрані: ТИ ДЕ?
Від Ніка.
Вона його врятує, але на побігеньках бути не збирається. Мей 

не мусить увесь час витрачати на його уроки людської поведінки, 
хотілося і самій кілька годин провести по-людськи. Він учора сказав 
їй «ні», Мей не зобов’язана сьогодні зустрічатися з ним наодинці.

— О, — Мей вимкнула телефон. — Сьогодні п’ятниця. Я по
думала, на танці, може, підемо.

* * *

«Таймпіс» був дуже популярним клубом, але на нижньому 
поверсі музика гриміла не так сильно, і можна було поговорити. 
Мей там подобалося — більшою мірою через те, що по п’ятницях 
в клубі грали інді-рок. Себ не заперечував, а отже вони зустрілися 
на початку вулиці Літл-Касл-стріт і спустилися вниз.

— У тебе кумедна футболка, — сказав Себ раптом, коли вони 
зайшли всередину.

Бар освітлювався червоними вогнями, зате кабінки всі були 
темно-сірі.

Мей осмикнула приталену сіру футболку з написом «Я БІЛО- 
СНІЖКА, АЛЕ МЕНЕ ЗАНОСИТЬ».

— Це цитата з Мей Вест, — пояснила вона і торкнулася його 
руки — Себ відсахнувся.

— Хто така Мей Вест? — запитав він.
— Себе, — спокійно мовила Мей, — з тобою все гаразд?
Себ завагався, тоді кивнув.
— Я просто трохи... — хрипло почав він, тоді прочистив гор

ло. — Я в туалет!
— Е, — озвалася Мей. — Добре.
В Себакбули дикі, шалені очі, коли він додав:
— Просто так треба.
Він зник, Мей не встигла навіть пояснення зажадати. Лише 

здивувалася його дивацтву — може, це десь у барі розпилювали 
бацилу божевілля? — і почала роззиратися.

Тоді Мей побачила танці. Зазвичай на нижньому поверсі ніхто 
не танцював — танцювальна музика грала вище, але зараз люди в
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кутку трусили, чим Бог послав, щоправда, навряд чи він би схвалив 
подібне застосування дарованого. А ще хтось тихенько насвисту
вав — ледве-ледь чутно, а все ж мелодія ковзнула по хребту, наче 
вітерець. Мей помітила, що почала відбивати ногою ритм.

Через усе приміщення Мей попрямувала до танцівників, зупи
нилася за крок від їхньої компанії і привіталася:

— Здрастуй, флейтисте.
Пістрявий флейтист розвалився у кріслі, одну ногу спер у стіл, 

зігнувши в коліні. Темні очі горіли червоним. Він глянув на Мей і 
усміхнувся так само, як у ту ніч, коли продавав кістки на Гоблін- 
ському Ярмарку.

— Дівчина не-ярмарчанка, — упізнав її він і перестав насвис
тувати. Танцівники збилися з ритму, почали рухатися різкіше і 
стриманіше. — Не розчув, як тебе звати.

— Тренуй слух, — протягнула Мей.
Він сів рівніше, худий, вуглуватий, але рухався вельми зграбно.
— У мене чудовий слух.
— Щось я не бачу.
— Я Маттіас, — знов усміхнувся він і замугикав.
Мей відчула цей наспів кістками, до всіх танцівників ураз по

вернулася граційність.
— Я Мей, — відказала вона, і він взяв її руки в свої.
На дотик його долоні були, мов кістяки. Гладкі та тверді, як 

камінь, відшліфовані сотнями інструментів.
Від його наспіву повітря гуснуло, підштовхувало до руху — так 

само, як його руки на стегнах Мей: вона точно знала, яких рухів 
він від неї чекає, як складатиметься танок.

Мей зосередилася на інших, неправильних рухах. Щоби ні на 
крок не втрапити в ритм флейтиста.

— Що ти робиш? — запитала вона сторожко, озираючись на 
людей, що звивалися довкола у танці.

— Нічого, вартого твоєї уваги. Я ж казав — ти не мій тип. Мені 
подобаються високі, старші, досвідчені дівчата з гарними голо
сами, — Маттіас презирливо осміхнувся і торкнувся долонею її 
горла. — Ти не вмієш співати, — сказав він їй на вухо. — Я просто 
знаю.

Мей відволіклася і на мить зісковзнула в ритм, заданий флей
тистом, рухаючись разом із рештою, гойдаючись, наче хвиля, до 
його берега.

Вона з силою копнула його в гомілку — а Мей сьогодні взула 
військові черевики.
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— Ти ними живишся, так? Звуки, реакція людей... якимось 
чином це дає тобі магію.

Клуб розпливався перед очима кривавими і сірими плямами, 
так сильно Мей опиралася мелодії флейтиста. Кольори довкола 
Маттіасового тонкого обличчя здавалися відблисками пекельного 
полум’я.

— Краще пити енергію, ніж віддавати демонам людські тіла, 
хіба ні? — запитав Maniac. — Але таке вміння дорого коштує. Мої 
батьки вже багато років не розмовляють. Зате пишуть мені записки. 
Кажуть, вони мною пишаються.

Мей витріщилася на нього.
— Ти вкрав їхні голоси?
Maniac розсміявся.
— За музику треба платити, любонько. І я не хочу віддавати 

магам куплене такою ціною. Знаєш, що відбувається на Гоблін- 
ському Ярмарку?

— Поняпя не маю, — зізналася Мей. — Ти знав, що Обсидіа
нове Коло вигадало нову мітку?

Maniac завмер, голову Мей прошило тонким писком, наче 
ввімкнулася пожежна сирена.

— І що ми можемо з цим зробити?
Мугикання відновилося.
— Можливо, прийшов час шукати нових союзників, — тихо 

мовила Мей. Вона відпустила себе, піддалася спільному ритму, 
дозволила музиці себе упіймати і притиснулася до Маттіаса, щоби 
прошепотіти:

— Нік Райвз дуже могутній.
Наспів флейтиста став голоснішим — уже не так мугикання, 

як безперервний свист. Він закрутив Мей у обіймах, і решта тан
цівників закрутилися разом із ними, як у поставленій хореографії, 
навіть волосся здіймалося у всіх водночас.

Флейтист зупинився і сказав:
— Поміж двох лих: тут згориш — там потонеш.
Мей тільки на мить збиралася йому підіграти, але тепер не знала, 

як вирватися із ритму, збитися з кроку. Мей заплющила очі, чер
воне світло просочувалося між вії, червоні прожилки розповзалися 
у темряві під повіками. Згадалися казки, де лиходійки танцювали 
у розпечених черевичках, танцювали до смерті.

Голос флейтиста прозвучав музикою у вухах.
— Я краще горітиму.
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Магічні звуки припинилися. Маттіас ще постояв перед нею, 
вищирився, неначе череп.

— То є якийсь план?
— Буде, — пообіцяла Мей.
— Коли буде, — сказав Маттіас, — я із цікавістю послухаю. — 

Він відступив у тіні з залитого червоним сяйвом простору. — Якщо 
це буде хороший план, я, можливо, навіть зііраю вам колискову — і 
віджену недобрі сни.

Він зник раніше, ніж Мей встигла спитати, звідки він знає про 
сни. Тільки тихе мугикання прозвучало з тіней — все далі і далі. 
Танцівники довкола спинилися і — один за одним — потягнулися 
за тим звуком.

Мей глибоко вдихнула. Кістки всі нили, і тіло охопила неймо
вірна втома. Горло пересохло і пекло.

* * *

Коли Себ повернувся, вони взяли по склянці води і вийшли на 
вулицю — адміністратори увімкнули там каміни, і червоні стрічки 
штучного вогню кидали відблиски на людей та заливали червоним 
сяйвом надгробні плити, тут і там розставлені по території. Мей 
придивилася собі ту, що із написом «СВЯТІЙ ПАМ’ЯТІ КОХАНОЇ 
ДОЧКИ», і сіла на ній, підібравши ноги.

Себ топтався поряд, дивився на неї згори вниз. Мей не могла 
не подумати: може, його знаменита перебірливість — всього лише 
болюча сором’язливість? Може, їй треба гладити його по голівці, 
заспокоювати і шепотіти: «Ну-ну, Себастіане, я знаю, ти звір!»

— Мей Вест була кінозіркою тридцятих, — натомість сказала 
Мей. — Писала п’єси, сценарії, написала купу афоризмів, була 
секс-символом у свої сорок, і в неї був хлопець на тридцять років 
молодший за неї.

Себ глянув нажахано.
— Її хлопцеві було десять?
— Ем, ні, — розсміялася Мей. — Здається, вона почала з ним 

зустрічатися у шістдесят. Як би там не було, вона була крута! Саль
вадор Далі зробив канапу у вигляді її губ.

— Таку маленьку? — не повірив Себ.
Мей глянула на нього — він ледь помітно усміхався — і тільки 

тоді зрозуміла, що весь цей час Себ з неї тихенько підсміювався.
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Янгола спасіння з неї все одно не вийде, і, незважаючи на втому, 
Мей хотілося танцювати. Вона відставила склянку з водою, скочила 
з надгробного каменю і схопила Себа за руку.

— На відстані руки ти фліртуєш незле. Покажи тепер, що мо
жеш на танцполі.

Мей повела його всередину, до бару на балконі — як правило, 
там залишалося трохи вільного простору і можна було танцювати.

— Гарне побачення виходить, правда? — запитав Себ, коли вони 
піднялися на балкон.

— Побачимо, — усміхнулася Мей.
Тоді вони дійшли до бару, і усмішка злетіла Мей із обличчя так 

легко, як украдена сумка вилітає із рук.
У півтіні коло стіни стояв Нік — лише злегка освітлений мерех

тінням червоних вогнів. Він відштовхнувся від стіни і попрямував 
просто до них.

— Де ти була? — зажадав він, і Мей ураз розлютувалася.
— Де я була? — повторила вона і випустила Себову руку, стис

нула кулаки. — Що ти тут взагалі робиш? Чого ти всюди? Чого не 
залишиш мене в спокої хоч на один вечір?

Нік глянув на неї згори, незворушний, і вдарити його хотілося 
до божевілля — хоча божевіллям був і сам цей порив.

— Джеймі погано, — сказав він.
Це не була відповідь на попередні питання, але Мей стало не 

до них. Вона забула про Себа і Ніка — Мей озирала зал у пошуках 
Джеймі.

Помітити його було легко.
Він один танцював на балконі перед баром. На нього витріщали

ся, бо він надміру хвацько стрибав, крутився і спотикався, змахував: 
руками. Такий худенький, і волосся сторчма. Він був схожий на 
схематичного чоловічка-епіпептика.

— Джеймі пив?
— Крапельку, — визнав Нік.
— Як на тебе — крапельку? — погрозливо запитала Мей, — чи 

крапельку — як на хлопця, вполовину від тебе меншого, який 
сьорбнув хересу на Різдво, проспівав пісеньку і миттю відрубився?

— Він сказав^так йому стане краще! — огризнувся Нік. — Як 
я мав знати, що не стане?

Мей відкрила рота щось йому відповісти, але їй не дав Себ. 
Його голос — зумисне тихий і виважений — перебивав музику і 
змусив Мей обернутися.
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— Може, краще підемо до Джеймі? Сваритися можете потім.
— Не будь ідіотом! — гаркнула різко вона, і Себ глянув здиво

вано. Мей глибоко вдихнула. — Якщо я зараз його заберу, зранку 
на нього всі пальцями тицятимуть.

Вона розвернулася на каблуках і пішла на танцпол.
Підошви її черевиків трошки липнули до підлоги, тож Мей 

кожен крок давався із певним зусиллям. Це її дещо сповільни
ло — вистачило часу згадати про обов’язкову усмішку, коли вона 
дісталася Джеймі.

— Привіт, — гукнула вона, перекрикуючи нісенітний фанк, і 
Джеймі розвернувся.

Він дивився на неї, вражений і трохи сторожкий, і вона взяла 
його за руки та підступила ближче. Його очі розширилися.

— Привітики, — сказала вона знову і розпочала їхню гру. — То 
де ти навчився так танцювати?

Джеймі розсміявся, гикнув і почав танцювати з нею.
— Я вчився танцювати на полі бою, — повідомив він. — Я єди

ний серед солдатів стильно обходив міни.
Мей розсміялася, і Джеймі крутонув її, а коли збився в танці, 

вона сама підтанцювала ближче, закинула руки йому за шию і 
усміхалася, аж доки він не усміхнувся у відповідь. Усмішка освітила 
його зачервоніле обличчя, і стало як завжди — вони удвох дуріють 
під сяйвом люстр у пустому домі або під червоними вогнями танц- 
клубу. Байдуже де.

Джеймі ступив уперед, і Мей відступила, вони рухалися синх
ронно, разом проти решти світу.

— А ти, де ти навчилася танцювати? — не забув прокричати до 
неї задиханий Джеймі.

— Я жила в іспанському монастирі, але почула під вікном мара- 
каси і не могла не приєднатися до танцівників, — сказала Мей. — Я 
вистрибнула у вікно і побігла, щойно приземлилася на капустяній 
грядці сестричок. Ніколи не озиралася.

Вона крутнулася, коли крутнувся Джеймі, і підхопила його під 
лікоть, коли він затнувся. Почалася друга пісня, на танцпол вийшло 
ще кілька людей. Вистава закінчилася, тепер це просто танець, а 
вони з Джеймі завжди гарно танцювали.

За плечем Джеймі Мей побачила Ніка і Себа — вони сперлися 
на балконні поручні і спостерігали звіддаля. Нік згорбився, опус
тив плечі — лінивий, зграбний та абсолютно байдужий, але Себ
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усміхався у їхній бік. У нього так сяяло все обличчя. Мей йому 
підморгнула

Тоді знову глянула на Джеймі, вони продовжили танцювати. Він 
надто сильно на неї спирався, дивився широкими очима, і усмішка 
його раз-по-раз сповзала — ота, кривувата і зовсім не така пере
конлива, як йому би хотілося вірити.

Мей зітхнула і на мить притиснулася лобом до його чола. Зна
чить, захоплення виявилося серйозніше, ніж вона сподівалася.

Закінчилася друга пісня, і Мей підняла їхні зчеплені руки, від
значаючи маленьку перемогу.

— Гей, — тихо сказала вона, досі не відступивши, близько- 
близько. — Підемо додому?

Джеймі тихо зітхнув.
— Ага.
Вона вивела його із танцполу. Він засяяв малою щасливою 

свічкою, щойно побачив Ніка.
Після хересу він розказував Аннабель та тітці Едіт, як любить 

їх обох, а тоді неймовірно засмутився, коли вони промовчали у 
відповідь — згадала Мей із лиховісним передчуттям.

— Привіт, Ніку! — гукнув він. — А ми із Мей танцювали. Ти 
бачив? Дивись, тут Мей!

— Я бачив, — сказав Нік. — Привіт, Мей.
Джеймі похитнувся, і Нік випрямився, готовий впіймати, хоча її 

брат і сам втримав рівновагу. Говорив він надзвичайно сухим тоном, 
але як на Ніка — то, мабуть, була така поблажливість.

— Ти тоді казав більше не пити, — згадав Джеймі. — І знаєш 
що? Я думаю, ти був правий.

— Неймовірно, — озвався Нік. — Ти йдеш додому.
— Ми разом підемо, — повідомила Мей, кинувши на Себа ви

нуватий погляд, але обнявши Джеймі за плечі — як знак, що вона 
не передумає.

Джеймі притулився до неї і тихо, вдоволено зітхнув.
— Я вас обох відвезу, — відразу запропонував Себ.
Мей кивнула йому із вдячністю.
— Ні, — вперся Джеймі. — Я ніколи не сяду у твою жахливу 

машину. Я собі обіцяв, бо... вона жахлива і ти жахливий. Отак тобі!
Нік пирхнув. Мей обережно вела Джеймі до сходів, Себ ішов 

з другого боку, хоча це значно збивало Джеймі з і так непрямого 
курсу — він сахався від Себа, щоби, не дай Бог, не торкнутися
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мимоволі. Нік заходив то з одного боку, то з іншого, наче вовк, 
який вирішив податися у пастуші вівчарки, але не має до.того при
родної схильності.

— Серйозно, — звернувся Себ до Мей. — Почекай із ним над
ворі, я піду за машиною.

— Нас відвезе Нік, — відрізав Джеймі. — У Ніка є машина. В 
Ніка є дві машини. Ха!

Саме в цю мить Джеймі вирішив зірватися зі сходів. Мей упій
мала його, схопилася за поручні. Себ потягнувся допомогти, але 
Джеймі шарпнувся геть, і Нік штовхнув Джеймі в груди — допомагав 
відновити рівновагу, мабуть, а на ділі ледве не збив з ніг.

Коли катастрофи не сталося і всі заспокоїлися, Джеймі схвально 
глянув на Ніка.

— Ти мій друг, — сказав він йому.
— Ага, так і є, — погодився Нік.
— Але ці сходи, — сумно продовжив Джеймі. — Вони мені зо

всім не друзі.
Поки вони нарешті вийшли з клубу, Мей встигла дуже зрадіти, 

що їхати вирішили на Ніковій машині. Він припаркувався за п’ять 
хвилин від клубу, і то — Джеймі по дорозі раз знудило.

На щастя, смітник був поряд. Мей стояла коло брата і гладила 
його волосся. За мить він випрямився, витер рота тильним боком 
долоні.

— Може, йому води? — запитав Себ. — Я принесу.
— Ні, не треба йому води, — огризнувся Джеймі. — А ще він 

вміє сам говорити і все таке!
— Багато говорити, — зауважив Нік.
Вочевидь, Себа дратувало кожне Нікове слово, бо він без жодної 

видимої причини зміряв його поглядом — якщо не вбивчим, то 
ударним — як мінімум. Тоді глянув на Джеймі.

— Я не розумію, чого ти завжди такий!
— Справді? — озвався Джеймі. Він виструнчився та скинув 

руку Мей із плеча. — А ти приміряй на себе таке, Себастіане 
Макфарлейн: ти зруйнував моє життя. Бо в мене все було гаразд, 
ну, штовхали трохи в обідню перерву та й усе. В мене були друзі, 
я через день цілувався із Марком Скіннером за новим корпусом, 
а тоді в нашу школу прийшов ти, і все тобі було мало, зі мною 
перестали розмовляти, і ти два роки псував мені життя, і я не про
бачу тобі лиш тому, що зараз ти вдаєш добрячка. Тільки тому, що 
хочеш мою сестру!
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Себ кліпнув, а тоді звузив очі:
— Ти цілувався із Марком Скіннером?
У Джеймі слів не стало від злості, що хтось настільки підкреоз 

лено не вміє вловити суть.
— Він експериментував, — сказав він нарешті. — О Господи, не 

діставай і його також. Ніку! Ти мусиш захистити Марка!
— Покажеш мені в школі, що це за один, — протягнув Нік. — 

Сідай у машину.
Він штовхнув Джеймі на заднє сидіння, Мей влізла слідом, пере

хилилася через Джеймі і відкрила вікно з його боку — на випадок, 
якщо його знову знудить.

Вона трохи здивувалася, коли спереду коло Ніка сів Себ. Нік 
звів плечима, ніби вже списав усю цю ніч на масове людське бо
жевілля, і завів двигун.

— Слухай, — озвався Себ. — Ти завжди сміявся, і я ніколи не 
думав... Слухай, мені шкода.

Вони проїхали повз вуличний ліхтар, вікно на мить сяйнуло 
оранжевим. Мей встигла роздивитися Джеймі у раптовому світлі — 
він схилив голову набік, зблиснула, наче зірочка, сережка у вусі. 
Обличчя його було виснаженим.

— Я розумію, що в тебе були якісь свої причини, — сказав 
він. — Просто не думаю, що вони були вартісні.

Голос у нього був вицвілий, дико юний, і Мей завжди найперше 
була на його боці. Вона обняла його одною рукою, і він притулився 
до неї, і Мей лише трішки боялася, що його знудить на її класну 
футболку зі словами Мей Вест.

Вона впорола таку дурницю — не стежила за Джеймі, не розу
міла, що він такий нещасний і дратівливий, бо йому подобається 
той, хто ніколи не відповість взаємністю.

Мей зиркнула сердито на Нікову потилицю і розлючено ви
палила:

— Міг би і потанцювати із ним у клубі.
— Міг би, — погодився Нік. — Там були наші однокласники. А 

його і так дістають. Крім тогЬ, я рідко танцюю для розваги.
— Е... то ти, ем, зазвичай для роботи танцюєш, чи що? — за

питав Себ.
— Ага, — мовив Нік. — Балет — моя пристрасть.
Поки вони там пересварювалися, Мей повернулася до Джеймі.
— Ти як, нормально? — прошепотіла вона.
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— Так, — зізнався Джеймі з надміром щирості в голосі. — 
Я люблю тебе, Мей. В тебе волосся фламінгового кольору! І Ніка 
я теж люблю.

Він глянув проникливо у бік Ніка.
— Іноді, коли ти не повний псих, ти дуже кумедний. А ти! — 

Він довгу мить роздивлявся Себа. — Ні, ти мені все одно не подо
баєшся, — вирішив він. — Мабуть, треба випити ще.

— Думаю, не варто, — заперечив Нік.
Він зупинився перед їхніми воротами, під колесами хруснув 

гравій. Джеймі кинуло на Мей, він сховав лице їй у шию.
— Ходімо, — покликала Мей і легесенько підштовхнула його 

з машини. — Ми прокрадемося через задні двері, щоби нас не 
побачила Аннабель, — повідомила вона Нікові з Себом. — Себе, 
вибач за найгірше побачення в історії всесвіту, але якщо це тебе 
втішить — Джеймі на тебе вже викричався і, мабуть, більше не 
буде сердитися.

Себ усміхнувся їй, тепло і задоволено.
Мей із Джеймі пригнулися, щоби пройти під довгим вербовим 

гіллям, яке майже повністю завішувало задні ворота. Джеймі почав 
було чіплятися пальцями за гілочки, смикати, немов кошеня — 
іграшку, але Мей потягнула його через двір до будинку, а тоді — 
через розсувні двері — у дім. Де було зовсім темно. Жодне вікно 
не світилося, коли вони під’їхали — згадала Мей.

Можна було і не скрадатися. Аннабель все одно не вдома.
Мей глибоко зітхнула, мимоволі скривилася. Байдуже. Вона 

навіть рада, що їм стільки сходить із рук.
— Не сумуй, Мей, — сказав Джеймі. — Коли ми станемо ніндзя, 

це тренування нам ще згодиться.
Мей увімкнула світло і налила Джеймі склянку води. Піднесла 

йому до рота, напоїла.
— Ніндзя часто забувають про місію, щойно вербу побачать, 

так? — осміхнулася Мей.
Джеймі глянув на неї, немов на зрадника.
— Смішно, так? Ну що ж, смійся із мого болю. Он воно як. 

Мені зле, а тобі весело.
Вона провела його нагору, підтримуючи за спину, завела в 

кімнату і зосталася з ним, бо не хотіла лишати в такому стані його 
самого. Джеймі мало на землю не полетів, зачепившись за подуш
ку, яку Нік зранку так і залишив на підлозі, але Мей упіймала і 
скинула брата на ліжко.
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Джеймі влігся на животі поверх сплутаних блакитних прости
радл. В обох руках перед собою він досі тримав склянку з водою. 
Мей сіла перед ним на підлозі, по-турецьки схрестивши ноги.

— Я знаю, чого ти напився, — сказала вона м’яко. — Знаю, 
чого тобі так погано.

Вона готова була сказати йому, що Нік — демон, чудовисько, 
він не вартий і хвилини страждань Джеймі.

Джеймі сховав лице у згин ліктя, озвався приглушено:
— Ти, мабуть, думаєш, я такий дурень.
— Ні, — вона охопила пальцями його тонку руку. Він дрижав. — 

О, Джеймі, я розумію.
— Просто, він такий... — почав Джеймі і зупинився. — Справа 

не в тому, що він добре до мене ставиться чи ще щось. Просто... 
він просто... він завжди обстає за своїх, і йому важко, а він так 
старається.

— Я знаю, — ще тихше погодилася Мей.
Вона не хотіла тихше, хотіла бути сильною, витримати цей тягар 

і за себе, і за Джеймі, все пережити.
Тьмяне світло застилало очі, кидало розмиті жовті пасма на 

темну кімнату. Світле волосся Джеймі, яке у темряві завжди зда
валося ще світлішим, обернулося на розпливчасту срібну корону 
під його пальцями.

— Якби я тільки міг йому пояснити.
— Джеймі, — сказала Мей, — навряд чи ти зможеш. Я намага

лася йому пояснити, але він не такий, як ми, він...
— Такий, як я, — перебив Джеймі.
У Мей серце краялося від його одинокого, притихлого голосу.
— Ні, — у горлі відразу задерло. — Не такий. Я розумію, чому 

ти любиш його, Джеймі, але надії немає. Просто він — не людина.
Коли Джеймі підніс голову і кліпнув, піднявши кутик рота у 

подобі звичайної кривої усмішки, Мей оторопіла.
— Ем, — озвався він. — Мей. Ти вирішила, що це Нік?
Він так здивовано вимовив Нікове ім’я, що Мей відразу усві

домила помилку.
— А... а хто? — по-дурному спитала вона, ну і нехай. Якщо це 

Алан — а якщо подумати, Алан вписується набагато краще — то все 
одно зле. Алан поставиться лагідно, але байдуже. Він продовжить 
упадати за Мей, і Джеймі доведеться на це дивитися.

Джеймі завагався.
Тоді знов опустив голову, сховав лице і зізнався втомлено, без

надійно, невиправно, невідворотно:
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— Джеральд.
— Джеймі! — мало не скрикнула Мей.
Джеймі сів.
— Ти його не знаєш.
— І знати не хочу! — її погляд зустрівся із братовим.
— Ти не розумієш.
— Чого, бо я не маг? — зажадала Мей. — Ти мені не розповідав! 

Чого ти мені не розповідав?
— Я боявся твоєї реакції! — вибухнув Джеймі. — Боявся, що 

ти мене зненавидиш. Ти завжди говорила, що ти екстрасенс, що 
існують надприродні сили. Я думав, ти можеш розсердитися. Бо в 
мене є магія. А в тебе немає.

Він відвернувся, охопив руками коліна, скрутився в клубочок — 
малий, вразливий.

— Джеральд каже, всі люди зрештою починають нас нена
видіти, — зізнався він. — Бо хочуть магічних сил чи бояться їх, 
чи і те, й інше.

Мей згадала, як Джессіка Вокер сиділа в материній віталь
ні — спина пряма, а рот голодний — і питала, чи Мей доводилося 
ненавидіти брата. Ніби для цього досить трошки позаздрити або 
запрагнути іншого, блискучого світу чи особливих сил.

Вона піднялася на ноги і пішла до дверей, відчинила, не відводя
чи погляду від темряви в коридорі, не дозволяючи собі озирнутися.

— Значить, Джеральд — дурень, — сказала вона йому. — І ти 
також.

* * *

Мей залізла під покривала, накрилася з головою. Вона так уперто 
відганяла думки про Джеймі, що в неї голова розболілася — тупе 
сіпання мучило, не давало заснути.

Натомість вона крутилася під незручними жаркими покривалами 
і нарешті, через силу, змогла задрімати. Тривожну дрімоту перервав 
стукіт у вікно.

Мей встала босими ногами на м’який килим, глянула у вікно — 
звідти на неї дивилося бліде обличчя, злегка розмите перепоною 
скла. Нік усміхнувся, і Мей простягнула руку. Металева защібка 
відчинилася, легко клацнувши, але у вухах продзвеніло, немов від 
дзвону.

221



Нічне повітря війнуло холодом на розпашіле обличчя. Нік на
вколішки стояв на віконному виступі, простягнув руку, торкнувся 
шиї Мей. У нього були прохолодні і впевнені руки. Дотик був 
такий, як вона хотіла.

Мей відійшла від вікна, сіла на ліжку, і Нік сів поряд, збиті по
кривала опали під їхньою спільною вагою. Вона обійняла його за 
шию, і він не розсердився, не збайдужів — він обійняв її у відповідь.

Міцні руки обвили її тіло, лягли на талію, і вона сховала об
личчя у його сильне плече. Заношена футболка під її щокою була 
м’яка, і Мей відчувала його запах — запах чистої шкіри, волосся, 
бавовни і гострий запах сталі. Серце завмерло в грудях, а тоді, ніби 
наздоганяючи, закалатало швидко-швидко.

Нік гладив її волосся прохолодними впевненими пальцями і 
шепотів їй, що все гаразд. Його рука завмерла на мить у неї на 
потилиці, під короткими пасмами стрижки, Мей пересмикнула 
плечима. Вони сиділи так близько, і Мей знала: він відчув, як вона 
дрижить. Нік завмер.

Мей підняла голову з його плеча, поклала долоню йому на 
щоку і поцілувала його. Він не вагався — цілував її також, тепло і 
обережно, і довго, торкався умілим язиком. Вона відкинулася на 
подушки. Потягнула його за собою.

Простирадла чіплялися Мей за оголені ноги, груба тканина 
Нікових джинсів дряпала шкіру. Він дозволив їй вести у поцілун
ку, торкався губами ліниво і солодко, гладив шию: під потилицею, 
збоку, тоді притулив зігнуті пальці до ямки на горлі. І шепотів, 
шепотів — ласкаві тихі слова. Мей затопило тепло.

Де він торкався, по всьому тілу біг холодок. Він запустив руки 
їй під футболку, провів пальцями вздовж хребта, відсунув мотузок 
її талісмана і перервав поцілунок — цілував тепер щоку, підборіддя 
і шию — з того боку, де лежав талісман. Він шепотів їй «зніми».

Вона прошепотіла «зніму». Тоді побачила його усмішку.
Повільну, зловтішну — Нік так не усміхається.
Смикнув, зачепився за волосся, мотузок талісмана, піднімаю

чись вгору, і на мить Мей обпалило пекучим болем, де талісман 
досі торкався шкіри.

Вона відштовхнула його — з-під опущених повік, з-під вій зир
кнули очі. Не чорні. Холодні та безбарвні, неначе лід.

Мей закричала і прокинулася.
Першу мить її охопило таке полегшення, що більше Мей ні 

про що не думала. Тоді опам’яталася, що лежить поверх покривал,
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а вікно у кімнату — відчинене. Неприємний холодний вітер ври
вався всередину, а талісман пік груди вогнем. Мей схопила його 
в долоню, глянула вниз: від кристалів, пір’я і кісточок лишився 
тільки обвуглений покруч.

Мей затиснула в кулак ці рештки талісмана, другою рукою об
мацала тумбочку коло ліжка. Коли знайшла, що хотіла — вхопила 
телефон, набрала номер і з відчайдушною нетерплячістю почала 
чекати, доки гудки не перерве потрібний голос.

— Що?
— Ніку, — видушила вона і відразу зненавиділа свій благальний 

тон, але все одно — благала. — Ніку, це терміново, будь ласка...
У кімнаті щось змінилося — відчуття було таке, ніби озираєшся, 

вже знаючи: позаду хтось є. Але Мей точно знала, що там нікого 
немає.

Вона повернулася. Коло ліжка стояв Нік.
— Що? — повторив він коротко, різко, тріскучим голосом, а не 

якимось маревним шепотом, що їй тільки наснився.
Але на вигляд був настільки подібний — такий самий — що Мей 

змогла хіба промовчати і притиснути коліна до грудей, наче дитина.
— Зачини вікно, — наказала вона нарешті — і стало легше, що 

досі спроможна наказувати.
Нік звів брову, але зачинив.
Вистигла кімната ще не нагрілася, пропахла димом, але вітер, 

принаймні, тепер вив надворі. Мей обнімала коліна. Тепліше їй 
не ставало.

Нік глянув на неї згори вниз.
— Значить, у тебе з’явилася термінова потреба — в спальні, — 

повільно мовив він. — Ну, доводилося мені чути і гірші запрошення.
Мей пирхнула і відчула себе впевненіше, настільки впевнено, 

щоби видушити:
— Тут був Анзу.
Нік напружився.
— Ти впевнена?
— Так, я впевнена! — крикнула Мей. — Він був тут, ще трохи — 

і я би лишилася без талісмана, і він так пік, і очі в нього були...
Вона замовкла, давлячись словами — не могла більше чути, 

який переляканий і безпомічний у неї голос. Мей сатаніла, що так 
легко піддалася, так швидко відкрила це кляте вікно, не маючи на 
те жодної поважної причини.

Нік дивився на неї очима непроникними, як ніч за вікном — 
скільки не вглядайся, не розбереш, що заховано в темряві.
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— Що ти від мене хочеш?
Мей ураз так яскраво згадалося, як Нік обійняв її у насланому 

демоном сні. Ніжний, ласкавий Нік — це така дикість, як Анзу 
навіть вигадав таке. Мей не знала, чому вигадка спрацювала.

У неї руки дрижали. Вона так добре пам’ятала, як Нікове плече 
відчувається під щокою — і ось Нік тут, справжній, а Мей навіть 
язик не повернеться просити його, щоби він її втішив. Він навіть не 
зрозуміє, чому вона просить, і Мей згорить від сорому і приниження.

— Що я... у мене в ліжку був демон! — вигукнула вона, а тоді 
зрозуміла, що саме сказала, і нажахано заплющила очі. — Ніку. 
Я дуже злякалася.

Вона відкрила очі саме тоді, коли він відвернувся, рвучко, 
майже люто.

— Я... я бачу, — огризнувся він. — Я не знаю, чого ти мені 
дзвонила. Чого ти чекала? Я не розумію, чого ти хочеш!

Мей і сама не розуміла. Вона не думала, просто кинулася за 
телефоном. їй потрібна була допомога, і вона йому подзвонила. Він 
правий — якого чорта вона собі думала?

Мей відвела погляд, ковзнула очима по захаращеному купою 
дисків та забутої косметики туалетному столику і думала про шибки, 
що розлітаються у її кімнаті, вітри, що задувають всередину, та про 
демонів, що чатують під вікнами уночі.

А тоді зрозуміла: вона знає, що робить. Мей задерла підборіддя 
і сказала:

— Я тобі поясню.
Ще якусь непередбачувану мить Нік не зводив із неї очей, 

тоді кивнув і сів — не на ліжко, а в крісло, не звертаючи уваги на 
покиданий там одяг і складені книжки. Мей шкодувала, що не 
одягнена — пурпурова сорочка-розлітайка не додавала її образу 
переконливості.

— Я — слабка ланка, правда ж? — почала вона. — Джеральд 
хоче порвати зв’язок Джеймі з людським світом, а це — я. Дже
ральд хоче вдарити по вас із Аланом, і... і Аланові буде не байдуже, 
якщо в мене вселиться демон. Можливо, він думає, тобі це також 
не сподобається.

— Можливо; — погодився Нік.
— Байдуже, — збрехала Мей. — Нам треба... треба це проду

мати. В мене немає магічних сил, я не знаю магічного світу. Вони 
вже націлилися на мене, це був не останній раз. Потрібен план. 
Нам треба... — вона опустила коліна, подалася вперед, спершись
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на руку, — треба зробити так, щоби мені не можна було поставити 
мітку.

Вона приготувалася до суперечки, але не до спалаху люті на 
Ніковому обличчі.

— Ні.
— Ти говорив, що хочеш, — нагадала йому Мей. — Ну ж бо. 

Якщо ти поставиш мені мітку, жоден інший демон не зможе мене 
торкнутися. Так мені буде безпечно.

Нік чи то пирхнув, чи то рикнув. Одним рухом — надто легким, 
надприродно зграбним — звівся на ноги, і у Мей щось всередині 
тривожно тенькнуло, як і завжди на такий вид. Нік заходив по 
кімнаті — три кроки від крісла і до вікна, стільки ж назад — а тоді 
сперся на ліжко одним коліном.

Вищирився у беззвучному рикові.
— Ти знаєш, що таке — мітка демона?
— Ти ж не будеш у мене вселятися...
— Але я зміг би, — він виділяв кожне слово, ніби кожне — при

носило йому радість. — Зміг би, коли б тільки захотів. І вселитися, 
і набагато більше. Поставлю тобі мітку третього рівня і знатиму 
кожну твою думку. Навію тобі все, що захочу. — Він схилився 
ближче, голос пом’якшав і цим ятрив іще більше. — Ти робитимеш 
все, що я захочу, — прошепотів він. — По-твоєму, це — безпека?

— Безпечніше, ніж із міткою Анзу, так, — відрізала Мей і штов
хнула його, сильно.

Принаймні, збиралася. Міцні пальці впіймали її зап’ястя, Мей 
зашипіла крізь зуби від болю, але він і тоді не полегшив хватку. 
Він навмисне робив їй боляче.

Навмисне лякав.
— Ти знаєш, як демони ставлять мітку? — зажадав він. — Зна

єш же, що ламають контроль жертви через емоції. — Він вищирив 
зуби, надто близько до її обличчя. — Контролювати. Хочеш, роз
кажу — на що це схоже?

Він схилився ще ближче, притиснув її зап’ястя до грудей — не 
вирватися, і прошипів на вухо. Ще ніколи Мей не чула у нього 
такого нелюдського голосу — складеного суцільно із шипіння, 
гарчання, звуків, що супроводжують тільки нічні жахіття. Чужі для 
людського слуху, якимось чином вони самі складалися у слова. У 
Мей всередині похололо.

— Тобі буде боляче, — обпік він гарячим подихом. — І страшно. 
І я цим насолоджуватимуся.
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Коли він востаннє так над нею схилився, була та жахлива усміш
ка, а потім пекучий біль. Тоді Мей закричала. Всередині здійнялася 
паніка, хотілося закричати знову.

Але то був не він. А це — Нік.
— І ти мене попереджаєш, — зауважила Мей, неспроможна 

втримати дрож у голосі, зате вдаючи, ніби це неважливо. — На
магаєшся захистити мене. Я це ціную, тому довіряю тобі в цій 
справі. Я все продумала і хочу, щоби ти поставив мені мітку, кажу 
тобі поставити мені мітку, бо це найкращий спосіб мене захистити.

— Маєш рацію, — підтвердив Нік тим страхітним гарчанням- 
голосом. їхні щоки на мить торкнулися, і Мей ледь притулилася, 
налякана, розгублена і трохи ошаліла. Його губи черкнули її влас
ні. — Я тебе попереджаю.

— А я кажу тобі, — Мей торгувалася, вона знала, що треба 
зробити. В цій битві Нікові не перемогти. — Я тобі допомагаю, вчу 
тебе людяності. Я не сказала Алану. А ти мені допоможеш ось так.

Нік стиснув губи в тонку пряму лінію, напружив широкі плечі. 
Пальці його смикнулися, мовби шукаючи руків’я меча. Схоже, його 
переповнювала лють.

Мей спочатку сама не зрозуміла, як воно прозвучало, а коли 
усвідомила — відкрила вже рот, зібралася пояснити, що не це мала 
на увазі: що не розкаже Алану, якщо Нік відмовиться.

— Я не... — почала було Мей, і тут з неї вибило голос і дух.
Нік ударив точно і швидко, скинув її із ліжка, гепнувши спи

ною просто в стіну. Пришпилив до стіни, стиснув руку на горлі. З 
одного боку — стіна, з іншого — його тіло, він кинувся на неї, не 
залишивши найменшого шансу на втечу, і Мей заборсалася раптом, 
дико і безнадійно.

Спина впиралася в стіну, повітря виривалося із грудей заду
шеним виском. Він грубо здавив її зап’ястя одною рукою, а другу 
поклав на її стегно, затиснув ноги Мей своїми колінами. Холодний 
метал його персня впивався у її плоть через тканину нічної сорочки. 
Вона не могла вирватися.

Його очі блистіли, наче чорнило у тьмяному світлі, заповнюючи 
її зір.

— Я намагався тобі пояснити, — прогуркотів він. — Мені не 
можна вірити. А тобі — не буде безпечно.

Він нахилився, припав губами до її ключиці, і Мей закричала.
Це було як укус, але він її не кусав. Не торкався зубами — тільки 

губи до шкіри притулив, і від цієї точки розходився дикий, роз
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дираючий біль. Здавалося, він пік її залізом, ставив тавро, і Мей 
завила, що передумала і що досить, всі сили кинула на те, щоби 
викрутитися, та навіть поворухнутися не змогла.

Біль засліплював. Мей нічого не бачила, біль пульсував у ній, 
хвилями струшував усе тіло, і кожна хвиля була гірша за попередню. 
Тільки ще гіршою була дика тваринна паніка. Мей тепер знала, 
чого звірі відгризають собі лапи, аби вирватися із пастки. Вона би 
все зробила заради втечі.

І не тільки біль. Не лише страх. Безпорадність — Мей нічого 
не могла вдіяти.

Все зупинилося раніше, ніж вона втратила свідомість, але за
ледве. Все зупинилося, і він завмер на якусь мить, тільки теплі 
губи далі торкалися її шкіри. Дихання виривалося із горла Мей зі 
схлипами, боліла уся горлянка.

Нік відступив і випустив її зап’ястя — навіть цей рух видався 
Мей тривожним, погрозливим. Він став при вікні, на другому боці 
кімнати, повернувши до Мей незворушний та ідеальний профіль.

— Мені... жаль, — сказав він. — Так вже є. Це те, що я є. Я не 
знаю, як це змінити.

Мей облило холодним потом, вона дрижала, і липкі краплі сті
кали по тілу. Нарешті з’явилася можливість відійти від стіни, але 
Мей боялася — ноги її не втримають.

— Я сама тебе попросила, — озвалася сипло Мей. — Це мій 
вибір. Різниця є.

Нік розсміявся. Це був дуже страшний сміх.
— Велика? — запитав він, і Мей промовчала.
Він похитав головою, тоді знову на неї глянув, і Мей зрозуміла: 

Нік дійшов висновку — він зробив усе, що міг, зробив те, про що 
вона просила.

Він не буде її втішати, Мей і сама не впевнена, що хоче його 
втішань. Що підпустить його до себе.

Або що не підпустить.
Перевірити не вдалося, бо він кивнув, а тоді розтанув, як дим.
Мей кілька кроків ступила на нетвердих ногах, тоді повалилася 

на ліжко. Охоплена дрожем рука потягнулася до ключиці, знайшла 
те місце, де були його губи, а тепер стоїть його мітка. Шкіру там 
тягнуло, ніби щойно загоєну рану чи старий шрам від опіку.

Вона не могла подивитись у дзеркало, не хотіла бачити ані мітки, 
ні свого обличчя. Боже милий, що вона накоїла?
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Г р а  га поразрйі

аступного ранку Мей досі не знала, що накоїла, але 
розуміла, що нічого вже не змінити. Лишалося вознести 
хвалу небесам за те, що була субота, і спуститися на 
кухню за кавником. Одним горням тут не зарадиш.

На сходах зустрівся Джеймі, блідий і скрушний, і 
Мей схопилася за горловину футболки замість узяти 

його за руку.
Натомість він сам до неї потягнувся, узяв під лікоть.
— Ти права, я ідіот, — сказав він їй у щоку.
— Я завжди права, — погодилася Мей замість розказувати, що 

ідіотство у них, схоже, родинне.
Вона поцілувала його, ледь торкнувшись губами щоки:
— Як ти себе почуваєш?
— Зле, так зле, — щойно зізнався Джеймі, і в двері відразу по

дзвонили.
Мей відчинила — на порозі стояв Себ.
— Гірше, настільки гірше, — долинув голос Джеймі з вершини 

сходів.
— Привіт, — Мей проігнорувала стогони брата-п’янички.
Вона сподівалася, Себу подобається образ «щойно із ліжка ви

лізла», бо Мей зранку більше цікавила кава, ніж гребінець.
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— Привіт, — сказав Себ. — Як Джеймі?
— Як ти, Джеймі? — з особливим наголосом спитала Мей, на

тякаючи: Себ виявляє ввічливість, і якщо Джеймі на це не зважить, 
йому загрожує сестрина відплата.

— О Боже, Мей, — чужим голосом озвався Джеймі, що саме 
спускався сходами. — Я більше ніколи не питиму. Світ здається 
мені чорно-білим. Руки не слухаються, як причіпні крила. Я мигцем 
побачив своє відображення в дзеркалі — я схожий на печального 
пінгвіна.

В Себа вирвалося щось схоже на смішок.
— Знаєш що, — звернувся до нього Джеймі. — У мене поганий 

день. І якщо ти не проти, сьогодні я вдаватиму, що тебе не існує.
— Я просто хотів нормально поговорити, але від тебе не до

чекаєшся! — скрикнув Себ.
Джеймі скривився.
— Як на неіснуючого, від тебе забагато шуму.
Мей глянула на нього докірливо.
— Ти ображаєш нашого гостя, Джеймі. Раджу тобі бути гостин

нішим. І як ти пригадуєш, я завжди права.
Угода була — ясніше нікуди. Дай Себу шанс, і Мей забуде, 

що брат у ній сумнівався. Джеймі оцінив — смикнув губами і звів 
плечима.

— Домовимося так, Макфарлейн, — сказав він. — Існуй собі. 
Можеш навіть кави випити. Але якщо піднімеш голос чи бодай 
різко смикнешся — я сконаю. Будеш тоді знати.

Себ також знизав плечима, намагаючись — вельми невдало — 
замаскувати раптову радість:

— Справедливо.
Мей відвернулася, піднесла горня до губ, ховаючи усмішку. 

Вона впевнена була, що Джеймі погодиться. Так вчора Себові і 
сказала: Джеймі просто не вміє довго сердитися. Злість у нього з 
часом вивітрювалася.

Оце в них точно не родинне.
— Знову ти? — ураз грубо накинувся Себ.
Мей розвернулася на порозі кухні, рука мимоволі знову потяг

нулася до горловини футболки, ніби Мей — якась сором’язлива 
вікторіанська дівиця. Нік стояв у дверях, на Мей навіть не глянув, 
а Себа і зовсім проігнорував, ніби його там не було.

— Готовий? — запитав він у Джеймі.
— Готовий? — повторив Джеймі. — Так, так, я готовий. Я го

товий випити багато води і цілий день стогнати на канапі. Ось до
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чого я справді готовий. Мені не можна жодних фізичних вправ,' 
інакше моя голова відвалиться. Ти цього прагнеш, Ніку? Бо якщо 
так, ти мене сильно раниш.

— Пробіжишся — тобі полегшає. 1
Нік здавався накручений, як пружина. Мей подумала: «чого він

узагалі прийшов?» — а тоді їй спало на думку — можливо, він хотів, 
щоби Джеймі... Можливо, події минулої ночі його розтривожили, 
і він шукав товариства й розради. Демонам таке не потрібне, але 
Ніка п’ятнадцять років огортали любов і турбота, до нього були 
звернені те, що Деніел Райвз називав Алановими «односторонніми 
розмовами», аж доки він не заговорив у відповідь.

Тепер між ним та братом пролягло щось страшне, і він вибрав 
Джеймі — так само теплого, з таким же безглуздим почуттям гу
мору і вмінням годинами балакати ні про що — і тепер він за ним 
прийшов.

А може, страждання Джеймі Ніка підбадьорювали.
— Але ми збиралися відвезти Аланові мою стару гітару, послу

хати, як він грає і все таке, — сказав хитрий Джеймі. — Для цього 
потрібна машина.

— Я не взяв машину, — повідомив Нік.
— Ну то сходи за нею, — порадив Джеймі. — Я почекаю тут. 

З місця не зрушу. Навіщо мені кудись іти? В мене голова відпаде.
— Ми з Себом можемо підвезти гітару пізніше, — запропо

нувала Мей.
— Добре, — різко кинув Нік і схопив Джеймі за руку.
Джеймі надто відволікся на Мей, осипаючи її зрадженими по

глядами, тож утратив пильність, і Нік без особливих труднощів 
витягнув його надвір.

Одною рукою Нік притримував двері, збираючись їх різко за
хряснути — жодного сумніву, аж тут спустилася Аннабель.

Мей знала, що в її матері є піжама. Бачила в шафі, акуратно 
складену, але Аннабель ніколи не виходила з кімнати неодягнена 
та без макіяжу.

Так і сьогодні. На Аннабель був напрасований біленький костюм 
для гри в теніс, матір помахувала ракеткою, а волосся мала зібране 
в кінський хвіст. Вигляд цієї блискучої розкоші кричав, що в’язати 
з такої краси звичайну гульку — то страшне святотатство.

— Мамо, врятуй мене, — заблагав Джеймі. — Я не хочу йти на 
пробіжку.

— Доброго ранку, Мевіс, Джеймсе, — проспівала Аннабель. — 
Рада знову тебе бачити, Ніку.
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Нік схилив голову і майже усміхнувся. Аннабель глянула на 
Себа і легким вигином губ виразила безмежну ввічливу неприязнь.

— Черговий кавалер Мевіс, я так розумію.
Себа, схоже, вразила така світова несправедливість.
Лице Аннабель розгладилося — вона, очевидно, викинула із 

голови болісну думку про Себове існування.
— Гарної пробіжки, хлопці.
— Мамо! — завив Джеймі.
— Фізкультура піде тобі на користь, — озвалася вона незво

рушно.
Матір пропливла повз Мей у пошуках кави, і Нік зачинив двері.
Себ залишився стояти у коридорі.
— Здається, — сказав він, — я типу ненавиджу Ніка Райвза.
— Кави? — запропонувала Мей.

* * *

Мей розважалася, спостерігаючи за материним розпачем. Скоро 
їй стало соромно, що бідний Себ так страждає, тож Мей допила 
каву і побігла нагору — вдягнутися та захопити гітару. їй вистачи
ло п’яти хвилин, але Себ зустрів її повернення таким виразом на 
зблідлому обличчі, що мимоволі закрадалася думка: щойно за Мей 
зачинилися двері, як матір витягнула приладдя для тортур.

— Вибач за неї, — сказала Мей, вийшовши з Себом на сонце, 
що теплою жовтою плямою залило високі стіни її дому. — Вона як 
сучасна впливова версія Білої Відьми з Нарнії. Робочий день ніколи 
не закінчується, жодних послаблень.

Вона згадала, як Аннабель — швидко і зграбно, по-котячому — 
долала сходи на височезних підборах, і злегка усміхнулася. Себ 
помітив цю усмішку, усміхнувся у відповідь.

— Нічого, — відказав він. — Вона за тебе просто хвилюється. 
Думає, я такий самий, як усі ті хлопці, з якими ти зустрічалася.

— Але ти знаєш, що ти — особливий, — піддражнила Мей.
Усмішка Себа ледь помітно згасла, тепер печальна і ще щось —

не розібрати.
— Я знаю, що я — інакший.
Мей згадала, як Нік розмахував мечем уночі, як Алан жбур

ляв ножі на скелях Корнуола, а за плечима в нього гуділа музика 
Гоблінського Ярмарку. Себ навіть не уявляв, наскільки бувають 
«інакші» деякі з її знайомих.

Не те щоби вона з кимось із них зустрічалася, звісно.
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Від цієї думки Мей почувалася зрадницею, їй було незручно, 
тривожно, а ще лоскітно — десь якраз під ключицею. Вона легенько 
торкнула пальцями мітку, сховану під високим коміром блузки, яку 
Мей навмисне викопала сьогодні десь із надр шафи.

Мей відсмикнула пальці, схопила натомість Себову руку, немов 
рятівний трос у світ, де вибирати легше. Він втягнув носом повітря 
від несподіванки, і вона переплела свої пальці з його, вирішивши 
поки не зважати на його нерішучість.

— То куди підемо? — запитала вона.
Себова долоня була теплою. Світлий гравій сяяв на сонці, пе- 

ретворюючи під’їздну доріжку на сліпуче-білу стежку у щасливе 
майбутнє.

— Треба відвезти гітару до дому Райвза, — запропонував Себ, і 
навколишнє сяйво дещо зблякло в очах Мей.

Хотілося накричати на Себа. Чи він не знає, що їй зараз не 
варто наближатися до Ніка, бо, очевидно, щоразу, коли вона його 
бачить, мозок у Мей відключається, і вона робить божевільні дур
ниці? А Мей не можна бути дурною чи божевільною, якщо вона 
мусить його врятувати.

Вона не накричала на Себа. На її шкірі горіла мітка. Між нею 
і демоном, який поставив Мей знак, ніби канал відкрили, ніби їх 
пов’язало чимось подібним на висохле річкове русло, і тепер там 
пекло й боліло, вимагаючи потоку магії або дотику, від якого про
биває струмом.

Мей не сказала нічого. Надто сильно хотілося бачити Ніка.

« t «

За час дороги Мей запхала цю думку в уявну коробку і закрила 
кришкою згори. Щойно вони сіли в машину, Себ розслабився, по
веселішав, перестав смикатися. Кабіна автівки нагрілася, але тепло 
було приємним, а не задушливим, дверцята пашіли теплінню, що 
проникала крізь тонку блузку Мей, кондиціонер обдував коліна. 
Мей зраділа, що сьогодні вирішила вдягнути спідницю — вона їх 
рідко носила, і ще раділа, що лишився тільки один тиждень на
вчання, раділа, що поряд був Себ. Живий доказ, що Мей може бути 
нормальною, що магія її не спокусила, що вона може поєднати в 
своєму житті ці обидва світи.

Ворота в сад коло Нікового з Аланом будинку були відкриті. 
Себ із Мей зайшли всередину, Нік мив машину перед гаражем.

232



Вона була срібляста, майже сталевого кольору — і дуже подібна 
на ті круті автівки, що друзі батька Мей докупляли собі просто перед 
тим, як покинути дружину. Або замість того, щоб покинути — як 
дорогу компенсацію. Тільки ця була стара і без одних дверцят. Звіс
но, то була Нікова єдина справжня любов: Астон Мартін Венквіш. 
Нік мив машину, роздягнувшись до пояса. Поруч стояло відро води. 
Джеймі сидів на траві, по-турецьки схрестивши ноги, на колінах у 
нього лежала розкрита книжка в м’якій обкладинці. Виглядав він 
уже краще, ніж зранку — не такий попелясто-блідий і розхристаний. 
Алан порався коло древнього поіржавілого барбекю.

— Ти розкажеш, чи краще я? — Джеймі запитав у Ніка.
— Що він має мені розказати? — насторожився Алан.
Джеймі усміхнувся, ніби не помічав напруги довкола.
— Ми вчора тест із мови писали, — гордо сказав він. — І Нік 

написав на чотири з мінусом із п’яти.
— Правда? — Алан завмер, а тоді на лиці у нього повільно роз

цвіла сяйлива усмішка. Джеймі заусміхався. Нік здавався байдужим, 
але не настільки переконливо, як звичайно. — Молодець.

Мей сповільнила крок, не хотіла переривати та псувати момент, 
але, звісно, Себ нічого не знав і зайшов відразу в садок. Джеймі 
його помітив і ледь спохмурнів, тоді знову засяяв усмішкою, щойно 
помітив в руках у Себа гітару.

— Привіт.
— Привіт, Джеймі, — відповів Себ і, кинувши погляд на Алана, 

коротко, злегка присоромлено кивнув. — Привіт... ми зайшли гітару 
віддати. Я Себ Макфарлейн. Мей, я її, ем...

— Кавалер, — підказала Мей.
— Привіт, — випрямився Алан.
Сонце так припекло, що навіть Алан відмовився від звичних 

сорочок та одягнув футболку, яка відкрила сильні руки і обтягнула 
накачані плечі — це трохи суперечило образу тихого продавця в 
книжковій крамниці.

— Що там з гітарою?
Він усміхнувся їм обом — і Мей, і Себу — звичайно, по

дружньому, але не поглянув на Мей особливим поглядом, не 
усміхнувся, як завжди. Мей подумала: може, він досі сердиться.

— Ну, я колись вчився.грати, — пояснив Джеймі, — але після, 
ем, ну, двох занять мені розхотілося, і я перестав. — Він злегка на
супився. — Мабуть, я в душі не музикант. Але в мене є ця гітара! А 
Нік сказав, ти вмієш грати. І я подумав, ми принесемо гітару, а ти 
зіграєш. Мені дуже важливо, щоби до барбекю був музичний супровід.
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Джеймі завершив промову на тему, як він зовсім не робить 
Алану подарунок, втупився в нього з надією і моргнув. Алан йому 
усміхнувся.

— Кілька пісень можу й зіграти, — сказав він і пошкутильгав 
до Себа за гітарою. — Хочете залишитися на барбекю і необхідний 
для нього музичний супровід?

— Ну, — почала Мей і замовкла.
Нік на неї навіть не глянув, він мив машину і не відволікався. 

Зате Мей ніяк не могла його не помічати. Кожен його рух відда
вався сіпанням в її мітці, ніби то було друге серце, що билося для 
нього одного.

Мабуть, їй не варто залишатися.
— Звісно, — погодився Себ і сів та траву коло Джеймі. — Дякую.
Значить, хай буде так. Мей сіла поряд із ними. Щоби вони

вберегли її, немов талісмани. Ніби так їй не страшна жодна магія.
Алан пішов по воду для Джеймі. Вочевидь, він увесь цей час 

слідкував, щоби у Джеймі не було зневоднення.
— Я бережу голос, бо з книжки зачитую, — пояснив Джеймі. — 

Одинадцять тисяч напоїв, що я мудро додумався випити вчора 
ввечері, тут ні до чого..

— Я теж води хочу, — озвався Нік. — Жарко.
— Буде тобі вода, — Алан саме вийшов із кухні зі склянкою

для Джеймі. (
Він витягнув мокру губку з Нікового відра та видушив йому над 

головою — вода потекла Нікові на волосся та по спині.
Краплі стікали з потилиці і по шиї, де чорні пасма, наче чор

нильні карлючки, лежали на білій шкірі, — і вниз, по вигнутій дузі 
хребта. Наздоганяли одна одну на гладкій широкій спині. Нік задо
волено зітхнув, тоді продовжив мити машину, розмірено проводив 
губкою по лискучій поверхні. Його перстень так сяяв на сонці, що 
Мей різало очі.

Так само різонуло, коли Нік озирнувся на неї через голе плече 
і відразу відвернувся. Алан лише розсміявся з Ніка та повернувся 
до барбекю.

Мей впала горілиць на гарячу траву, втомившись від себе і від 
ситуацій, в які безперервно себе заганяла. Себ витягнув альбом, 
Джеймі знову почав читати, Алан пішов готувати обід.

Слова про танці, книжки і кохання у шляхетніший час, озвучені 
голосом Джеймі, звучали лагідним тлом до теплого повітря і темно- 
синього неба. Мей мало не заснула, аж тут він здивовано вигукнув:

— Це ти мене намалював?
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— Так, — сторожко озвався Себ.
— Дуже гарно, — похвалив Джеймі легко, ніби ніколи його не 

ненавидів.
Джеймі був до безглуздя щедрий на почуття — всі кривди про

бачалися без сліду образи, всі любові були абсолютні.
Тепер він вирішив, що любить Джеральда. Мей поняття не мала, 

як із цим дати раду.
— Так? — вже зовсім інакше сказав Себ, цього разу — здиво

вано й радісно.
— А тепер Ніка, — запропонував Джеймі. — Він мало не голий. 

Це по-мистецьки.
— Не пропонуй моє тіло, не спитавши мене спочатку, — про

тягнув Нік.
— Я не хочу малювати Ніка, — огризнувся Себ.
— Але я, мабуть, погоджуся заради мистецтва, — спокійно про

довжив Нік. — Мені казали, в мене божественне тіло.
— Грецького бога чи якогось із тих богів, що мають конячі 

голови чи слонячі ноги на грудях? — спитав Алан. — Наступного 
разу проси уточнити.

Запахло м’ясом і димом, і Мей відразу сіла, піднявшись із 
прим’ятої трави.

— Добре, я прокинулася. Погодуйте мене.
Себ встав, почав роздавати посуд, хоча Мей помітила — Нікові 

довелося самому брати собі тарілку. Він відійшов від автівки та сів 
на траві — якнайдалі від Себа. Вологе волосся пушилося, висиха
ючи, лізло йому в очі. Джеймі, схоже, нудило від вигляду їжі, але 
він боявся образити Алана, тож непомітно підкидав свої шматки 
Нікові, коли Алан не бачив.

Алан повернувся і застав мальовничу картину: Нік спокійно 
їсть із тарілки Джеймі.

— О ні, Ніку, — шокований тон Джеймі вдався дуже непере
конливо. — Як ти міг? Варто мені було на мить відвернутися. А у 
мене ж таке все було смачне.

Алан хотів дати Ніку потиличника, але Нік відхилився, про
довжуючи жувати. Мей спостерігала, рада що хоч зараз між ними 
немає напруги, і помітила, як одночасно вони змінилися на обличчі.

Дивно. На мить вони стали дуже подібні: очі звужені, губи 
стиснуті, погляди оцінюючі.

Тоді Алан печально всміхнувся і відвернувся, Нік звівся на ноги, 
а Мей поглянула в той бік, куди вони дивилися.
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Через садові ворота увійшла Сін, мовби нагадування, що від 
магічного світу ніколи не вдасться втекти. Видиво краси й небез
пеки — нагадування, чому саме Мей і не хотіла втікати.

Мей ще не бачила її настільки звичайною, але навіть у джинсах 
та яскраво-червоному топі на шлейках вона все одно рухалася, як 
танцівниця. Розвіяне волосся Сін пов’язала червоною банданою — 
під колір топа. Вона така вся була яскрава, така ефектна, Мей на 
мить потьмарилося в очах.

Тоді вона усвідомила, що червоні вуста Сін стискає в сувору лінію.
— Сін? — по голосу було чути, що Нік їй радий.
— Алане? — звернулася Сін.
— Ее, ні, — відказав Нік.
Сін зміряла його байдужим похмурим поглядом, а тоді відвер-. 

нулася, стиснувши зуби.
— Алане? — повторила вона. — В мене для тебе повідомлення 

від Мерріс із Ярмарку. Я передам наодинці.
Алан звівся на ноги, трохи похитнувшись, і Сін відвела погляд, 

як від чогось непристойного, але пішла за ним слідом на кухню.
І Мей спало на думку, що Сін — саме та людина, яка їй може 

допомогти.
Вона також встала, підійшла до дверей на кухню і спинилася 

на порозі, спостерігаючи.
Сін із Аланом сперечалися тихим, напруженим шепотом. Сін 

притиснулася спиною до кухонного столу, ніби шукала опори на 
випадок бійки. Алан вчепився у стіл побілілими пальцями.

— Скажеш, що хотіла Мерріс, чи ти прийшла мені дорікати, 
що я їй брешу?

— Ти їй збрехав!
— Я всім брешу, — м’яко нагадав Алан. — Нічого особистого.
Сін замовкла розлючено і безпорадно. Привідкриті губи не

ворушилися.
— Мерріс каже, що згодна. Першого липня. На площі Гантіндон- 

маркет-сквер. Приходь о восьмій, і тобі ніхто не завадить. І я на
віть не знаю, що це все означає, — різко продовжила Сін. — Знаю 
тільки, що ви із Мерріс укладаєте з магами якусь угоду, і я не можу 
тобі передати, наскільки це мене злить.

— Ну, — озвався Алан, — ти ще на Ярмарку не головна.
— Ми не продали жодного талісмана, — голос Сін злегка 

дрижав. — Нікому не допомагаємо. Демони нищать людей, а ми 
нічого не робимо на протидію. Я слухаю накази Мерріс, але якби 
не слухала? Я би вирізала твоє зрадливе серце з грудей.
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Голос Алана не змінився. Лишився таким же тихим і розсуд
ливим.

— Вирізала? Навряд. Хіба би спробувала.
Сін гидливо пирхнула.
— Думаю, ми закінчили.
Вона відштовхнулася від стола, і Алан схопив її зап’ястя. Вона 

зміряла його обуреним поглядом — до кінчиків нігтів принцеса 
Ярмарку, на яку напав простолюдин.

Алан сказав:
— Не йди.
— Що? — вигукнула Сін водночас вражено і зі сміхом. — Тобі 

настільки подобається моє товариство?
— Та ні, — відповів Алан. — Ви ж із Ніком дружили раніше, 

правда?
Сін сховала руку за спину, пальці охопили ледь помітний під 

тканиною топа горбок — Мей могла об заклад побитися, в неї там 
ніж.

— До чого ти ведеш?
— Поговори із ним, будь приязною. Йому нечасто подобаються 

люди. Не хочу, щоби його кривдили.
Сін роззявила рота.
— Кривдили? Демона? О Господи, ти божевільний. Ти справді 

божевільний.
— Я тобі заплачу, — сказав Алан.
— Я слухаю, — відказала Сін.
— Переклад із шумерської, тексту шість тисяч років. Там повний 

опис ритуалу, а отже, він ще цінніший.
Очі Сін розширилися, але вона була ярмарчанка. Мей не зди

вувалася, що її обличчя та голос більше нічого не зрадили.
— Домовились, — миттю погодилася вона, а тоді їй, схоже, 

сяйнула думка. Вона усміхнулася, цинічно і гірко вигнувши губи. — 
Хочеш, щоби я з демоном була чемна, так? — її поза ледь помітно 
змінилася. Вигини тіла, як і вигин червоних губ, раптом стали 
демонстративними, і говорила вона низьким, грудним голосом: — 
А ти, зраднику? Як мені ставитися до тебе — є якісь побажання?

Алан розсміявся. Сін випрямилася так різко, ніби той сміх її 
струмом ударив.

— Чесне слово, Сінтіє. — Він глянув на неї поверх окулярів. — 
Звичної ледь прихованої зневаги мені вистачить.

— Я Сін, — гаркнула Сін.
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— Укладемо ще одну угоду? — запропонував Алан. — Не скри
вишся, дивлячись, як я переходжу кімнату — буду звати тебе, як 
забажаєш.

Сін закусила губу.
— Неси переклад. Оплата вперед.
Алан кивнув і вийшов із кухні. Сін підкреслено сперлася на стіл 

спиною до нього, щоби не бачити, як він ітиме.
А отже, вона помітила Мей у дверях. Сін злегка їй усміхнулася 

і сіла на стіл, копаючи шафку стрункою ногою.
— Почула щось цікаве?
— Думаю, так, — повільно мовила Мей. — Мерріс стримує 

Ярмарок і домовляється з магами.
Сін на мить сердито підібралася, тоді зітхнула та розслабила на

пружені плечі. Мей підійшла до неї ближче, сперлася на стіл поряд 
із подругою. Так близько, що тепле оголене плече Сін торкалося 
блузки Мей.

і-  Джеральд із Обсидіанового Кола хоче, щоби Алан заманив 
Ніка у пастку під час Ярмарку та забрав у нього сили, — розказала 
Мей. — Одним ударом він позбудеться найбільшої загрози магів. 
Тоді проти нього ніхто не зможе виступити. Мерріс уже тепер навіть 
не намагається. Скільки, по-твоєму, протягне Ярмарок?

— Інакше Мерріс помре, — голос у Сін зривався тонкою ниткою.
Мей заплющила очі.
— Я знаю. Мені дуже шкода. Але ти казала, що любиш Ярмарок.
— Що я можу зробити? — зажадала Сін.
Мей почула за дверима Аланові кроки та встигла лише сказати:
— Є дещо, — перш ніж він увійшов.
Він, схоже, трохи здивувався з її присутності, але все одно пі

дійшов до Сін та простягнув їй складений аркуш паперу і табличку, 
обгорнуту тканиною. Сін розгорнула папір, проглянула текст із 
виглядом фахівця.

— І мені досить вдавати, що твій демон мені подобається?
— Вистави — ніби як твоя спеціальність, хіба не так?
— Я думала, твоя, — рівним тоном відбила Сін. — Ти нас усіх 

обдурив.
— Це правда. Я розбираюся у акторстві, — відсторонено за

уважив Алан, витягуючи з холодильника пластикову пляшку з 
лимонадом. — Тому постарайся зіграти попереконливіше.

Він пішов, похитуючи пляшку в руці. Сін роздратовано скину
ла з плеча маленький чорний наплічник, запхала туди табличку з 
перекладом. Мей усередині все переверталося від того, що зі старо
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винним артефактом обходяться, як із домашнім завданням на по
неділок, але вона не дозволила собі вирвати табличку в Сін із рук.

Натомість вона запропонувала:
— Поговоримо?
Сін підняла сердитий погляд.
— Пізніше, — пообіцяла вона низьким переливчастим голосом, 

яким говорила на Ярмарку. — Зараз у мене вистава.
Лишивши наплічник на столі, вона вийшла надвір. Навіть її 

волосся зараз рухалося інакше, бадьоро гойдаючись круг худеньких 
плечей. Сін пішла відразу до Ніка.

— Нудну частину сьогоднішнього дня вже завершено, — сказала 
вона, не удостоївши Алана навіть поглядом, — я, мабуть, ще побуду. 
Раптом, тут буде щось цікаве.

Нік відкинувся, спершись на лікті, розслаблений, але і дещо 
хижий.

— А чого би тобі хотілося?
Сін простягнула йому руку, і він узяв її у свою, погладив вели

ким пальцем внутрішню сторону її зап’ястя і дозволив підняти себе 
на ноги, коли вона потягнула. Щойно він звівся, Сін підступила 
ближче і поцілувала його у вигнуті губи.

— Здивуй мене, — запропонувала вона.
Тоді граційно сіла поблизу Джеймі і усміхнулася йому. Джеймі 

дивився на неї поглядом, сповненим щиросердного захоплення.
— Її намалюй, — порадив він Себу, очевидно вирішивши, що 

і від Себа буває користь.
— Можна, — дозволила Сін, відкинувши волосся на спину.
На сонці її волосся відливало коричневим і червоним, стільки

сяйливих відтінків, що ставало ясно — воно не чорне, а просто 
темне.

Себ, схоже, був не проти похвалитися художнім талантом, 
він спер альбом на коліно і почав робити начерк. Зашурхотів по 
гладкому паперу грифель. Мей помітила, що він не дуже на Сін 
задивляється — це було трохи приємно після того, як Алан із Ніком 
буквально їли її очима.

Поки Себ малював, Сін вмостилася на капоті Нікової машини 
і підтягнула до себе Мей — заплітати її волосся у дрібні рожеві 
косички. Нік лише осміхнешся.

— А мене ти до своєї машини не підпускав, — буркнув Джеймі.
— Ну, будеш такий гарненький, дозволю тобі все, що захо

чеш, — сказав йому Нік. — І ще, перестань стогнати, бо я згадаю, 
що збирався сьогодні тренуватися із тобою на мечах.
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— Тренуватися на мечах? — повторила Сін. — А я би подивилася.
— Нік фехтує, — Мей повідомила Себові. — Отой білий костюм 

в обліпочку і металевий шолом, подібний на вулик? Він таке носить.
Себа це, схоже, сильно розвеселило.
— Ти з Ніком на балеті познайомилася? — запитав він у Сін.
— Е, — озвалася Сін. — Що?
Мей не зналася на виставах, зате вміла загладити ситуацію, 

коли потрібно.
— Я бачила, як Сін танцює, — вставила Мей тактовно. — Вона 

фантастична.
— Ага, а ще мені дуже личать колготки, — підхопила Сін. — 

Втім, Нікові вони личать більше.
— Звісно, — протягнув Нік. — Піду за мечами.
— Добить, Ніку, — огризнувся Алан, виринувши з полону шез

лонга та книжки, а коли Нікова спина задерев’яніла, Алан спрямував 
красномовний погляд на Себа. — Зараз не час.

Можливо, Алан говорив надто різко. Нік звузив очі.
— Тобі коли-небудь спадало на думку, — м’яко почав він, — що 

мені набридають правильні ігри?
Щось недобре зависло між ними в повітрі. Мей кинула на Себа 

обережний погляд — він трохи зблід.
— Так, взагалі-то, спадало, — відказав Алан. — І що ти зробиш?
— Ось що.
Нік розвернувся і кинувся на Алана — той віджбурнув книжку, і 

в руках у нього раптом опинився пістолет. Ніковий зачарований ніж 
сяйнув на літньому сонці: одну мить ця блискуча лінія сліпила Мей 
очі, а вже на другу — черкнула Алана по руці. Пістолет випав йому 
з руки, глухо впав на траву. На лискучу поверхню закрапала кров.

Алан встав, і Нік подався ближче, описав ножем яскраве коло, 
а тоді враз закам’янів. З Аланового рукава показалося лезо — при
ставлене Нікові до горла. Алан потрохи збільшував тиск, змушуючи 
Ніка все далі закидати голову, аж поки той не опустив поступово 
свій власний ніж. Алан усміхнувся ледь помітно і ніжно.

— Ох, менший братику, — сказав він. — Відстаєш.
Він сховав кинджал назад у рукав, акуратно і точно, і Нік від

ступив від нього.
— Бачиш? — Нік торкнувся подряпини на горлі, і його перстень 

зблиснув на сонці, як щойно ніж. — Ігри не обов’язково мусять 
бути правильними.

Нік глянув на Себа, поглядом застерігаючи: тільки спробуй 
сказати хоч слово про зброю на барбекю.
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— Хочеш гратися? Я з тобою зіграю, — озвалася Сін, доплівши 
Мей останню косичку.

Мей відійшла від машини — Сін потягнулася за спину, охопила 
пальцями руків’я ножа.

— Ох, як хочеться подивитися на ваш танець, — життєрадісно 
втрутилася Мей.

Сін випустила ніж і зітхнула.
— Можна і станцювати.
Нік кинув стару гітару Аланові просто в руки, тоді схопив Сін 

в обійми і перехилив так, що кінчики її волосся торкнулися трави. 
Вона розсміялася, і Алан заспівав.

Мей уже знала, який в нього гарний голос, але не чула ще такого 
притишеного оксамитового тону — влітку, після обіду, оповитого у 
звуки давно занімілих гітарних струн, що тепер під його пальцями 
оберталися на живу музику.

Сін із Ніком танцювали так близько, що між їхніми тілами 
заледве пробивався найтонший промінчик світла. Мей робилося 
зле — так сильно пекла її мітка.

Вона обійняла Себа за талію і заплющила очі, сховавши лице 
в нього на плечі.

— Зайдемо в кухню на хвильку, — прошепотіла вона.
Він повільно пішов за нею слідом, тепла трава черкала Мей голі 

гомілки, вони тримались за руки. Коли вони зайшли в прохолодну 
затінену кухню, і Себ зачинив за собою двері, Мей підступила до 
нього і поцілувала в губи. Він стояв незворушно, і вона відступила, 
поглянула на нього раптом невпевнено.

— Ти не... — почала вона.
— Ні, — перебив Себ. — Так. Вибач. Ходи сюди.
Він обійняв її за плечі, обережно, ніби боявся торкнутися. Очі 

його здавалися темнішими, ніж звичайно, не сяяли зеленню, і на 
мить Мей привидівся хтось зовсім інший.

Вона чула, як надворі фальшиво співає Джеймі, долучаючись 
жвавим гамором до Аланового шовковистого чистого голосу. Босі 
ноги Мей прилипали до коркової плитки. Себове лице було дуже 
близько.

Він торкнувся її обличчя — його пальці тремтіли на її підборід
ді — припідняв її голову, ледь-ледь.

— В тебе очі... — затинаючись, почав Себ. У нього збився по
дих — Мей щокою відчувала ті теплі видихи. — Очі просто такі... 
гарні. — Він схилився ближче. — Я вже давно хотів тобі сказати.
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Він примружився, схилився над нею і поцілував усерйоз, м’яко 
і трохи невпевнено, але зосереджено. Її вже колись цілували так, 
наче про щось питали. Цей поцілунок здавався благанням — ніби 
Себ чогось просить, і Мей намагалася це йому дати.

— Ой, вибачте, можна взяти лід з морозилки? — запитав Джеймі, 
і Мей із Себом сахнулися врізнобіч.

— Я, здається, альбом у траві залишив, — поспішно видушив 
Себ і вискочив з кухні.

— Дуже тобі дякую, — сказала Мей.
— Я ж вибачився, — невинно озвався Джеймі від морозилки, —і 

Отже, та дівчина з Ярмарку — здається, їй подобається Нік, — 
Джеймі горів ентузіазмом. — От би вона його підбадьорила, бо він 
щось сумний. Ну, можливо. З Ніком типу як тяжко вгадати.

Мей усміхнулася і кивнула, накрила мітку долонею поверх 
блузки. Мітка спонукала її робити так/ як хоче Нік — байдуже, 
що — і бути поряд. От як демони вселяються в людей. Викликають 
бажання піддатися. /

Якщо і був колись якийсь шанс у неї із Ніком — а звісно, не 
було жодного, Нік ясно дав зрозуміти — тепер він зник. Мей ніколи 
не знатиме точно, сама вона захотіла з ним бути, чи її притягнула 
мітка. Вона не могла дозволити такий контроль над собою.

Коли Мей із Джеймі повернулися, всі вже встигли пересвари
тися, скориставшись із їхньої недовгої відсутності. '

— Якщо ти вмієш так співати, чого для Ярмарку не співав? — 
вимагала пояснень Сін.

Алан заклав пальцем недочитану сторінку.
— Для танцівників? — прохолодно запитав він. — Я — пас.
— Ти мені просто не подобаєшся, от і все, — огризався Себ.
Себ із Ніком стояли коло машини. Мей сподівалася, що Себ

автівки і пальцем не торкнувся.
— Я так не думаю, — сказав йому Нік. — Я думаю, ти до мене 

нестерпно ревнуєш.
Мей діяла швидко.
— Навіщо Себу когось ревнувати? — вона взяла Себа за руку і 

відтягнула назад до Алана. — Може, іще зіграєш?
Алан послухався, повільно перебираючи струни під тиху пісню — 

з тих, під які не танцюють. Мей лягла на траву, довіривши сонцю 
обличчя і тіло, тільки вставляла коментарі в загальну розмову і 
мовчала з усіма під час довгих пауз.

В якусь мить вона піднялася на ліктях, глянула на Ніка. Той 
сидів на землі коло Аланового шезлонга, витягнув довгі ноги і
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сміявся над чимось, що розказував брат. Алан потягнувся, але не 
скуйовдив йому волосся — лише провів над ним долонею, не тор
каючись. Схоже, це було прийнятним компромісом.

Алан здавався щасливим. Він любив Ніка, Мей точно знала — 
звісно, ну звісно, він його не зрадить.

Сонце вже стояло низько, світло пливло понад хмарами, як 
розтоплене масло, коли Сін встала і стріпнула з джинсів траву.

— Мені вже час, — сказала вона. — Не можу залишити Тріш з 
дітьми на цілий день.

— Приходь іще колись, — ліниво озвався Нік, не піднімаючи 
голову з ручки Аланового крісла.

— О, може і прийду, — сяйнула йому усмішкою Сін. Звела 
брову, глянувши на Алана. — Добре?

— Прекрасно, — скривив рота Алан.
Сін звела плечима і пішла на кухню за сумкою. Мей скочила на 

ноги, буркнула щось про лід та побігла за нею слідом.
Мей відчинила двері і побачила Сін — та завмерла, вагаючись, 

над відкритим наплічником. Вже навіть руку простягнула, але спи
нила, так і не витягнувши таблички з перекладом.

Тоді похитала головою і знову закрила сумку.
— Хочеш віддати? — запитала Мей від дверей.
Сін підскочила.
— І не збираюся. Мені дітей годувати треба.
— Головне, що ти про це думала, — зауважила Мей.
— Чого? Він і не знатиме.
— Я знатиму, — нагадала Мей. — І ти будеш знати. Що тепер 

скажеш про Алана з Ніком?
— В якому плані?
— У плані альтернативи до влади магів, — пояснила Мей. — Ти 

казала, що любиш Ярмарок і ми можемо бути друзями, бо я його 
також люблю. Ти дозволиш зруйнувати Ярмарок?

— Знаєш, як цьому зарадити?
— Так, — сказала Мей. — Взагалі-то, знаю. Алан збирається 

заманити Ніка ніби як на Ярмарок, щоби спіймати його у магічне 
коло і відібрати сили. Як, по-твоєму, відреагує Нік?

Сін втягнула повітря крізь зуби.
— Уб’є його.
Мей думала, що Нік ніколи його не пробачить. Але що він може 

вбити Алана, їй не спадало на думку, і Мей похолола від твердої 
упевненості Сін.

— Не можна цього дозволити.
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Сін завагалася.
— Що пропонуєш?
— Є такі ярмарчани, які підуть за тобою, не спитавши спочатку 

в Мерріс?
Сін поглянула так, ніби не спитати у Мерріс було для неї не- 

чуваним.
— Можна почати з Маттіаса-флейтиста, — запропонувала Мей, 

і в Сін на обличчі з’явився замислений вираз. — Я попереджу Ніка. 
Тоді, замість потрапити в пастку, він допоможе ярмарчанам. Разом 
ми дамо собі раду з магами.

— Уб’ємо їх, ти хотіла сказати.
Мей глибоко вдихнула і згадала про мага, якого вбила для Джей- 

мі, згадала про закривавлений ніж — вимитий і на дні шухляди, яку 
Мей ніколи не відкривала. Тоді згадала, навіщб, вона це зробила і 
чи варте це нічних жахіть.

— Так, — відповіла вона твердо. — Саме це я хотіла сказати.
Нік із Джеймі обоє будуть в безпеці, а Алан із Мерріс не при

речуть себе на згубу неправильним вибором.
Сін коротко кивнула.
— Тільки хотіла впевнитися, що ти розумієш.
Вона постукала пальцями по стільниці, а тоді витягнула з кишені 

джинсів телефон і кинула Мей. Мей спритно впіймала.
— Запиши свій номер, — сказала Сін. — Я попитаю людей. 

І повідомлю тебе, якщо ми щось вигадаємо.
Мей згадала вісницю Джессіку — та знала, як саме Мей танцю

вала на Гоблінському Ярмарку. Якийсь зайда міг щось розказати. 
Або на Ярмарку був шпигун.

— Обережніше при розмовах...
Сін кивнула, ніби це очевидно.
Телефон у Сін був простий і дешевий. Мей згадала власний — 

маленький блискучий слайдер, обклеєний написами і зображеннями 
замків та кексів. Сін любила Мерріс. У неї не було матері.

Вона ризикувала значно більше, ніж Мей.
— Дякую, — сказала Мей.
Вона записала свій номер у телефонну книгу, тоді кинула теле

фон назад Сін, яка упіймала і усміхнулася — тою прекрасною, на
тренованою для виступів усмішкою — ніби квітку червону кинула.

— Не дякуй мені, — відповіла вона. — Просто виконай свою 
частину угоди.
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* * *

Коли Мей повернулася у садок, Джеймі лежав на траві, як кіт, 
скрутившись у клубочок.

— Здається, я хочу спати, — сказав він.
— Ходімо, — Себ заховав блокнот у кишеню і простягнув Джеймі 

руку. — Я відвезу вас додому.
В машині панувала приязна тиша, гудів двигун, а у вікна світило 

сонце. Підвечірнє повітря загусло бурштиновим медом, Себ щось 
мугикав собі за кермом. Джеймі дрімав на задньому сидінні, дихав 
повільно і рівно. Сонце било Мей в очі, і вона прикрила повіки: 
світ обернувся на суміш тіней і золота.

Себ припаркувався коло їхнього дому — хруснув гравій під 
колесами машини — і торкнувся її руки.

— Мей, — сказав він. Вона глянула на його засмаглі руки, не 
вкриті закоченими рукавами, і завмерла. — Я би кожен день мріяв 
проводити, як сьогодні.

— Почекайте із поцілунками, я зараз вийду, — поспішно гукнув 
Джеймі і кинувся до дверей.

Вони не цілувалися. Мей сиділа, неспроможна відвести погляд.
«Ходять чутки, що Джеральд вигадав зовсім нову мітку, — сказала 

вісниця Джессіка. — Шипасті змії поїдають власні хвости».
«Відповідь знайдеш на тілі хлопця, якого прекрасно знаєш», — 

сміялася Ліаннан.
Тепер Мей знала, чого Себ завжди носить одяг на довгий рукав.
Тавро мага — Джеральдового мага — чорним опіком паленіло 

на білій шкірі у Себа на внутрішньому згині ліктя.



О Р Г і\ Н ІЗЛ ЦІ>І БИ  ШИ: 
Ш В Ч М Ы Ш И  П(К'ІБ Н И І\

Д4Я дшчлт

еб глипнув на неї нажахано, а тоді виштовхнув Мей із 
машини. Мей впала на землю, а коли скочила на ноги, 
Себа вже було не впіймати — тільки гравій полетів їй 
в обличчя з-під коліс його автівки.

Вона розвернулася і кинулася в дім, вгору по сходах, 
просто в музичну кімнату.

— Джеймі! — крикнула вона, і він скривився, глянув винувато 
з канапи. — Ти знав, що Себ — маг?

— Ага.
— І не сказав мені. Чому?
Мей чула, який у неї суворий голос, який невблаганний тон, і 

бачила, як Джеймі розхвилювався, але їй так набридло бути дуре
пою. А брат їй майже збрехав.

Знову.
— З тої ж причини, що і про свою магію не розказував.
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— Ну, тієї причини я теж не розумію! — вибухнула Мей.
— Ти мені відразу сказав, коли зрозумів, що тобі подобаються 

хлопці. Я думала, ми одне одному все розказуємо.
— Це не те ж саме! — майже прокричав Джеймі. — Мої вподо

бання нікому не шкодять. А це шкодить! — Він важко зітхнув під її 
поглядом, тоді ковтнув слину і продовжив з тремтінням у голосі: — 
Я пам’ятаю, як боявся, що ти про мене дізнаєшся. Варто мені було 
щось таке зробити, і я заклякав. Так мені було страшно. Я думав, 
я один такий маг у цілому світі, і знав, що — якщо захочу — можу 
комусь щось заподіяти. Я ніколи, нікому не хотів шкодити. Тоді мені 
було чотирнадцять, у нашу школу перевівся Себ, і я просто знав. 
Ми відчуваємо магію одне одного, бо магія для нас — як повітря, це 
як зустріти людину, що дихає із тобою повітрям, коли навколо всі 
дишуть водою. Я так зрадів. А він просто жахливо до мене ставився, 
з першого дня. Я його зненавидів. Він був такий придурок. Тоді 
з’явилися всі ті інші маги — і всі вони прагнули мене вбити, і це 
було ще гірше, ніж із Себом. А потім з’явився Джеральд і показав 
мені, що я здатен на дивовижні штуки, і говорив, як гарно у мене 
виходить — перший раз у житті мені щось гарно вдавалося, і навіть 
Себ до них приєднався, почав діставати мене, щоби... щоби я за
ймався магією, став магом, перестав вдавати беззахисного. Джеральд 
сказав — якщо звичайні люди дізнаються, вони нас зненавидять.

— Я тебе не ненавиджу, — заперечила Мей. — Я люблю тебе.
— Я знаю, що любиш, — благально дивився їй у вічі Джеймі. — 

Але Себ ризикує більше — його ж ти не любиш. І я пам’ятаю, як 
я боявся, щоби ти не дізналася. Я не міг тобі про нього сказати. 
В мене не було права.

Мей коротко, різко видихнула і пішла до канапи, на якій сидів 
Джеймі. Вона вважала себе такою розумною, слідкувала за Себом, 
щоби він не дізнався зайвого. А він знав усе з самого початку.

От і маєш тобі нормального хлопця.

* * *

— Ти знав, що Себ — маг? — запитала Мей у Ніка в понеділок, 
під час обідньої перерви.

Нік підняв голову.
— Ні, — рівним тоном відповів він. — Навряд чи сильний, 

інакше би я відчув.
— Де там, — пробурмотів Джеймі. — Я значно сильніший.
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Мей по голосу чула: він не хвалиться. Навпаки — власна сила 
його тривожить.

Себ не прийшов до школи. Це дещо тривожило Мей.
Він їй брехав і, може, навіть сміявся в неї за спиною, але Мей 

чула його телефонну розмову з «опікунами» — вочевидь, Обсиді
ановим Колом. Він благав не виганяти його. Вона все згадувала 
нещасне бліде обличчя Джеймі, коли той говорив про те, як йому — 
бути магом.

В Джеймі була вона. У Себа нікого не було.
Та телефонна розмова... Може, він думав, у нього немає вибору. 

Тільки це дурість. Вибір завжди є. V
Якщо він розповів Обсидіановому Колу, що мимоволі себе ви

казав, його могли покарати. -
У вівторок Себа також не було.
Він уже давно входив до Обсидіанового Кола, але щодня рані

ше з’являвся у школі. Мей була переконана: він хотів і далі вести 
звичайне життя, гуляти з друзями.

Він підтримав її тоді, за велосипедним сараєм.
Нік тільки зрадіє, якщо із Себом станеться щось жахливе. Джей

мі його ненавидить. Всім, хто знав правду про Себове життя, було 
до нього байдуже — всім, окрім Мей.

Себ говорив, його теперішні опікуни живуть на Леннокс-стріт. 
Мей тільки пройде повз будинок, більше нічого.

* * *

Увесь цей час маги жили за кілька вулиць від їхнього з Джеймі 
дому.

Себова машина стояла перед приватною клінікою. Гладенький, 
немов глазурований, газон пишався яскравою, доглянутою клум
бою. На зеленій розкоші червоніли тюльпани, похитуючи важкими, 
вощеними голівками. Сам триповерховий будинок був білий, із 
випуклим еркерним вікном посеред верхнього поверху.'У вікні для 
краси стояли квіти — як кольорові цукати у марципані. Іграшковий 
будиночок, підкреслено світлий і досконалий — втілена мрія когось, 
у кого ніколи не було дому.

Ніхто не визирав у вікно, не ходив по кімнатах — наскільки 
Мей могла бачити.

От і все, сказала собі Мей. Вона прийшла. Себа не видно. Мей 
не буде ризикувати, розслідування завершено.
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Саме тоді на дорозі з’явився чорний лімузин, і Мей вчасно 
присіла, сховавшись за огорожею — лімузин зупинився саме перед 
будинком. З машини вийшли дві жінки.

У вісниці Джессіки похитувалися у вухах сережки-ножі. Другою 
була Селеста Дрейк.

Вони зайшли у дім, і Мей кинулася до садових воріт. Відразу за 
воротами стояла металева решітка, по якій вилися троянди — Мей у 
неї влетіла і тут же подряпалася, на плече впала біла пелюстка. Мей 
її скинула, радіючи, що її не спиняють жодні закляття ані сторожові 
собаки чи радше — сторожові зомбі — все-таки, це дім магів.

Задні двері навіть були відчинені, пускаючи в кухню тепле 
літнє повітря. Кухня також була гарна: стільниці й усі поверхні — 
дерев’яні, а на підлозі — червона плитка. Мей увійшла обережно, 
кожної миті готова рвонути геть.

Звідкись долинав підвищений голос Джеральда.
— У нас все чудово й без вашої допомоги!
— Та ну? — не повірила Селеста. — Живете тут на виду у демона. 

Бачу, навіть юнака не змогли завербувати, а цей маг вартий уваги.
— Я чув, ти і сама зустрічалася з демоном та перспективним 

юним магом, — зауважив Джеральд, повертаючись до звичайного 
м’якого тону. — Джеймі не дуже хочеться в Авантюринове Коло. 
І мені також.

— Думаю, вам обом доведеться змінити думку, — сказала Селес
та. — І Джеймі приймуть із відкритими обіймами. Але тебе із твоїми 
магами, Джеральде? Коли ти приповзеш благати про допомогу, мої 
умови будуть зовсім не такі привабливі, як тепер.

— Я ризикну.
— Я заберу в тебе все, — пошепки пообіцяла Селеста.
— А я проведу тебе до дверей, — почувся ще інший жіночий 

голос.
Мей була майже певна — це Лора, Джеральдова права рука.
Вона завмерла, дослухаючись до кроків, готова зірватися з місця 

і утекти.
Себ, мабуть, стояв коло самих дверей. Мей навіть не почула 

нічого — побачила його, вже коли він зайшов у коридор і різко 
спинився навпроти неї. Вони завмерли, дивлячись одне на одного.

Тоді Себ кинувся уперед; і Мей позадкувала до дверей, а коли 
він продовжив наступати, збігла сходами у підвал.

Звісно, Себ пішов слідом, а Мей опинилася у підвалі будинку 
магів. Назад не можна — там Себ, а попереду мерехтіло холодним 
сяйвом величезне коло, складене з каменів.
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* * *

— Мей! — гукнув Себ. — Що ти тут робиш? Утікай негайно!
Він був живий-здоровий. Схоже, ніхто його не карав. І не сва

рив навіть.
З іншого боку, Себ не покликав Джеральда.
— Що це за місце?
— Це — справжнє коло з обсидіанів, — пояснив Себ. — Усі 

кола, які ми малюємо для демонів — його відображення \ Звідси 
походить вся наша магічна сила. Отже, повір мені на слово\— тобі 
не можна тут бути. Іди звідси, Мей.

— Уся ваша магічна сила, — замислилася Мей. — А якщо хтось 
візьме собі більшу частку?

— Не вийде, — заперечив Себ. — Коло не так працює. Отримати 
можна тільки свою частину, однакову для всіх, а решта — це вже 
природні здібності кожного.

— Природні здібності? — повторила Мей. — Чула, в тебе їх не
багато. Не надто могутній із тебе маг — так, Себе? Але маг.

Навіть у тьмяному підвалі, куди світло проникало лише з при- 
відкритих дверей угорі, видно було, як у Себа почервоніли щоки.

— Ага, — сказав він. — Так. Мені шкода. Але я не хочу, щоби 
з тобою щось трапилося. Мей, будь ласка. Вони уб’ють тебе, якщо 
знайдуть тут.

Він підходив усе ближче, і Мей закрилася рукою, але Себ ухопив 
її за зап’ястя і потягнув за собою нагору, назад у коридор.

— Себе? — різко гукнув Джеральд із кімнати. — Що ти робиш?
Мей із Себом переглянулися. На обличчі Себа відобразилася

така ж паніка, яку відчувала Мей.
Тоді він із силою штовхнув її в якесь приміщення.
— Не виходь, — наказав він їй тихо.
Себ вийшов, нечутно причинивши за собою двері, а Мей ли

шилася сама у кімнаті — вочевидь, його власній.
Кімната була велика, але поза тим — нічого особливого. 

Дерев’яний настил на підлозі, маленький кремовий килим. На 
столі лежав блокнот, який Себ завжди носив із собою, краї зеленої 
обкладинки вже дещо потріпалися, позагиналися.

«Мені там добре», — сказав колись Себ.
Він жив у гарному домі, а ренту платив убивствами.
Мей підійшла до столу, взяла його альбом. Раптом, там зна

йдуться малюнки Джеральдової мітки, якісь деталі, що підкажуть, 
як із нею впоратися.
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Альбом відкрився на портреті Джеймі — брат на малюнку смі
явся. У Мей навіть пальці на мить перестали дрижати. Акуратними 
дотиками олівця Себ зобразив, яке м’яке у Джеймі волосся — тон
кими, ледь помітними лініями, і яке чітке підборіддя — лінією 
темнішою, грубшою. Руки Джеймі навіть на картинці, здавалося, 
зараз продовжать рух, а губи от-от розтягнуться в усмішку.

Мей знову розсердилася. Такий гарний малюнок. Якщо Себ 
уміє створювати таку красу, навіщо йому вплутуватися у ось таке?

Все, що він їй казав — суцільна брехня.
Руки знову почали дрижати. Мей перегорнула сторінку.
На цьому малюнку Джеймі сидів за партою, сперши олівець 

на підручник. Серйозний і цілеспрямований, він відвертав лице 
від художника, тільки сережка виднілася над комірцем футболки.

Мей перегорнула наступну сторінку. Цього разу Джеймі від
кинувся на кріслі, з кимось розмовляючи. У співрозмовника було 
чорне волосся і гострі риси, і Мей вирішила — то, мабуть, Нік. 
На наступній сторінці Джеймі йшов поряд із кимось нижчим, з 
округлими вигинами — мабуть, із нею, але всі люди навколо нього 
були, як привиди. Тільки Джеймі виділявся, сяючий, усміхнений 
та живий — на кожній сторінці.

Двері відкрилися із повільним скрипом, навіть завіси стогоном 
зраджували Себову неохоту. Мей підвела на нього погляд — висо
кий, чорнявий і присоромлений, він стояв посеред кімнати, і Мей 
так сильно хотілося його вдарити.

Вона і вдарила. Підійшла до нього і заліпила в груди альбомом.
— Навіть якби ти не був брехуном і вбивцею, — сказала вона, — 

цей альбом означає — між нами все скінчено.
— Ні, — якось машинально видихнув Себ, ніби то Мей цим 

ударом вибила слово йому з грудей. — Ні, слухай, Мей, ти непра
вильно зрозуміла.

Він схопив її під лікоть і смикнув до себе, кинувся з поцілун
ками, немов з кулаками. Стиснув у обіймах незграбно, немовби 
ляльку, маріонетку, з якою не вмів собі дати раду, але розпачливо 
намагався. Мей міцно стиснула губи, тільки його поцілунок і так 
вийшов гіркий, уже безнадійний.

Очі вона так само міцно заплющила і відкрила їх, лише як він 
відступив.

— Ніби це має значення, — скривилася вона. — Коли ти...
— Я не вбивця! — рикнув Себ.
— Ні? — запитала Мей. — А куди, по-твоєму, приведе тебе це 

тавро? Чи мені через тиждень перепитати?
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— Слухай, — сказав він. — Все не... все не так, як тобі здається. 
Ти не розумієш. Той демон тобі брехав.

Мей розсміялася йому в обличчя.
— От ідіот! Ти нічого не знаєш, еге ж? Демони не можуть бре

хати.
Себ відкрив рота, тоді передумав говорити, але навіть його 

мовчання віддавало поразкою.
Мей задерла голову, підступила до нього ближче, подивилася 

у світлі зелені очі.
— У квітні вони поставили мітку Джеймі.
— Джеймі? — повторив Себ, тільки в нього це ім’я прозвучало 

зовсім інакшим тоном.
— Ага, — підтвердила Мей і передражнила. Жорстоко, ну і 

що? — Дже-еймі. А демон зі зрадником його врятували. І я також. 
Я вбила мага. Тобі тут про це розповідали?

Себ витріщався, навіть не кліпаючи.
Мей усміхнулася.
— Я би сказала тобі, як його звали. Але сама не знаю.
— Мей, ти мені подобаєшся, — кинувся переконувати Себ, за

хлинаючись словами. — Я тому і думав... думав, може...
Мей презирливо скривилася.
— Думаю, ми обоє знаємо, чому ти вибрав мене. І знаємо, хто 

тобі подобається насправді.
— Ні, — заперечив Себ. — Ні. Не кажи так, Мей. Ти не така.
— А може, ти мене просто не знаєш, — Мей відступила і жбур

нула альбом йому під ноги. — Зрештою, ти багато чого не знаєш. 
Думаєш, Коло магів — це вихід? Думаєш, це закінчиться чимось 
хорошим?

— Мені більше нікуди було йти, — тихо озвався Себ. \
Мей глибоко вдихнула.
— Ну, тепер є, — сказала вона. — Ходімо зі мною. Ми щось 

вигадаємо.
Себ знову мовчки у неї втупився.
— Я знаю, ти увесь час брехав мені — про все, що можна, — мо

вила Мей. — За всю історію ніхто ще не рвав стосунки так остаточно, 
як я з тобою. Але це все байдуже. Головне витягнути тебе звідси.

Джеймі. Нік. Тепер Себ. У Мей з’явилася тривожна звичка — 
бігти хлопцям на порятунок.

— Себе! — гукнула Лора. — Ходи сюди.
Себ кинув на Мей вимучений погляд.
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— Будь тут, — повторив він і вийшов із кімнати.
. Мей сіла на ліжко і спробувала щось вигадати. Нічого сподіва

тися, що Себова перелякана біганина по всьому дому залишиться 
непоміченою. За нею прийдуть, і дуже скоро. Треба придумати 
план дій.

Двері повільно відчинилися, і в кімнату ступила Джессіка Вокер.
— Ну-ну, — сказала вона. — Хто у нас тут?
— Привіт, — сяйнула усмішкою Мей. — Я саме думала про те 

стажування, яке ти пропонувала.
За п’ять хвилин вона вже виходила з дому Обсидіанового Кола 

в супроводі магині ворожого їм Авантюрину. Себ зблід, коли її 
побачив, Джеральд скривився від люті, але у вухах Мей висіли 
кружальця з блискучими ножами всередині.

На талії Мей лежала рука Селести, і де футболка задиралася над 
джинсами, оксамитова рукавичка дряпала Мей голу шкіру.

— Сподіваюся, ти не забудеш про нашу допомогу і передаси 
братові вибачення за дрібне непорозуміння під час минулої зустрі
чі, — прошепотіла вона у вухо Мей, перш ніж сісти в лімузин. — 
Моя пропозиція залишається в силі. Будеш готова належати тільки 
собі, знайди мене.

-т- Я не забуду, — сказала Мей і глянула на Джессіку. — Се
режки віддати?

Джессіка блиснула усмішкою.
— Не треба. Вони тобі личать.

* * *

Мей не знала, куди ще податися, а отже, знову опинилася на 
горищі. Через вікно заповзали довгі пальці тіней і лізли Мей під 
ноги. Вона читала. Там же, під вікном, стояв демон, невидимий у 
напливі пітьми, і не відводив від неї очей.

Мей підняла голос, щоби слова померлого звучали ясно і зро
зуміло.

«Може, мені пора навчитися стріляти?» — сказав мені Алан 
сьогодні.

Йому дев 'ять. Лід час останнього нападу мені мало око не виколо
ли, Алану довелося вгатити мага підставкою для парасоль.

Якби не це, вони би з Ліком та Олівіею залишилися зовсім самі. 
Беззахисні.
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Йому і справді пора, але я бачити не можу, як він тримає піс
толет — так само серйозно і зосереджено, як олівець, коли розгадує 
кросворди. У мене вся середина перевертається. Це я мав би їх за
хищати, я один.

Алан не дозволяє Ніку лізти до свого пістолета. «Це не іграшка», — 
сказав він лагідно і схвильовано. «Я знаю, — відповів Нік, не зводячи 
з пістолета очей. — Іграшки дурні».

Коли я спитав Ніка, що йому подарувати на день народження, Нік 
сказав — ніж. Я  заперечив, що ножі — недоречний подарунок на день 
народження. Він тільки мовчки на мене дивився. Мабуть, він поки не 
розуміє, що значить «недоречний», але я не знав, як пояснити.

«Коли підростеш», — сказав я.
«Наскільки підросту?» — запитав він.
«Коли тобі буде сім».
Я не помітив у  нього якихось надприродних умінь. Іноді мені здаєть

ся, вони в нього є, просто він не хоче захищати нашу сім ’ю. Частіше 
я кажу собі: це через талісман, який Алан його примушує носити. Він 
йому пече. Коли я побачив сліди на його шкірі, сказав — хай зніме, 
тільки Алан — невблаганний і терплячий, неначе матір, що з ложки 
годує заплакану дитину гіркими ліками — сказав «ні».

Нік, звісно, ніколи не плаче.
Він любить дивитися, як я щось лагоджу. Коли протікають труби 

або машина не заводиться, я беруся до роботи, а тоді волосся на по
тилиці стає мені дибки, по спині повзе холодне тривожне передчуття, 
і коли обертаюся — на мене завжди дивляться чорні очі. \

Минулого разу, коли ми переїжджали, я попросив старий будинок, 
де постійно щось треба ремонтувати. Думаю, йому підуть на користь 
прості людські вміння.

Алан дивиться на нас так, ніби ми виконуємо таємничі ритуали, 
і йде вчити арамейську.

«Лише ти і я, Нікі», — сказав я йому раз, і він осміхнувся кутиком 
рота, заклавши малі рученята в кишені джинсів.

Він сказав: «Ага».
Коли ми без Алана ходимо в господарський магазин, він машинально 

бере мене за руку — коли дорогу переходимо. Висмикує долоню, варто 
дістатися другого боку вулиці. Лише мить малі його пальчики три
мають мою долоню. В магазині я інколи беру його на руки, показую 
гайкові ключі та викрутки.

«Мій малий любить майструвати», — вирвалося в мене минулого разу.
Бувають такі хвилини.
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А бувають такі, як на Гоблінському Ярмарку минулого місяця. 
Ми увесь час боялися, що хтось зверне увагу на Лікові очі. Алан так 
міцно стискав його руку, що в Ніка від його пальців синці лишилися.

Ніхто не помітив. Ніхто не сподівається побачити демона в ди
тячому тілі. Люди кажуть, він трохи дивний — як і Олівія, про яку 
вони чули, але всі дивилися, як Алан тримає його за руку, і усміхалися.

«Гарно про братика піклуєшся ?» — запитала Філліс.
Алан усміхнувся сором ’язливо — так, що неможливо втриматися 

від усмішки у відповідь: «Я стараюся».
Вона дала їм обом якісь цукерки, і коли Алан підштовхнув Ніка, 

той навіть згадав, що треба подякувати.
Ми проминали танцівників, і Нік завмер, як заворожений.
В одному колі був демон у формі жінки. Вона стояла у вогні — губи 

червоні, неначе кров, а полум ’я, наче сукня, обвило білу шкіру, спадаючи 
вниз жовтогарячими пасмами.

Вона також не відводила погляд від Ніка.
«Ходімо, Нікі». Я схопив його за другу руку та потягнув геть. 

Малі ноженята не встигали за нашою з Аланом швидкою ходою, йому 
доводилося трохи важко, він озирнувся через плече і мало не впав.

Нік рідко говорить, коли не питають, і ще рідше виказує своє 
ставлення до чого б не було, а тут він сказав: «Вона гарна».

Я  також озирнувся. Демониця дивилася йому вслід — услід нашому 
Ніку. Язики полум ’я кайданками вились довкруж її зап ’ясть, а замість 
пальців сяяли гострі бурульки, немов ножі.

Перед тим, як написати це все, я вкладав Ніка. Алан був на 
стрільбищі разом із Мерріс Кромвель та її танцівниками, і Нік до самої 
ночі стояв перед вікном. Я подумав, може, йому самотньо, і прочитав 
йому дві казки, а не одну. Під кінець у нього злипалися оченята, і він 
ховав лице у  подушку. Майже дитина, майже моя.

Я не подумавши мовив:« Ти мене любиш ?» — так само машинально 
та інстинктивно, як говорив Алану, коли він був менший. Алан тоді 
усміхався так широко і щасливо, ніби це нагорода — відповісти на це 
питання. Він тягнув рученята вгору, говорив «Так!», а тоді Марі, або 
я брали його на руки та цілували.

Нік відвернув від мене обличчя.
«Ні», — тихо сказав він холодним, сухим голосом.

І  заснув.
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* * *

Мей підняла голову, глянула на теперішнього Ніка — в голові 
не вкладалося, що його колись можна було назвати «Нікі».

— Отак воно і буває, — озвався він безвиразно. — Ми ніколи 
не приносимо людям щастя. А вони до останнього сподіваються.

Він відвернув лице і додав м’яко — не лагідно, а з плавністю 
зростаючого полум’я в голосі:

— Я думаю, це для нас неможливо.
—Ти знав про Себа? — запитала Мей. — Не те, що він маг, про 

інше. Про Джеймі. Ти тому розсміявся, коли я сказала, що з ним 
зустрічаюся?

Нік кинув на неї швидкий погляд.
— Ага, — сказав він через хвилину.
— Чого ти мені не сказав?
— Алан якось застерігав: я не можу брехати, але не варто розказу

вати чужі таємниці, — пояснив Нік. — Я думав, ти і сама зрозумієш.
Повинна була зрозуміти. Себ так легко погоджувався на всі її 

умови, так сильно хотів цих стосунків, де його тільки випробову
вали, але не торкалися. А якщо вже торкалися, він смикався від 
страху, що їй не вгодить.

— Як ти здогадався?
— Я демон, — відповів Нік, ніби це все пояснювало. — Ми ро

ками спостерігали за людьми, вивчали їх. Я знаю, чого хочуть люди.
«Ти до мене нестерпно ревнуєш», — сказав він Себу.
Бо Нік проводив час із Джеймі, бо Джеймі йому симпатизував.
Мей так вірила, що подобається Себу. Вона почувалася такою 

дурепою.
— Чудово, — зітхнула Мей.
— Хочеш, я його вб’ю?
Так дивно чути таке і знати, що це не пусті слова.
— Не треба, — виплюнула Мей.
— Він лишався з вами із Джеймі наодинці, а на ньому стоїть 

та мітка, — голос, наче оголений дріт, випромінював небезпеку. — 
Магії в нього мало, інакше би я відчув, але з тією міткою це не
важливо. Він будь-якої миті міг убити когось із вас.

— Але ж не вбив. Не думаю, що він збирався нам шкодити.
— Та ну, — сказав Нік. — Знаєш, хто ніколи не нашкодить? 

Мертвяк.
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— Не треба! — повторила Мей і відвернула обличчя.
Мей чула його кроки — Нік підійшов і зупинився перед нею.
— Але ти... тобі погано, — мовив він.
Його тінь падала просто на неї.
Мей закинула голову, щоби глянути йому в лице.
— Знаю. Я прийшла сюди, бо з тобою мені легше.
— Що? — огризнувся Нік. — Чого?
Він дивився раптом так сердито, ніби вона його розізлила. Мей 

не взяла його за руку, хоч як би її не тягнула мітка.
— Мені подобається, що ти не брешеш, — сказала вона зре

штою. — Подобається, що ти прагнеш нас захистити, хоча я і не 
хочу, аби ти це робив. Ти дуже стараєшся і не здаєшся. Мені це 
подобається, а отже подобається, коли ти поряд. З тобою мені стає 
легше, крім тих випадків, коли від твоїх слів мені ще гірше — а це 
також буває. Я не знаю, як зрозуміліше пояснити.

— Я тебе втішаю? — запитав Нік повільно.
Мей глибоко зітхнула.
— Так. Щось таке.
Все правильно. Вона погодилася вчити його людських почуттів, 

а отже, нічого дивного, що доводиться витягувати власне серце за
мість навчального посібника.

— Твій тато, — сказала вона. — Тобто, Деніел. Ти не повинен 
каратися, що сказав йому це. Він любив ходити з тобою в госпо
дарський магазин. З тобою йому було краще, навіть якщо інколи 
через тебе йому бувало зле. Ось що головне.

— Звісно, що так — адже саме тому він і спитав, — сухо і сар
кастично кинув Нік. — Я хочу спитати про... що те, що він питав. 
Про ось це почуття.

— Я не можу пояснити любов, — Мей охопила раптова паніка, 
яку вона навіть собі не знала, як пояснити. Захотілося утекти, збігти 
сходами і не озиратися. — Не питай мене про це. Я не знаю, як. 
Я не хочу...

Нік якусь мить дивився їй просто у вічі, надто близько і надто 
бентежно. Очі його були, наче ніч, що лізла у вікна.

— Я мушу знати, — сказав він. — Але всюди говорять по-різному. 
Хтось каже, вона вічна. Це правда?

— Любов, — озвучила Мей.
Нік повільно кивнув, не розриваючи зорового контакту.
Мей не хотіла йому брехати, але й забути не могла. Її батькові 

далеко до Деніела Райвза. До Чорного Артура, правда, також. Це він
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був лагідний, знаходив час на дітей, наполіг, щоби вони з Джеймі 
займалися спортом — їм було нецікаво, зате вони були разом із 
батьком. Це він хотів дітей. Він їх любив.

Одного дня він розчарувався, зрозумів, що вони — не така сім’я, 
як йому би хотілося, але тут вже нічого не виправиш, і він махнув 
рукою. Сказав Аннабель, що в них не вийшло, ніби вони експери
мент провалили. Пробна сім’я. На якій він учився не припускатися 
таких же помилок у майбутньому.

Мей досі боліло згадувати, як він пішов. Але більше він ніколи 
не зробить їй боляче, більше не зможе.

— Ні, — через силу почала Мей, видушуючи слова. — Ні. Іноді 
любов минає. Якщо ти залишаєшся собою, а не тим, ким тебе хоче 
бачити інший, не тим, кого він хоче любити... Іноді тебе більше 
не люблять. І якщо... якщо тобі не відповідають взаємністю, іноді 
ти перестаєш любити. Решта все залишається — і біль, і сум’яття. 
А любов зникає.

Нік прикрив очі, мовивши тільки:
— Ясно
Мей розуміла — вона щойно намалювала картинку чітку, як із 

Себового альбому: Нік не зуміє стати людиною, не здатен любити 
брата, і Алан просто... І справдиться Ніковий страх.

Вона хотіла сказати йому, що цього не допустить, але спочатку 
треба було відпрацювати план.

Тоді її осяяла згадка.
— Слухай, — сказала вона. — Я сьогодні була в домі магів. Ба

чила їхнє головне коло із каменів.
— Де-де ти була?! — заревів Нік.
— Там ще була Селеста Дрейк, — продовжила Мей, ігноруючи 

його крики. Уламки головоломки нарешті складалися правильно, 
план вимальовувався чіткіше, і Мей задихалася, усе швидше роз
повідаючи далі: — Вона хотіла завербувати все Обсидіанове Коло. 
Отакі, на її думку, вони слабкі. Вона думала, тільки скаже — і вони 
прибіжать. Джеральдове Коло, мабуть, у паніці, як йому тепер до
віряти? А він щось не поспішає демонструвати величезну магічну 
силу — він же і перед нами могутністю своєю хизувався, тільки 
коли решти Кола поряд не було!

— О, — усміхнувся Нік.
Мей усміхнулась у відповідь.
— Розумієш, до чого я веду?

258



— Звісно, — сказав Нік. — Якщо він у відчаї, але не користається 
зі своєї зброї, значить — у нього її немає.

— Коло вділяє усім магам однакову частку сили, але Джеральдова 
нова мітка дозволяє тягнути магію у решти магів із Кола, якщо тобі 
треба, — все впевненіше продовжувала Мей і все голосніше, і все 
яскравіше блищали Нікові очі. — Це дуже зручно, якщо ти один, 
але без користі, якщо присутнє все Коло.

— Тільки виступити проти цілого Кола дещо проблематично, — 
замислено протягнув Нік. — Я ніби як думав по одному підстерігати. 
Мабуть, цей план не підійде.

План Мей був уже повністю готовий. Нік із ярмарчанами разом 
вистоять проти цілого Кола.

— Вигадаємо щось інше, — сказала вона і розцвіла усмішкою.
— Не ходи більше до того дому, — різко попередив Нік.
Присів перед нею навпочіпки — тепер їхні очі були майже на

одному рівні — і потягнувся до її мітки. Тоді опам’ятався і тор
кнувся натомість її обличчя. Приклав пальці до її щоки та завмер, 
невпевнений, що робити далі.

Кімната на горищі тепер здавалася меншою, тіні густішали 
довкола, і Мей із Ніком опинилися у маленькій темній кімнатці, 
наодинці.

Нік усміхнувся легко та грайливо, як колись — до того, як 
Мей дізналася про нього правду і стала проводити дні на горищі, 
годинами пояснюючи йому людські почуття, до того, як сиділа із 
ним на ліжку, тримаючись за руки. Він, схоже, також відчув цю 
суперечливу невідповідність. Усмішка згасла і остаточно зникла, 
ніби він сподівався на аварійний люк, а натомість потрапив у пастку.

Він спостерігав за нею, і Мей не могла втямити — хижо він 
дивиться чи вивчаюче, як на цікавий екземпляр тубільця.

— А що? — запитала Мей. — Хвилюєшся за мене?
Нік насупив брови.
— Тривожишся, — пояснила Мей тихо, а коли він продовжив 

супитися, запитала: — Хочеш, щоби я була в безпеці?
Він повільно кивнув.
— Чому?
Мей пожаліла про це питання, щойно воно злетіло з вуст — 

таке жалюгідне й відверте,, лишилося тільки дивитися на Ніка й 
вжахатися власній нестриманості.

— Ну, як ти там говорила, — спробував пояснити Нік. Голос у 
нього був скрипучий, ніби від злості, але Мей знала — це означає, 
він почувається незручно. — Іноді мені краще з тобою. Типу як 
подобається твоє обличчя.
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Мей розпачливо хапнула ротом повітря, ніби ковток чудодійних 
ліків, і не дозволила собі сховати лице в долоні. Він торкався її ледь 
чутно, проводячи по шкірі кінчиками мозолястих від меча пальців, 
і Мей майже точно знала — варто їй ворухнутися, він відсахнеться.

— Не знаю, чого так, — продовжив Нік, ніби, на відміну від 
звичайних хлопців, його мовчання навпаки підбадьорювало. — 
Я знаю багато дівчат гарніших за тебе.

Мей відчула, як в неї очі на лоба полізли.
— А от я нікого люб’язнішого від тебе не знаю, — сказала вона, 

і Нік усміхнувся.
— Не засмучуйся через Себа, — порадив він і опустив руку. — 

Я з самого початку казав. Треба бути ненормальною, щоби вибрати 
його замість мого брата.

Мей дивилася на нього. Щока мерзла там, де він більше її не 
торкався, а мітка її горіла.

Нік звівся на ноги і відійшов.
— Будь-кого вибрати замість Алана, — продовжив він, — це 

ненормальною треба бути.

* * *

Себ повернувся у школу наступного дня.
До Мей він не підходив, навіть не дивився у її бік. Мабуть, тепер 

він її боявся, бо вона знала всі його секрети.
Більшість обідньої перерви він провів під велосипедним сараєм 

разом із друзяками і зиркав сердито на Джеймі.
Сонце так палило, що в кафетерії було душно, і всі вийшли 

надвір. Кілька дівчат вмостилися на землі — зав’язали футболки 
на животі і ніби як засмагали. Братова сережка переливалася у 
яскравих променях блискучим сяйвом.

— О, глянь, похмурі нищівні погляди з того боку майданчи
ка, — помітив Джеймі. — Як мені їх не вистачало. Наче щоденний 
укол ненависті.

— Джеймі, — почала Мей і спинилася. — Що ти знаєш про 
Себа крім того, що він маг?

— Е, — нахмурився Джеймі. — Ти про що саме? Ми не зовсім 
друзі. В нього з математикою великі проблеми.

— Я про інше.
— Він малює? — згадав Джеймі. — І, ем. — Він раптом змінився 

на обличчі. — Є одна річ, яку я про нього знаю, а ти — ще ні.
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— Що саме?
— Ну, здається... — почав він, не відводячи очей від чогось у 

Мей за спиною.
Вона озирнулася: Себ із Ніком сходилися, кружляючи, на 

майданчику. Гравій хрустів під їхніми ногами, а школярі кидалися 
врізнобіч, аби подалі.

— Не лізь, — прогарчав Нік.
Себ ішов на Ніка, очі у нього гарячково горіли, голову він 

уперто закинув назад. Здавалося, йому байдуже, що Нік може його 
покалічити.

Оскільки Мей знала: Нікові також байдуже, що він може його 
покалічити, ситуація видавалася небезпечною.

— Чого це? — наривався Себ. — Заважаю тобі побути наодинці 
із твоїм хлопцем?

Нік розсміявся, його низький здивований сміх прокотився, наче 
пантера на сонці.

— Ставиш під сумнів мою мужність, Макфарлейн? О ні, що ж 
я робитиму?

Він зупинився і презирливо повернувся до Себа спиною.
Мей, що ішла до них — Джеймі наздоганяв — подякувала Богу.
— Я знаю, що ти зробив, — прошепотів Себ. — Знаю, що ти 

зробив з тими людьми У Дургамі. З тими дітьми. Знаю, що те саме 
ти зробив із Мей.

Нік розвернувся і так загатив Себові в обличчя, що того від
кинуло на землю.

Джеймі заговорив Мей на вухо.
— Я збирався тобі сказати: здається Себ із Ніком от-от поб’ються.
Себ кинувся на Ніка, і Нік завмер — Мей бачила, що першим

поривом у нього було дістати зброю, і тільки зусиллям волі він 
втримався — а отже, Себу вдалося збити його з ніг та навіть вдарити 
один раз, перш ніж Нік скинув його, гепнув об землю, сів зверху 
та почав гамселити.

Мей сказала:
— Вдало підмічено.
Темні хмари розліталися по враз потьмянілому небу, як гравій 

по землі, де боролися хлопці, і Мей приготувалася до катастрофи 
ще раніше, ніж помітила, як у руках одного з Себових друзяк щось 
зблиснуло.

Джеймі вибіг уперед, і ніж вилетів із рук хлопця аж на другий 
бік майданчика. Шокований хлопець глипнув на Джеймі. Себова 
банда позадкувала.
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— Ой, в тебе, напевно, руки з обіду жирні! — вигукнув Джей- 
мі. — Ти цими штуками не розкидайся. Кажуть, вони небезпечні!

На голос Джеймі Нік озирнувся та гримнув:
— Я сам розберуся, — саме тоді Себ схопив його за комір фут

болки і вдарив головою в обличчя.
— Ти знаєш, що він зробив твоїй сестрі? — хекав Себ, зверта

ючись до Джеймі. — Він поставив їй мітку. Третього рівня. Може, 
він контролює її думки... зробив її своєю рабинею...

Джеймі втупив у Мей нажаханий погляд.
— Це все не так, — прошепотіла Мей йому на вухо. — Я сама 

його попросила. Маги мене весь час діставати, твій дорогоцінний 
Джеральд нападав на мене щоночі. Він не хотів цього робити.

Нік загарчав, як звір, з кутика його розбитого рота стікала кров, 
а тоді Себ кинувся на нього знову, і Нік гепнувся на спину та роз
сміявся. Тіні та хмари вирували на небі і скручувалися в початок 
бурі. Кілька молодших школярів сильно злякалися. Сміх демона 
холодом розкочувався по всьому майданчику, Джеймі дрижав, але 
стояв, готовий чарувати іще, а Мей поняття не мала, скільки сили 
Себові може дати Джеральдова мітка.

Хтось мусив це припинити.
Вона рвонула до школи, де збоку від головного входу кріпилася 

пожежна сигналізація, і ліктем розбила скло. На всю школу завила 
різка, голосна сирена.

Себ підняв голову, щойно почув цей звук, вирвався і вибіг через 
ворота та геть дорогою, ніби за ним вже пустили погоню.

Мабуть, у школу він більше не повернеться.

* * *

— Не переймайся, Джеймі, — сказав Нік, із силою потираючи 
лоба, ніби збирався пальцями стерти біль. — Мене не вперше зі 
школи вигнали.

У Мей і так на сьогодні залишався тільки один урок, не шкода 
було й прогуляти. Поза тим, Джеймі, вочевидь, нестримно тягнуло 
ходити за Ніком і страждати, що того виключили.

Зрештою, вони вирушили у парк Ружмон-гарденз: зайшли через 
бічний вхід коло зруйнованої сторожки, а далі — повз меморіальну 
табличку про трьох повішених відьом. Піщаник від часу порудів, і 
тепер обвалені рештки будівлі здавалися під сірим небом поіржа
вілою бляшанкою — іграшковим замком, що його велетенський
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малюк покинув колись під дощем напризволяще. Дерева, насаджені 
довкруж паркової території, здіймалися шипасто і зловісно.

— Але ти не винен! — палав обуренням Джеймі. — Це все — недо
гляд правосуддя! Правосуддя взагалі не туди дивилося! Це Себ винен.

— Він не брехав, — сказав Нік. — Про демонську мітку.
Джеймі глянув на Мей, спантеличений, розтривожений, спо

внений співчуття — і це все одночасно.
— Вона сказала мені, навіщо ти це зробив, — затинаючись на 

кожному слові, мовив він. — Я не вірю, що Джеральд би... але 
хтось із його магів або інше Коло... ти поставив їй мітку, щоби її 
захистити. Я розумію.

Мей схопила його за руку, стиснула долоню — і Джеймі потис її 
пальці у відповідь. Він смикнув губами, намагаючись їй усміхнутися, 
але усмішка зникла, не встигнувши й виникнути докладно — так 
валиться долі невдало поставлена палатка.

Ніковий голос звучав відсторонено. Навряд чи йому хотілося 
повертатися додому з такими новинами.

Щоби в Алана з’явилася ще одна причина думати, що він ніколи 
не стане людяним, ще одна причина його зрадити.

— Ти хіба не розумієш? — сказав Нік. — Через мітку демони 
проникають у свідомість людей і підкорюють їх своїм бажанням. 
Будь-яким бажанням.

На неї Нік не дивився. Мей торкнулася мітки під футболкою.
— Заради розваги, лише тому, що можемо, — продовжив Нік. — 

Бо наші бажання важливіші за чиєсь життя.
— О, але ти не такий, — поспішив запевнити Джеймі і подарував 

йому справжню усмішку.
Тільки Нік її не прийняв.
— Ні, я такий.
— Може, колись був такий, — заперечив Джеймі. — Але зараз- 

зараз не так. То було як в іншому житті.
— Ні, — відрубав Нік.
Він різко спинився і попрямував у другий бік, до меморіалу 

війни, що стояв посеред парку. Бухнувся на підніжжя постаменту, 
витягнувши поверх двох нижчих сходинок довгі ноги. Джеймі сів 
по-турецьки схрестивши ноги на одну з кам’яних плит.

Мей залишилася стояти. Верхівка меморіалу їй завжди подо
балася найбільше: залізна жінка розпачливо тягнеться до небесного 
склепіння.

— В Дургамі живе Аланова родина, — почав Нік, не підводячи 
погляду від стиснутих кулаків. — Тітка, дядько і їхні діти, і я вже
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якось туди ходив, і сильно налякав його тітку. Та Алан хотів повер
нутися. Він думав, що зможе... що вони зможуть до мене звикнути. 
Він думав, можна вже не брехати і жити з сім’єю. То ми переїхали у 
Дургам і винайняли квартиру, і прийшли на поріг до Наташі Волш. 
Вона сказала — більше ніколи не хоче нас бачити. Ні мене, ні його.

— Бідолашний Алан, — Джеймі дивився величезними, розши
реними очима. — Мені так жаль.

Нік скривився.
— Ага, — погодився він. — Кожному буде жаль — хто не зовсім 

чудовисько, правда? Знаєш, що я відчув, коли вона це сказала? 
Коли я побачив вираз його обличчя?

Ніковий сміх зі свистом прорізав повітря. Джеймі смикнувся.
Нік слова майже випльовував:
— Дику радість. Я не хотів, щоби хтось, окрім мене, залишив на 

ньому свій знак. Щоби хтось, окрім мене, мав на нього якісь права.
Він витягнув із кишені магічний ніж, провів пальцями по ви

різьблених знаках, що дозволяли сталі різати все на світі, і відкрив. 
Лезо розпороло повітря із ледь чутним виском, наче голодний звір.

— Але йому було зле, він так засмутився, — продовжив Нік. — І 
я хотів... Хотів йому щось дати. І я вліз у дім до його тітки.

Джеймі тихо нажахано видихнув.
Нік незворушно продовжив:
— Я заліз посеред ночі у їхнє вікно і поставив їм свою мітку. 

Всім. Навіть дітям. І примусив їх його полюбити. Я подумав — хтось 
мусить його любити. Я примусив їх повернутися, просити вибачен
ня. Алан, він... він так зрадів. Лише через кілька днів здогадався.

Нік замовк. Мей дивилася на землю, на шнурівки на взутті 
Джеймі і намагалася не думати — як було Алану, коли він здогадався.

Він сотворив демона, могутнього, здатного... здатного прине
сти йому під ноги впольовані людські серця, наче кіт, який носить 
хазяїну мертвих мишей.

Легко уявити, що сталося далі — як здійнялася та вбивча буря, 
як Алан із Ніком обоє зірвались на крик і кричали, аж поки в Алана 
не задзвонив телефон і Мей не покликала його на допомогу. Тепер 
вона знала, чому Нік боїться, чому Алан готовий його зрадити.

— Це несправедливо, — вагаючись, мовив Джеймі. — Що вони 
не хотіли бачити Алана.

— Несправедливо, — погодилася Мей. — Але це не значить, 
що ти правий.

Нік глянув на неї тоді, і Мей мало не сахнулася, таке порожнє 
у нього було обличчя — ніби всі ті попередні рази, коли його лице
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здавалося їй пустим, то була маска. А зараз — він її зняв, і під низом 
нічого не виявилося.

Можливо, це відчай. А може, він зовсім нічого не відчував.
— Ти коли-небудь думав, — запитала Мей майже нечутно по

серед шелесту пишної літньої зелені, дивлячись демону прямо 
у вічі: — Якщо Алан тебе розлюбить, вистачить дрібку магії, щоби 
«примусити» його знову тебе полюбити?

Нікове обличчя лишилося незворушним, начисто позбавленим 
емоцій, наче череп, але позаду меморіалу пам’яті мертвих, над 
пишним листям — кількома беззвучними, ярими розчерками спа
лахнула розлога блискавка.

— Ні! — розкотисто гримнув Нік. — Ніколи.
— Я так і думала, — кивнула Мей. — Це вже початок. Продо

вжуй у тому ж дусі.
У неї задзвонив телефон. На екрані висвітилося ім’я Сін.
— Вибачте, я мушу... — кинула Мей вже по дорозі вбік, у при

хисток дерев.
Перед очима простиралося ціле місто, зі слухавки чітко долинав 

насичений голос Сін.
— Я зібрала тобі військо, — сказала вона. — Ти точно знаєш, 

що робиш?
— Ага, — відізвалася Мей. — Так, точно. — Вона розсміялася, 

стиснула пальці на потилиці. — Це добре... я рада. Хороші новини 
мені сьогодні потрібні.

— Військо очолюють дві шістнадцятилітні юнки — що тут хо
рошого? — запитала Сін.

— Глянь на це так, — заперечила Мей. — Жанні д’Арк було 
чотирнадцять. Порівняно з нею, ми типу як відстаємо. Крім того, 
мені сімнадцять.

— А, ну тоді варто спішити, поки ти ще не застара.
Сін розсміялася ошаліло і трохи безумно — Мей відчувала те 

ж саме, щаслива нарешті діяти, замість безпомічно чогось чекати. 
Вона озирнулася — Нік досі сидів на підніжжі статуї, похиливши 
голову, а Джеймі підсунувся до нього трохи ближче.

— Демона ти вже переконала до нас приєднатися? — продо
вжила Сін.

— Ще ні, — сказала Мей. — Але переконаю.
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З р а д а

ов, красунчику, провести тебе додому? — озвалася 
Мей, щойно Алан показався з книжкового.

У крамниці вже не світилося, сонце ховалося за 
горизонтом, але обличчя Алана осяяла золота усмішка, 
яскрава, наче магічний ліхтарик-маяк.

— Привіт, — Мей схилила голову, ховаючи по
гляд — вона не заслужила такої усмішки.

Бо прийшла зробити все можливе, щоби переконати Алана, 
щоби — коли вона скаже Ніку про пастку, яку ярмарчани готують 
магам — його брат підтримав цей план. Нік не дізнається, що Алан 
збирався його зрадити.

Мей здавалося, цим вона зневажує те, що Алан пережив у Дур- 
гамі. Наче Мей його зраджує, немов вибирає Ніка.

Може, так воно і було.
— Давно тебе не бачив, — зауважив Алан.
Мей дозволила собі взяти тиждень перерви: закінчила навчаль

ний рік, відвідала Сін та декого з вибраних нею ярмарчан, а решту 
часу — боялася підійти до Алана або Ніка. Та липень наближався, 
і часу на страх уже не лишилося.

— Я знаю, — визнала Мей і завагалася.
Вони вийшли з бічної вулички, де ховався книжковий, на го

ловну — дорогу внизу вкривали тіні, вечірнє небо відливало вгорі
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чорнильно-фіолетовою пітьмою з бордовими пасмами, але обабіч 
мерехтіли вітрини.

— Нік сказав мені, — продовжила вона тихо. — Нам із Джеймі, 
що він зробив у Дургамі. Алане, мені так жаль.

Мей лише зиркнула вбік: Алан похилив голову. Точнісінько, як 
його брат — тоді, перш ніж підняв страхітливо-порожнє обличчя.

— Це я винен, — сказав Алан. — Не можна було туди їхати, не 
можна було залишатися. Я думав, я їх переконаю, але я сам підста
вив їх під удар, це було егоїстично з мого боку. Я хотів налагодити 
стосунки з родиною, але я не заслужив на такий шанс. Я дав Нікові 
магічну силу, а тоді — дав мотив, щоби їх скривдити. Це я винен. 
Але більше я такого не допущу.

— Алане, — звернулася Мей. — Ти не можеш із ним так учинити.
— Мей. Я мушу.
Неонове світло розганяло навколишні сутінки. Мей повернулася 

і глянула Алану в обличчя.
— Ти ризикуєш життям — своїм і Ніка, повіривши слову мага, 

який уже намагався вас убити, і демониці, яка присяглася вам від
платити, якщо ви не дасте їй тіло. Ти не можеш дати Ліаннан тіло, 
а отже — не можеш їй довіряти. Не можна залишати Ніка безза
хисним перед магами. Нік тебе зненавидить. Але це буде байдуже, 
маги вб’ють вас обох.

— Я так не думаю, — заперечив Алан. — Але я готовий ри
зикнути.

— Алане...
Вони навіть не вдавали, що просто гуляють вулицею, що не 

влаштовують сцену посеред головної дороги. Вони стояли перед 
«Обеліском загадок» — висока сталева споруда із загадками, ви
різьбленими на кожній грані, дещо ховала їх від погляду цікавих 
перехожих.

Втім, навряд чи хто стане прислухатися або придивлятися. На
вколишні вирішать: парочка посварилася.

— Мей. Ти не бачила, ти не розумієш. Мій брат чарами змусив 
чотирьох людей мене полюбити. Зробив із людей маріонеток, до 
сердець ниточки поприв’язував. Ніхто у цілому світі не повинен 
мати такої влади, — сказав Алан. — А тим паче Нік.

— Не роби цього, не варто.
Мей чула, як у неї голос дрижить. Алан, мабуть, подумав: вона 

засмутилася, боїться за них і сахається того, що з ними зроблять 
маги — безпорадна дівчинка, якій би сидіти вдома, заламувати руки 
та уявляти жахіття.
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Мей уявляла тільки одне жахіття — як вона скаже Ніку, що брат 
збирається його зрадити.

Алан не знав — це вона благає не штовхати її на таке.
Цього разу Мей не залишилася стояти. Сіла на підніжжя обе

ліска. Сталева конструкція була вчетверо від неї більша, всі гострі 
грані сходилися у тонкий гострий вершечок. Скульптура здавалася 
дуже сучасною, але на кожній сталевій грані було по загадці, взятій 
з тисячолітньої книжки.

Мей заплющила очі й притулила щоку до прохолодного над
вечір металу.

— Мей, — прошепотів Алан звідкись дуже зблизька.
Він і стояв близько, коли Мей розплющила очі. Одною рукою 

сперся на пам’ятник в неї над головою. Дивився просто у вічі, і небо 
за його спиною темніло, наче під колір його очей: червінь західного 
сонця розчинялася, лишивши глибокі сині сутінки.

— Чув, у вас із Себом не все гаразд.
— Можна і так сказати.
Горло Мей пересохло, і відповідь прозвучала ледь чутно.
— Мені шкода, що тобі сумно, — мовив Алан. — Але я радий, 

що він змарнував свій шанс. Я хочу тобі щось сказати.
Захотілося раптом, як у дитинстві, заплющити очі — ніби тоді 

він зникне, та Мей не могла відвести від нього погляд.
— Алане, — голос Мей дрижав. — Не треба.
— Після смерті тата я всюди шукав когось, хто би мене полюбив. 

Сидів у автобусі і спостерігав за людьми — чи добре у них обличчя, 
чи усміхнуться вони мені у відповідь. Я вимріяв сотні мрій, про 
сотні різних людей — що вони полюблять мене, — Алан говорив 
дуже тихо, але не затинався. Торкнувся її волосся, лагідно-лагід
но, заправив пасмо їй за вухо. — 3 усіх дівчат, яких я коли-небудь 
бачив, — зізнався він, — про тебе я мріяв найбільше.

Він схилився ближче — коли вона саме боролася із дурним, 
безпричинним бажанням розплакатися — і поцілував. У нього були 
теплі губи, і Мей подалася вперед, інстинктивно.

Поцілунок вийшов легкий, неглибокий, але Мей опам’яталася, 
що чіпляється за Аланові плечі, тягнеться за його теплом і тремтить.

— Мей, — сказав Алан, — будеш зі мною зустрічатися? Не 
відповідай зараз, — продовжив він швидко, голос зривався від по
спіху. — Скажеш мені в суботу?

На ніч п’ятниці припадав Гоблінський Ярмарок.
— Зрештою, — губи його вигнулися ласкаво, сумно і трохи 

скрушно, — якщо ти права і в п’ятницю я умру... я все роблю пра-
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вильно, я це знаю, але мені буде страшно. І мені буде легше від 
думки, що в суботу ти, може, скажеш мені «так».

Така жахлива, небезпечна спокуса — бути бажаною. Мей не 
знала, що вона скаже в суботу.

Знала тільки, що в п’ятницю жодному з них не дозволить по
мерти.

* * *

— Я не думав, що Алан справді на це піде, — сказав Джеймі.
Був ранок, і вони з Мей сиділи на ганку перед дверима. Мей

розповідала братові, як не вийшло переконати Алана вчора ввечері, 
і що він запропонував їй зустрічатися. Вона сховала долоні поміж 
колінами, стиснула в кулаки. Джеймі сидів на самому краєчку 
сходів — от-от і гепнеться — і пхав носа до величезної червоної 
троянди, що дерлася вгору по решітці.

У квітці сиділа бджола. Якщо Джеймі не стерегтиметься, вона 
його вкусить.

— Я знаю, Нік жахливо вчинив, — продовжив Джеймі тихень
ко. — Але... Алан повинен його підтримувати. Я думав, він завжди 
його підтримає, що би не сталося.

Цікаво, коли саме відданість Джеймі так рішуче перейшла від 
одного брата до іншого. Мей пам’ятала часи, коли Джеймі ставав 
на бік Алана, хай би там що.

Нік відбирав у Алана людей навіть тоді, коли не хотів.
— Може, йому набридло завжди підтримувати Ніка, — озвалася 

Мей. — Він усе життя так робив, і дивися, що з того вийшло.
Джеймі зазирав у глибини троянди.
— Я знаю, ти мені не віриш, але Джеральду можна довіряти, — 

сказав він, затнувшись на імені. — Він розповів мені про свої плани. 
Він не збирається кривдити Алана чи Ніка. Але... але я все одно 
не хочу, щоби Алан таке робив. Нік буде... Нік дуже розсердиться.

Мей випустила з розповіді дрібну деталь про армію ярмарчан, 
яку збиралася повести проти магів. Джеймі навряд чи сподобається 
ідея знищити Джеральда.

А ще вона думала: якщо Мей так легко приховує від Джеймі 
всю правду, Джеральд, можливо, робить так само.

Коли Джеймі дізнається, що Джеральд збирався їх всіх убити, 
він зрозуміє: Мей учинила правильно. Зрозуміє.
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— Я знаю, — погодилася Мей. — Але я думаю... якого чорта?
Вона скочила на ноги, побачивши постать, що бігла до них.

Хлопець затинався, ноги плуталися йому, як у п’яного, але він од
наково нісся вперед, ніби його підганяв невимовний жах. Мей не 
відразу його впізнала, не розібрала у першу хвилину навіть — мо
лодий він чи, може, старий, знала тільки, що це безумство значить 
біду. Спочатку вона подумала, на них напали.

Потім — що це Нік, і він знає правду.
То був Себ.
Він був уже близько, біг, спотикався, і очі у нього були широ

кі, шалені і мокрі. Він плакав — оторопіла Мей, зрозумівши. Себ, 
брутальний шкільний хуліган, який з нерозлучним альбомом по
казатися соромився перед чужими очима, ховав завжди у кишеню.

Він став перед ними, кліпав, ошелешений — немовби він біг 
наосліп, а тепер здивувався, опинившись перед їхнім порогом. Тоді 
він зібрався, втупився в Джеймі.

— Я більше не хочу, — голос у Себа зірвався на слові «більше», 
і вперше за весь цей час, що Мей його знала, він здавався ще зо
всім юним, підлітком.

— Що ти більше не хочеш? — насторожилася Мей.
— Привіт, — сказав добрий Джеймі. — Ти... в тебе щось сталося?
Себ зробив крок, другий, похитуючись так, немов іде на ножах —

страшно було дивитися. А тоді повалився навколішки, тицьнувся 
головою Джеймі в коліна.

— Е, — озвався Джеймі. — Мабуть, це «так».
Але це був Джеймі — турботливий до останньої волосини, і 

вже за мить він відреагував саме так, як Мей би і передбачила, 
якби уявляла, що хтось прийде до них на поріг і влаштує істерику. 
Джеймі почав, трохи невпевнено, гладити Себове скуйовджене 
каштанове волосся.

У Себа здригалися плечі.
— Я не... — видушив він. — Я не хотів.
— Ні, ні, звісно, що ні, — погоджувався Джеймі, кидаючи на 

Мей погляди, сповнені паніки.
В очах його дуже розбірливо читалося: «Це він про що взагалі?», 

а ще: «Рятуйте!»
Мей звела плечима.
— Я мусив, — продовжив Себ. — Лора сказала, я мушу. Мені 

довелося. Мені більше нікуди було йти.
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— Ні, є куди, — одразу втрутився Джеймі. — Ми декого зна
ємо, Алан декого знає. Та дівчина, яку ти бачив, Сін, вона може 
тобі допомогти. Алан тобі допоможе. Якщо ти не хочеш — і, Себе, 
повір мені, ти не хочеш — я тобі допоможу. — Тепер він уже трохи 
впевненіше гладив Себа по голові. — Все буде...

Себ підняв голову, як потопельник, що вже не думав колись вря
туватися. Джеймі нахилився над ним, турботливо заглядаючи в очі.

Коли Себ охопив його шию руками і потягнув донизу, це також 
здалося поривом до порятунку. Тоді він поцілував Джеймі в губи.

Мей почала сумніватися, чи варто їй тут сидіти.
Джеймі відскочив, немов його током ударило.
— Ем, — сказав він. — Га?
— Це було так жахливо, — зізнався Себ. — Огидно.
— Ну знаєш, ти заскочив мене зненацька!
Себ його, схоже, не слухав — тим краще, бо Джеймі знесло до 

панічного белькотання.
— Спочатку я думав — дрібничка, — мовив Себ. — Всього лише 

демон, всередині кола, і він мені не подобався. Як він сміявся. Анзу. 
Він сказав... він сказав, що тебе знає.

— Було між нами дещо, — відсторонено зауважив Джеймі, за
ледве сам свідомий, що говорить. — Такі стосунки, що погано за
кінчуються, коли він тобі не дзвонить і ставить на тобі смертельну 
мітку.

— Маленька мітка на якійсь жінці, я би її ніколи і не поба
чив, — Себ знову схилив голову. Джеймі з пригніченим виразом 
на обличчі машинально продовжив гладити його волосся. — Яка 
різниця? А магія, магія така...

— Я знаю, — відгукнувся Джеймі. — Знаю. Але це нічого, ярмар
чани, вони знають, як звести мітку першого рівня. Себе, все буде...

— І я випустив його знову, — раптом хрипло продовжив Себ. — 
А потім знову. І нічого... нічого не сталося. Я навіть про це не 
думав. Була тільки магія, і це було неймовірно, і що би не зробив 
демон — це ж не я, справді, я був ні при чому.

Рука Джеймі завмерла.
— Тоді я її побачив, — Себ говорив, не думаючи, слова летіли, як 

людина з урвища — без жодної можливості зупинитися чи надії на 
порятунок. — Звичайна жінка, низька, темноволоса, ніколи раніше 
її не стрічав. Але в неї були ці чорні очі, і вона... дивилася, наче 
ящур, і ця тиша, жахлива тиша. Вона виглядала людиною, але це
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була не людина. Вже ні. І вона на мене глянула, і її язик, він... він 
перетворився на чорну змію, виповз їй з рота, і Лора сказала, — Себ 
задихався від жаху, — Лора сказала: «Він тобі дякує».

Запала густа, страхітлива тиша. Тоді Джеймі здригнувся всім 
тілом. З силою відштовхнув Себа і здерся на ноги, кинувся до две
рей, мало у них не влетівши, і лише на порозі озирнувся.

Смертельно блідий.
— Ніколи до мене і близько не підходь, — сказав він.
— Він кілька тижнів носив мітку третього рівня, — пояснила 

Мей Себові, коли двері захряснулися, гримнувши, наче постріл. — 
Щодня він чекав, що з ним станеться щось подібне. Ти мусиш 
зрозуміти.

Себ підняв голову і подивився на неї — очі в нього робилися 
усе ширші, а лице повільно заливало незугарним багрянцем, ніби 
він щойно помітив її присутність.

— Вибач, — прохрипів він і звівся на ноги, непевно похитуючись. 
На джинсах лишився порох від гравію. — Не варто мені було... вибач.

Нік поставив йому синець, але зараз у Себа на лиці і сліду не 
було. Мей не достатньо зналася на синцях, щоби вгадати: час його 
звів чи магія. Звичайний красивий хлопець, що усміхався їй і ли
шався поряд, коли Мей було зле — зараз він ледве стояв.

Ось що буває із магами-новачками. Ось що Джеральд хоче 
зробити з Джеймі.

— Ти казав, ти більше не хочеш, — нагадала Мей. — Джеймі 
правду сказав, Ми можемо тобі допомогти. Заходь у дім.

Вона пішла до нього, і він сахнувся, як наляканий звір, виставив 
перед собою руки — чи то захищався від неї, чи то визнавав поразку.

— Я зробив свій вибір, — сказав він. — Я маю дві їхні мітки. 
Де би я не був, вони знайдуть мене. І я не хочу від них іти. В мене 
більше нічого немає. Не варто було сюди приходити. Вибач. Пе
редай йому: мені жаль.

Себ кинувся навтьоки. Мей була певна: він просто хотів утекти 
від них, але дорога в інакший бік була лиш одна — до Джеральда.

Мей зайшла в дім — Джеймі скрутився в клубочок при сходах 
у коридорі.

— Джеймі, — покликала вона лагідно і пішла до брата, сіла 
трошки вище — на передостанню сходинку, щоби покласти руку 
йому на маківку.

Джеймі притулився до її ноги.
— Джеральд і не таке робив, — тихо мовила Мей нарешті. — 

Чого ти так розізлився на Себа?
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Джеймі довго мовчав, а коли відповів, шепотів приглушено, 
наче малий, що боїться отримати на горіхи.

— Бо Себ... Себ такий самий школяр, так само, як я — умів 
кілька чуднйх фокусів. Тоді з’явилися маги і стільки... стільки зна
ли, а магія така дивовижна, і він просто сказав «так» — і ще «так», 
і «так». А тепер він убивця. І я розумію, як це сталося. Я не хочу 
бути таким.

— Ти не будеш. Ти би не зміг.
Вона обняла його за плечі, притиснула міцно, тілом відчуваючи 

його дрож.
— А ще — бо Джеральд зі мною дуже люб’язний, а Себ — при

дурок, — продовжив Джеймі, безуспішно намагаючись говорити 
легко і безтурботно. — 1 це не повинно би мати значення, але 
мені кілька років подобався Марк Скіннер, бо позичав мені свої 
фломастери — що тільки доводить, які в мене дивні пріоритети. 
І якщо вже про таке зайшла мова, це мені сонцем голову напекло, 
чи Себ щойно...

— Ага, — підтвердила Мей.
Джеймі замовк, а тоді спитав замислено:
— Думаєш, це йому напекло?
— Так, звичайна ознака сонячного удару, — зауважила Мей. — 

Головний біль, запаморочення і цілуватися хочеться до божевілля.
Джеймі заплющив очі і зітхнув.
— Ну, пощастило мені, як завжди.
— Багато хто мріє, щоби високий, чорнявий і вродливий 

чоловік любив їх насуплено й пристрасно, — поділилася Мей. — 
Я в книжці читала.

Джеймі позеленів.
— Не я. Я би волів, щоби зі мною дуже, дуже люб’язно об

ходилися. І смішили мене. І я би також смішив. І... і щоби ніхто 
нікого не убивав.

— О, Джеймі, — зітхнула Мей.
Вона притягнула його ближче — братова сережка дряпнула Мей 

щоку — і він притиснувся до неї міцно, як у дитинстві.
— Джеральд каже, люди зненавидять нас, якщо дізнаються, — 

прошепотів він. — Його рідні зненавиділи.
— Джеральд — ідіот, — яро відрубала Мей. — Я люблю тебе. 

Люблю.
— Просто, — продовжив Джеймі тихо й нещасно, — як же нас 

не ненавидіти, якщо ми таке робимо? Кожен, всі — і я також люблю 
магію. Я не хочу бути таким. Але зовсім один бути також не хочу.
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— Ти не один, — сказала Мей братові у волосся.
— Якби, — завагався Джеймі. — Якби я сказав мамі, думаєш, 

вона мене зненавидить?
— Не кажи мамі! — злякалася Мей і сильніше стиснула його в 

обіймах, ховаючи від усього світу.
Нажахана, ніби щойно витягнула його з-під коліс автобуса.
Джеймі завмер у неї в руках, тоді розслабився.
Вони якийсь час сиділи разом у тиші, ділячись теплом у хо

лодному коридорі. Мей намагалася не думати про те, що її армія 
націлиться і на Себа також. І він на це заслужив.

Можливо, Мей вдасться витягнути його живим. Може, Нікові 
вдасться пробачити Алана. Може, Джеймі навіть вдасться сказати 
Аннабель, коли-небудь.

— Не сьогодні, — додала Мей нарешті.
Джеймі коротко кивнув і відсторонився — пішов дзвонити Дже

ральду, хто би сумнівався. Поговорити із кимось, хто розуміє усе 
про магію, хто буде з ним дуже, дуже люб’язним. Мей лишилася 
сидіти на сходах, обійнявши коліна.

Вона все повторювала собі: «Не сьогодні», коли думала, як роз
казати Ніку про Аланові плани.

Але Гоблінський Ярмарок уже завтра.
Доведеться сьогодні.

* * *

Спочатку їй здалося, в домі порожньо. Двері відчинилися від 
першого дотику, і Мей увійшла, гукаючи: «Ніку? Алане?» — і мо
лилася, щоби Алана не було.

Ніхто їй не відповів. Вона зазирнула в кожну кімнату — ніде 
нікого.

Навряд чи вони пішли, а двері залишили відчинені, тож Мей 
зазирнула і в сад — раптом, Нік тренується там із мечем.

Надворі вона зауважила: хмари тонкими пасмами розповзлися 
по всій небесній блакиті, але кожна тягнулася хоч би краєм до цього 
будинку, ніби хтось — замість мотузки — грався ними в «ниточки» 
і виплітав у чудні візерунки.

Мей повернулася в дім і відразу пішла на горище. Там — підняла 
з підлоги зелений зошит, перетягнула драбину в куток і вилізла на 
похилий дах.
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Нік сидів на гладкій черепиці, хмари обгорталися круг його 
зап’ястя півпрозорими канатами. Він озирнувся через плече і не 
здивувався її присутності.

Мей дивилася на сад унизу, куди скупчення хмар відкидало 
чудернацькі тіні, аж доки Нік не спитав:

— Чого тобі?
Вона витягнула скручений зошит — своє виправдання — з 

кишені:
— Прийшла тобі почитати.
Нік просто смикнув плечима, що вона розтлумачила як: «Так, 

Мей, чудова ідея, вперед». Розгладила зім’яті сторінки і відкрила 
щоденник, тільки зараз помітивши, як мало лишилося до кінця — 
коли вона встигла майже весь дочитати? Мей прочистила горло, 
подумки попросила Деніела Райвза: «Не підведи», — і почала.

Два дні тому я залишив Алана з Олівією, а сам поїхав у гори з 
Ніком — відзначити восьмий його день народження.

Ми довго їхали і, здається, йому подобається сидіти спереду, поряд 
із водієм. Зазвичай коло мене сидить Олівія. Він витягнув довгі ноги, 
і я подумав — він буде високий. І  на мить я згадав Артура. Артур — 
міцний чолов ’яга, а вважає себе незмірно могутнім: я би його ненавидів, 
навіть якби не знав, що він маг.

«Швидко ростеш, малий», — сказав я.
Нік відвів погляд від машин за вікном і глянув на мене із — як мені 

здалося — проблиском зацікавленості в тих чорних очах.
«Я виросту більший за Алана?»
«Можливо».
«А більший за тебе?»
«Якщо пощастить».
«Сумно буде, коли ми з Аланом обоє будемо вищі, — зауважив 

Нік. — А в тебе буде артрит».,
«О, такий малий хлопець, а вже знає такі дорослі слова».
«Ми будемо захищати тебе від демонів, коли ти будеш старий і 

повільний, — сказав він. — Якщо перестанеш класти мені броколі на 
тарілку».

Мені здається, Нікі став говорити в ’їдливо, щоби Алан так не 
радів кожному його слову. Нік не любить, щоби над ним тряслися.

«Гарна спроба, Нікі», — сказав я, і він визирнув у вікно, поверта
ючись до звичної тиші.
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Алан хотів, щоби він гарно провів день народження. Без Олівії. 
Знайшов альпіністську експедицію для батька з сином, і, схоже, Лікові 
навіть сподобалося вибирати палатку та знаряддя. Ентузіазм його 
сильно зменшився, щойно ми виїхали.

«З Аланом може щось статися», — озвався він через півгодини.
Я  здивувався — Лік переважно чекає, поки хтось інший почне 

розмову, а тоді знехотя відповідає.
«Гей, — мовив я . —Яж обіцяв тобі, що з ним нічого не станеться, 

правда? З ним буде все гаразд, і з ним, і з твоєю мамою. Ле думай про 
це — будемо й собі веселитися, добре?»

«Алан не любить лишатися сам», — буркнув Лік, не відводячи 
погляду від вікна.

«Лікі, Аланове найбільше бажання, це щоби його самого замкнули 
на ніч в бібліотеці».

Я пояснив терпляче, і він не наполягав. Я думав, він просто не в 
гуморі — як завжди, коли треба піднятися на світанку або говорити 
із незнайомцями.

У  таборі треба було знайомитися з іншими батьками, що при
везли синів у гори. Лік випромінював холодну ворожість, і я на мить 
поспівчував їм, став на їхній бік — на бік людей. Я знав, що вони від
чувають, зустрівшись із цим чудовиськом у тілі дитини. Я  штурхнув 
Ліка ліктем, і він сердито на мене зиркнув.

«ЯДеніел Райвз, — назвався я під хор привітань зусібіч. — Це Лік».
Я знову штурхнув Ліка, і він буркнув «Привіт», а тоді ми по

ставили палатку.
На скелях на другий день було легше. Ліку легко вдаються фізичні 

вправи. Я  стояв поряд із чоловіком на ім ’я Джейсон, спостерігав, як 
діти спускаються із .вершини. Ми трохи балакали про намети, і він 
розповів, що його син минулої ночі злякався вівці на гірському схилі.

«З твоїм, мабуть, нічого не трапилося», — зауважив він.
«Лік не з лякливих».
«Лу, знаєш, — наїжачився трохи він, ніби то був натяк на його 

сина. — Здається мені — без образ — краще би твій малий хоч чимось 
переймався. Нормальніший був би».

Я  глянув униз, на підніжжя гори. Решта дітей досі спускалися. 
Лік уже стояв на землі і супився на інструктора, що хотів допомогти 
йому відчепити ремені.

«Схоже, мій малий надер зад твоєму».
Не варто було так казати. В мене раніше добре виходило впису

ватися в компанію, але з часом все важче стає вдавати з себе «зви-
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чайного». На відміну від мого Алана, я не ріс переконаний, що мушу 
жити брехнею. А коли ти батько — завжди, завжди мусиш думати 
не тільки про себе.

Кажуть, дружина — це плоть від плоті твоєї і кров від крові, 
що тільки з м ’ясом і відірвати. Але Олівія покинула мене ніби зовсім 
безболісно — вже не кажу, по-живому різала. Але про дітей — це 
правда. Якщо мої діти ростуть «не такі», я міняюся з ними. Про 
нормальність і думати нічого.

Нік того вечора непомітно відійшов від багаття, коли я смажив 
для нас зефір. Коли я знайшов його, він сидів на краю скелі та дивився 
на тіні й западини внизу — при світлі дня там простягалася зелена 
долина.

«Гов, Нікі!—я окликнув його і не ступив ближче. Він інстинктивно 
сахається — він би впав. — Відійди від краю».

«Це дурня, — сказав він. — Усі ці люди дурні».
«Дай їм шанс, Ніку».
«Не хочу», — відрізав він.
Місячне світло вибілило йому лице до кістяно-блідого, тільки очі 

чорні блистіли.
Він був трохи подібний на малого дикого гобліна, а тоді світло 

впало інакше, і він привидівся мені наполовину чудовиськом, наполови
ну — осоружним магом. Такий же чужинний людям, як усі створіння, 
що постають із нічних жахіть.

«Алану це не подобається, — сказав Нік. — Він хоче, щоби ми 
повернулися».

«Правда ? — перепитав я і витягнув руку. Не торкнутися — просто 
готовий упіймати, якщо він втратить рівновагу. — Ну, що ж. Мабуть, 
варто збирати речі. Ми ж не хочемо, щоби твій брат сумував, так?»

Нік допоміг мені зібратися, і ми поїхали додому посеред ночі. 
Я думав, Нік спатиме. Йому подобається в машині, і він завжди 
спить, коли ми тікаємо від магів. Це Алан не може заснути, а потім 
ще кілька днів ходить блідий та напружений. Я би заніс Ніка в ліжко.

Але він не спав. Дивився у вікно і рахував милі.
«Дурна машина, — озвався він зрештою. — Хай би їхала швидше».
«Це протизаконно, Нікі».
Мені дістався недобрий погляд.
«Дурість».

Алан кинувся до вікна, щойно побачив автівку надворі. Я помітив, 
як зблиснув під лампою ніж, і не зміг — мусив спинитися та всі думки 
зосередити на чомусь простому. Заглушити двигун, наприклад. У мене
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серце краялося, бо мій син знає — спочатку треба схопити зброю, а 
вже загрозу шукати потім.

«Що сталося? — запитав він, вибігши нам назустріч. — Щось 
пішло не так ? Ви як, усе гаразд ? Вам не сподобалося ? Чого ви вдома ?»

«Той табір — сама дурня, — відказав Нік. — Іт и також дурний. 
Це ти вигадав».

Алан дивився на нього ошелешено, навіть ображено трохи. Вперше 
за ці два дні Нік нарешті розслабив плечі. Я рідко розумію Ніка краще, 
ніж Алан, але це при мені він тоді силувався знайти слова, які йому 
ніколи не стануть рідними, щоби сказати про почуття, які не вміє 
відчувати. Мені би за обома ними приглянути.

«Ми привезли тобі величезну торбу зефіру, Алане, — сказав я і 
обійняв його по дорозі в дім. — Не бурчи, бо не поділимося».

Хлопці смажили зефір у нас над тостером — його тепер ніщо не 
врятує, і Нік заснув за столом. Мабуть, він, все-таки, непогано про
вів день народження.

Я зазирнув, чи все гаразд у  Олівії — вона вже спала, а тоді сів 
писати. Навіть не знаю, чому я це записав. Не знаю, навіщо мені цей 
щоденник, який я почав кілька років тому, і чого пишу досі.

Може, занотовую хлопців, як у фотоальбом — наче пам'ятку 
перших дитячих кроків і збережене пасмо волосся. Неправильно, ма
буть, залишати запис про Нікове перше слово чи Алановий перший 
пістолет, але записи мають бути правдивими. Не знаю, що для Алана 
означатиме слово «правда» на той час, коли він це прочитає, і чи 
Нік колись зможе це прочитати і зрозуміти, що я мав на увазі, але я 
вкладав сюди справжні почуття. Так, щоби вони колись відкрили цей 
зошит, якщо захочуть, і знали без жодного сумніву, навіть після моєї 
смерті — як багато вони для мене значать.

Це не та історія, яку я збирався писати, не вибачення, яке я хотів 
залишити, і не пояснення, що би додало всьому вагомості.

Але одне я знаю точно. Я  це пишу для обох своїх синів.

Мей замовкла. Запис не був відкреслений, як усі попередні, але 
рещта сторінок лишилися порожні.

— Він більше не писав, — безвиразно пояснив Нік. — Він по
мер тієї зими.

— Він справді тебе любив, — сказала Мей. — Наприкінці. Ось 
що він мав на увазі. Ось що хотів тобі пояснити. Він справді тебе 
любив.
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— А тоді він помер.
Мей прикусила губу, непевна: злитися їй чи жаліти того не

знайомого чоловіка — його дурний та упертий син не вмів колись 
пояснити, що скучив за кимось. І не навчився досі.

— Він наробив чимало помилок, правда?
Нік підняв голову.
— Що?
— Наполовину чудовисько, наполовину маг, — нагадала Мей. — 

Хіба можна так думати про того, кого ти любиш? Ти не хотів туди 
їхати. Він не повинен був тебе везти. Він не впорався так, як треба.

— Мій тато все зробив якнайкраще — все, що міг! — рикнув 
оскаженіло Нік. — Це не... те, що він...

Слова не слухалися його, і він глянув на неї з ненавистю, ви
промінюючи холодну ворожість — вже зовсім доросле «чудовисько 
в дитячому тілі».

— То було дуже складно, — м’яко продовжила Мей. — І досі 
складно. І якби Алан зробив тобі щось... щось подібне до того, 
як підійти до колиски з ножем у руці... ти маєш зрозуміти — це не 
значить, що він тебе ненавидить. Він все одно...

— Ти про що? — запитав Нік ще холодніше, аніж до того, тільки 
раптом опанувавши слова і жбурляючи, наче ножі. — До чого тут 
Алан?

— Ніку, послухай мене.
Нік ураз зірвався на ноги, випрямився смертельно-швидким, аж 

зміїним рухом та пішов просто на неї. Мей швидко позадкувала, 
але на даху нікуди було втікати.

— Що ти знаєш? — зажадав він.
Темне волосся здіймалося довкола його обличчя живим ореолом, 

витканим зі зміїстих тіней. Мей помітила, який сильний зірвався 
вітер, лише за мить до того, як її вдарило першим поривом — холод 
легко проникав крізь тонку футболку. Вона здригнулася. Холод 
вгризався у тіло, неначе крижаний ніж, який впивається у плоть, 
а тоді відділяє м’ясо від кістки.

— Він тебе зрадить.
— Неправда!
— Ніку, — сказала Мей. — Правда. Він сам мені сказав.
Хмари звивалися, то накривали весь світ пітьмою, то відпускали

під бліде небо, і знову, й знов. Ніковий голос обвився круг слів і 
вжалив, наче змія:
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— Ти брешеш.
Довкола дому здіймалася буря, набирала обертів. Мей відчула, 

як холодний вітер підкидає її волосся.
■ — Я не брешу! — прокричала вона. — Ніку, він сам мені сказав. 

Я викликала для нього Ліаннан, щоби він запитав, чи довіряти 
магам — заманити тебе у магічне коло і забрати всю твою магію. 
Він сказав, коли ми поверталися з Гоблінського Ярмарку, що не 
мав права тебе звільняти. Що жодна причина таке не виправдає!

Блискавки прорізали чорні, штормові хмари вогненним мечем, 
здатним розіпнути небо надвоє, наче завісу, і залишити діру навічно.

— Неправда, — прогарчав Нік, ревучий відгомін люті та болю 
заледве складався у зрозумілі слова. — Він би ніколи, він...

— Він сказав, що заманить тебе у пастку, — наполягала Мей. 
Буря зривала слова їй із губ, але Мей не дозволить собі боятися — 
поки він не повірить. — Він сказав, ризикне обома вашими життями. 
Сказав, ніхто у цілому світі не повинен мати такої влади. Сказав: 
а тим паче — ти.

Небеса здригнулися від грому. Блискавка обвила все небо сіткою 
сліпучого, жахного світла. Вітер гатив із усіх боків, і Мей вщжбурну- 
ло від Ніка на самісінький краєчок даху. Очі пекли. Унизу перед нею 
похмуро лежав бетон, опора під ногами загрозливо перехилялася. 
Голова запаморочилася, живіт скрутило раптовою нудотою, і Мей, 
ледь сунучи враз обважнілі ноги, трохи позадкувала. Вчасно — у 
спину саме вдарив ще один порив вітру.

— Ніку! — закричала вона. — Припини! Все буде добре. У мене 
є план.

Нік глянув на неї дивно, неприродно вигнувши голову, наче 
хижий птах.

— Що ще він сказав?
Цей голос різав, як заточений меч, і свистів, як гостра стріла 

у повітрі.
— Байдуже, — відказала Мей. — Це несуттєво, Ніку.
Він розсміявся і відвернувся від неї — від того дикого страхіт

ливого сміху здригалося небо і осипався день. Хмари розчахнулися, 
і ринула злива — не літній дощик, а суцільна стіна мерзлої води, 
що відливала у спалахах блискавок то сріблом, то золотом, а тоді 
оберталась на чорну темряву. Краплі врізалися в шкіру, неначе 
камені. Мей ледве втрималася на ногах.

Замість упасти навколішки, вона кинулася до Ніка, схопила його 
за руки — пальці ковзали по вологій шкірі, поки Мей не впилася 
нігтями і не смикнула його на себе. Ніку все було байдуже — він
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стояв непорушний, як скеля, аж раптом сам до неї повернувся.
— Може, і несуттєво, — сказав він їй. — А що тоді з тобою?
— Тепер ти знаєш, — мовила Мей. — У нас є військо із ярмар

чан. Коли Алан поведе тебе на Гоблінський Ярмарок, то спробує 
заманити в магічне коло...

— Коли він... — повторив Нік і знову захлинувся диким сміхом.
Тепер вітер горлав Мей у вуха. Якби не стояла так близько, вона

би Ніка і не почула. Мей його ледве бачила, так сліпили блискучі 
голки дощу, але вона міцно вчепилася в його долоні.

— Не заходь у коло! — прокричала Мей у білу пляму його об
личчя вгорі. — Не ступай усередину і бийся на нашому боці. І ми 
вб’ємо магів, і... і Алан зрозуміє, що був неправий. І пожалкує, 
Ніку. Послухай мене.

Нік нахилився, прошепотів їй на вухо.
— Навіщо?
— Бо я знаю, що роблю, — сказала Мей. — Бо все буде добре. 

Я знаю, ти засмутився...
— Навіщо? — повторив Нік, і голос його впивався у вуха, як 

блискавка — у небо вгорі. Він притулив мокре обличчя до лиця 
Мей, вона відчувала щокою і його ніс, і жорстокий вигин губ, коли 
він тихо продовжив:

— Навіщо мені перейматися? Якщо... якщо... якщо це правда, 
то мені байдуже. Якщо ти говориш правду, навіщо мені зберігати 
нікчемну видимість, ніби я коли-небудь стану таким, як люди?

Блискавки зараз гатили в землю. Понад Ніковим плечем, крізь 
запону дощу, Мей бачила, як запалало дерево.

Він когось уб’є.
— Припини, — наказала вона крізь стиснуті зуби, схопила його 

за плечі.
Мей хотіла його струсонути, але він кам’янів під її долонями, 

ніби й справді — нема в ньому нічого людського.
Тихо і майже весело Нік відгукнувся:
— Ні.
— Тобі не здається, що ти трохи... — почала Мей, а тоді Нік 

торкнувся її. Схопив за горло, стиснув на шиї пальці, потім вчепився 
в потилицю, закинув її голову.

— Тобі не здається, що варто би злегка стривожитися, Мей? — 
запитав він. — Тобі, з гарненькою демонською міткою на тілі. 
Я награвся в людину. Уяви, що я можу з тобою зробити.
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Дощ більше не заливав їй очі. Над нею схилився Нік, краплі 
зривалися з його мокрого волосся, він дихав повільно, але нерівно, 
рвано. В очах у нього завмерло щось страшне.

Так усе місто може згоріти.
Він стояв надто близько, хотів її залякати. Чекав, щоби вона 

втекла або відступила.
Мей не збиралася робити ні те, ні інше.
Вона підступила вперед і схопила його за руку. Нік сахнувся, 

відсмикнув руку назад, але Мей не пустила. Вона переплела їхні 
мокрі холодні пальці, не дозволила йому перетворити їх на якогось 
безіменного демона, що жахає якусь безіменну людину. Вона його 
знала, чула його справжнє ім’я, читала щоденник його батька, вже 
колись тримала його за руку. Вони знали одне одного.

Він перестав відбирати руку і просто на неї дивився.
Мей втягнула ротом вологе повітря.
Тоді вчепилася пальцями у Нікову мокру футболку.
— Добре, — прошепотіла вона. — Почала уявляти.
Нік задихнувся, видихнув зболено і схилився, щока ковзнула 

по щоці, дряпнувши її, де він недбало поголився. І під ребрами 
у Мей повільно розповзлося терпке колюче тепло. Тоді його губи 
торкнулися, і її вуста відкрились йому назустріч. Вона пам’ятала, 
добре так пам’ятала саме це відчуття — його поцілунок, коли кожне 
нервове закінчення обпікає, мов блискавкою. '

Хай усе місто палає, Мей зараз було байдуже.
Вона цілувала Ніка, а він цілував її, і нарешті — це знову Нік. 

Мей упала спиною на змокрілу черепицю і потягнула його за со
бою, руки заплуталися у його мокрому волоссі, його гарячі губи 
пекли, вимагали більшого, вигиналися так, як вона пам’ятала. Вона 
напам’ять знала його поцілунки.

— Шшш, — шепотіла вона безумно, задихаючись від цілунків. — 
Ніку. Все гаразд.

Зараз було зовсім не так, як у той перший раз. Тоді вона також 
за нього розхвилювалася, але не так — дико, незрозуміло, коли 
серце тріпоче і б’ється, немов ошалілий птах у клітці грудей.

— Шшш, — повторила вона в кутик його рота, провела долонею 
по грудях, де під промоклою бавовною відчувалися гладкі м’язи. 
Пальці торкнулися талісмана та шраму під ним.

Нік майже усміхнувся, хоча усмішка й зникла, так і не роз
квітнувши.

— Мевіс, — сказав він уже не так гостро, не так загрозливо, і
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Мей довелося собі нагадати — їй не подобається це ім’я.
Він заспокоївся трохи, подумала вона, він може послухати. Треба 

спинитися, спокійно з ним поговорити, вдало направити розмову.
Він поцілував її знову, поділився гарячим тремтінням подиху з 

вуст у вуста. Його тіло притискало її до вмитої бурею черепиці, і Мей 
цілувала його також. Вона горіла посеред бурі, дрижала від жару.

— Шшш, — говорила вона, носом вела наосліп по його щоці, 
цілувала гостру лінію підборіддя, а тоді ковзнула губами по блідому, 
мокрому від дощу горлу.

Він не зітхав, як інші хлопці, тож їй довелося стежити за кож
ною дрібничкою у тісному, залитому блискавками просторі поміж 
ними. Вона прикусила шкіру, де його шия переходила у ключицю, 
спробувала на смак теплу дощову краплю, що лишилася в ямці 
поміж ключицями, і прохолодну шкіру під нею. Він напружився 
над нею вгорі.

— Ходи сюди, — наказав він, вона тільки припала губами до 
його шиї і усміхнулася.

Нік відсунув мокру тканину її футболки, ковзнув пальцями під 
комірець і провів раптово-холодним перснем по її мітці.

Мей вигнула спину, і він упіймав її губи, перехопив тихе зі
тхання, прикусив її нижню губу.

— В мене... — прошепотіла Мей у повільний гарячий поцілунок, 
п’яна від його близькості. Хотілося битися головою об черепицю — 
залишалася розпачлива надія, що так в голові проясниться, але 
натомість вона знову цілувала Ніка. — Я... о Боже... я маю план.

Задирати його футболку в план не входило, але Мей все одно 
потягнула мокру бавовну догори, обвела пальцями шкіряний фут
ляр, де він ховав ножа, погладила спину. Нік припинявся, і вона 
сперлася на лікті, щоби допомогти йому стягнути футболку, діс
татися долонями до вологої гладкої шкіри.

— Це вже у тебе в звичку входить, Ніку, — холодно зауважив 
Алан десь з боку люка, і Мей із Ніком обоє завмерли.

— Не звертайте на мене уваги, — кинув Алан і зник, спустив
шись драбиною швидше, ніж Мей встигла роздивитися вираз його 
обличчя.

Хоча, вже з тону можна було здогадатися: там нічого хорошого.
Мей вилаялася крізь стиснуті зуби, а Нік покинув її і рвонув до 

люка, слідом за Аланом. Мей притиснула долоню до лоба і довго, 
беззвучно себе кляла. Така дурепа, як можна було так вчинити, і 
це після того, що Алан сказав їй на головній вулиці. Як же йому 
тепер, мабуть.
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Вона здерлася на ноги і пішла до драбини, спустилася на не
певних, задерев’янілих ногах. Там, далі, Нік уже прогримів сходами 
з горища.

— Алане! — крикнув він, але у відповідь не долинуло навіть 
крику — взагалі ані звуку.

Мей спускалася сходами на перший поверх, коли Нік наздо
гнав Алана на кухні. З відчинених дверей лилося світло. Алан стояв 
коло щойно увімкнутого чайника. Блідий і підкреслено спокійний.

Нік вхопився за кухонний стіл. Промоклий до нитки, розтріпа
ний — він чіплявся за стільницю, немов потопаючий.

— Алане, — сказав він, — я хочу поговорити.
Мей уже подолала сходи і повільно підходила до кухонних две

рей. Не хотілося погіршити ситуацію своїм втручанням. Не можна 
залишати пояснення на Ніка, але Мей зрозуміє, якщо Алан не хоче 
зараз на неї дивитися.

Вочевидь, на брата Алан також дивитися не хотів. Він не від
водив погляду від порожнього горняти.

— Правда? — сухо він запитав. — Ну, це щось новеньке і не
звичайне. Що ти хотів сказати?

Нік дивився на нього, блистів очима з-під мокрого волосся. 
Здавалося, кожен м’яз у його тілі напружений, і Мей згадала — що 
розказала Ніку, усвідомила, наскільки він зараз, можливо, ненави
дить Алана, і з пересохлим ротом чекала, що скаже Нік.

Тихо і холодно Нік сказав:
— Зрадь мене.
Алан рвучко підніс голову.
— Що?
— Зрадь мене, — повторив Нік тим самим страшним, безвираз

ним демонським голосом. Він так сильно вчепився у стільницю, Мей 
злякалася, зараз дерево трісне. — Віддай мене магам, забери магію, 
роби все, що, по-твоєму, мусиш, мені байдуже. Тільки не покидай.

«Я все наплутала», — усвідомила Мей, не відчуваючи тіла. Вона 
знала, що Нік боїться чогось. Він сам зізнався, що знає це відчут
тя, коли Мей описувала: страх — це коли не можеш встати, хоч і 
знаєш, що треба діяти, але відчуваєш — варто тобі ворухнутися, і 
неодмінно станеться найгірше, що тільки можна собі уявити.

Мей просто неправильно зрозуміла, чого саме він боїться най
більше в світі.

Судячи з виразу Аланового обличчя, він також раніше не знав, 
чого його брат боїться.

— О, Ніку, — видихнув він притишено й вражено. — Ні.
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Він прошкутильгав кілька кроків до брата, тоді протягнув руку. 
Нік здригнувся всім тілом, наче нажаханий звір, який поривається 
кинутися навтьоки, але залишився на місці. Аланова долоня лягла 
йому на потилицю, і Нік схилив голову, дозволив йому.

— Ні, ні, ні, — повторював Алан своїм прекрасним голосом, 
наче колискову — лагідно, заспокійливо. — Ніку. Я тебе ніколи 
не покину.

Зараз Мей там не місце, тож вона тихо причинила кухонні двері 
й пішла додому.

Надворі все ще не проясніло, та рвані клапті чорних хмар ту
лилися одна до одної майже ніжно, буря вщухла, небо повнилося 
надіями.

Дощ закінчився.



Ц ІН Л ДЕ-ЖОНЛ

день Гоблінського Ярмарку Мей розбудив телефонний 
дзвінок просто під вухом. Це Сін панікувала, де знайти 
своїм людям якесь прикриття. Мей сіла у ліжку, дістала 
ноутбук і вивела на екран кілька карт.

— Дивися, Сін, — сказала вона. — Подумай. Пло
ща знаходиться посеред міста. Там всюди будинки 

довкола! Ну, з одного боку церква, але ти мене зрозуміла. Можна 
й не сумніватися — маги закриють себе від поглядів звичайних 
людей. Повір мені, я бачила — так робило Авантюринове Коло 
на мості Мілленіум-бридж. І нас заодно прикриють. Треба тільки 
цим скористатися.

— А якщо знімуть чари?
— То викриють і себе, — пояснила Мей. — Все буде добре.
— Не буде, — відказала Сін тихо. — Люди ідуть на смерть. 

Я вірю, що знищити магів — гідна мета, і воно того варте. Але ти 
не ярмарчанка. Поки що ні. Переживеш, якщо через твій план 
хтось загине?

Мей потерла заспані очі долонею. За вікном у чисте блакитне 
небо тягнувся ажурний готичний шпиль церкви Сент-Леонардз.

— Не знаю, — мовила вона тихо і заплющила очі. — Мабуть, 
життя покаже.

Сін помовчала. Тоді раптом змінила тему.
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— Демон погодився?
— Ага, — миттю відгукнулася Мей, бо варто їй завагатися, і Сін 

здогадається: щось негаразд — і відмінить усе.
Тоді довелося і самій над цим замислитися. Згоди Нік точно не 

дав, але Мей розказала йому, і він не відмовився, просто в нього 
стався типово Ніковий нервовий зрив — із перепадом погоди. Опіс
ля він, ніби, не протестував, але Нік, може, взагалі не мав звички 
перечити дівчатам, які стягують з нього одяг.

Він сказав Алану: «Зрадь мене», — хоча й не хотів, щоби брат 
ішов на таке. Мей згадала, як Алан на нього глянув опісля цих 
слів. Цілком імовірно, Алан також цього не хоче.

Швидше за все, Нік розповів Алану про її план, і вони тепер 
обидва виступлять на її боці.

Але, мабуть, варто уточнити, перш ніж на це розраховувати, 
ризикуючи життям багатьох людей.

— Отже, з одного боку від площі є огорожа? — продовжила 
Сін. — Думаєш, її вистачить лучникам для прикриття?

— Е, лучникам? — перепитала Мей.
Майнула думка: може, це таємний другий етап їхнього плану? 

Крок перший: побороти зло. Крок другий: розіграти сценку про 
Робін Гуда.

— їх не завжди беруть кулі, — терпляче нагадала Сін. — Стріляти 
з лука зручніше, ніж метати кинджали. Спокійненько відстрілюєш 
по одному і жодних тобі проблем.

— А ти вмієш стріляти з лука? — спалахнула захопленою ціка
вістю Мей.

— Ага, — сказала Сін. — Але ножі люблю більше. Я проблем 
не боюся.

— От би навчитися.
— Якщо ми вийдемо переможцями, — пообіцяла Сін, — буде 

тобі все, що захочеш. То ти під’їдеш до сьомої, так?
— Або й раніше. Побачимося вже там.
До Кембриджширу на автівці чотири години, а вже по одинад

цятій. Треба було ще подзвонити Ніку. Мей попрощалася з Сін і 
набрала Ніковий номер.

Нік не відповідав.
Алан не відповідав.
Мей вискочила з ліжка та кинулася до шафи — вдягнутися, а 

тоді навідатися до Ніка додому. Дзеркальні дверцята, вкриті наклей
ками, показали дівчину з шаленим блиском в очах та здичавілим 
кущем рожевого волосся.
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Ну, причесатися можна і після битви. Мей витягнула джинси 
та футболку з цитатою Дороті Паркер на грудях: «КОЛИ ТАК, ЛИ
ШАЄТЬСЯ ЖИТИ». Спустилася сходами, стрибаючи то на одній 
нозі, то на другій — на ходу зав’язуючи шнурівки.

Материн голос із вітальні зупинив її мало не на половині 
стрибка.

— Джеймсе, в мене обмаль часу, — роздратовано говорила Анна- 
бель. — Навіть ця обідня перерва в мене була виділена під зустріч. 
Через тебе мені довелося відкласти гольф із Елізабет, а хто знає, 
коли в неї іще знайдеться для мене годинка в щільному графіку?

— Добре, мамо, — мовив Джеймі. — Але... але я мушу зараз тобі 
сказати. В мене також графік.

— Елізабет — суддя. У них переважно менше вільного часу, ніж 
у звичайного школяра. А ти навіть не пішов на літні курси, хоч я 
і залишила кілька прекрасних брошур в твоїй кімнаті. І на столі в 
коридорі. І коло холодильника.

— А може, я не звичайний школяр, — дуже тихо озвався Джеймі, 
і Мей повернулася та сторчголов помчала назад нагору.

Аннабель сиділа у кріслі зі склянкою води з льодом в руці. Коли 
Мей влетіла в кімнату, матір окинула її чіпким поглядом, підмічаючи 
і волосся, і футболку, і той безсумнівний факт, що Мей щойно зі
рвалася з ліжка. Очевидно це все не схвалюючи, матір переборола 
себе і злегка їй усміхнулася.

— Доброго ранку, Мевіс.
— Джеймі, не роби цього, — попросила Мей.
— Коли я ще був малий, навколо траплялося щось незрозумі

ле? — запитав Джеймі. — Може, речі ламалися. Літали в повітрі.
— Бували неприємні випадки, — визнала Аннабель. — Але за 

два місяці ми відмовилися від послуг тієї няні, Джеймсе, а тобі 
було тільки три. Навряд чи в тебе лишилася психологічна травма.

Джеймі глибоко вдихнув і сказав:
— Це не травма. Це я все робив.
— Джеймі, не треба, — благала його Мей. — Не сьогодні.
— Мей, не тобі вибирати, — відрізав Джеймі, навіть на неї не 

глянувши. — Я мушу переконатися, що Джеральд помиляється. 
Мені треба знати, що вона... що вона не...

Він стояв, упершись спиною у поличку над каміном — худень
кий, виструнчений, ніби солдат перед розстрілом. Сперечатися не 
було сенсу. Мей могла хіба встати поряд, щоби він не стояв один. 
Щоби Джеймі знав: Мей на його боці, завжди.
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— Я люблю тебе, — сказав Джеймі матері. — Завжди тебе лю
битиму. Що би не сталося.

В Аннабель шоки пішли червоними плямами, наче від ляпасів, 
але вона промовчала.

— Тобі ніколи не здавалося, що я... трохи інакший?
— Ми ж уже про це говорили, коли тобі було тринадцять, — 

трохи безпомічно мовила Аннабель. — Я сказала тобі: нічого 
страшного. Інколи, правда, мені би хотілося, щоби ти менше гелю 
виливав на волосся.

— Мамо, будь ласка, — розпачливо видихнув Джеймі.
— Джеймсе, я не знаю, чого ти хочеш!
Джеймі дивився на матір з другого боку кімнати, блідий та 

напружений. Наче картяр, що, програвшись, ставить гроші, яких 
не має.

— Хочу, щоби ти мене не зненавиділа за те, що я вмію так, — і 
він підняв руку.

Склянка вилетіла з долоні Аннабель. Сонячні промені, прони
каючи крізь штори, підсвітили скляний бік, і лід всередині заяскрів. 
Джеймі махнув рукою, і склянка закрутилася у повітрі, виблискуюча, 
красива. Така дрібничка, а лице в Джеймі проясніло, засяяло вірою, 
що магія буває прекрасна.

— Це якийсь фокус? — кинула Аннабель крижаним тоном.
Кожне слово звучало виразно й чітко, немовби матір безжально

різала речення столовим прибором.
— Ні, — відказав Джеймі. — Це магія. Я вмію чарувати.
— Джеймсе, це жарт? Як на мене, надзвичайно невдалий.
Голос у Аннабель здригнувся, коли вона усвідомила, що Джеймі

не смикає жодні дротики або ниточки. Рука, звідки чари висмикнули 
ту склянку з водою, нарешті відмерла, і матір стиснула її в кулак.

— Що мені ще зробити? — зажадав Джеймі, і склянка впала 
на килим.

Скло не розбилося, та лід посипався на підлогу. Джеймі наставив 
долоню на дзеркало над камінною поличкою, і воно тріснуло навпіл. 
Тріщина розділила відображення кімнати на дві окремі частини: 
Джеймі та матір опинилися по різні боки.

Аннабель скочила на ноги. Злегка похитнулася, ніби завжди 
зручні підбори раптом її підвели.

— Досить!
— Скажи мені, мамо, — вимагав Джеймі, і голос у нього дри

жав. — Як ти тепер до мене ставишся?
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Штори заворушилися, засмикалися на карнизі, зазміїлися, мов 
живі. По дзеркалу розповзалася дрібна сіточка тріщин, загрожуючи 
осипати скло додолу блискучими скалками.

— Я сказала, досить! — крикнула Аннабель. — Досить огидних 
циркових трюків!

Усе завмерло.
— Ну, — підсумував Джеймі незворушно, як матір у її кращі 

хвилини. — Ось і твоя відповідь.
Аннабель рвучко повернулася до крісла, взяла в руки портфель, 

закрила, не з першого разу упоравшись із зашібкою.
— З мене досить цього безглуздя, Джеймсе, — випрямилася вона. 

На ногах матір досі стояла нетвердо, та на блідому обличчі чита
лася рішучість. Вони з Джеймі раптом здалися дуже подібними. — 
Я не... потім обговоримо твоє покарання. Я не знаю... мені треба 
повертатися на роботу. Щоби я такого від тебе більше не бачила!

— Якого, мамо?
У Аннабель задрижали губи, тоді стиснулися в тонку лінію.
— Цікаво, чи Елізабет ще не проти зіграти в гольф, — сказала 

вона. — Мені набридло марнувати тут час.
— Аннабель, — попросила Мей. — Будь ласка, Аннабель...
Аннабель глянула на неї налякано, ніби боялася, що Мей зараз

також почне трощити предмети силою думки. Вона вибігла з кім
нати, спустилася сходами, повертаючись до свого звичного життя, 
де чари неможливі.

Мей задерев’яніла, і тільки коли почула, як заревів надворі 
двигун материної автівки, відмерла і кинулася навздогін — щоби 
вона повернулася до Джеймі, щоби перепросила.

Машина вже виїжджала з двору, і Мей побігла слідом, ударила 
кулаком по кузову. Аннабель не озирнулася. Навіть у бічне скло не 
глянула. Всього лише додала швидкість, так відчайдушно їй хотілося 
втекти від дітей та їхньої ненормальності. Мей втратила останній 
глузд, побігла наздоганяти, упіймати, втримати.

Коли машина виїхала на головну дорогу до міста, Мей зупи
нилася, сіла в траві перед якимось будинком і вперлася лобом в 
коліна. Аннабель ніколи їх ще не кидала, на відміну від Роджера. 
Завжди трималася звіддаля, але ніколи не кидала.

Мей звелася на ноги і попрямувала назад додому, коли згадала, 
що Джеймі залишився там зовсім один.

Вже з порога вона почула голос Джеральда, що лунав десь від 
кухні.
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Мей завагалася, тоді до кінця, але обережно, відчинила двері 
та прослизнула всередину.

Джеральд не слідкував за вхідними дверима. Він сидів на стіль
чику за кухонним столом, дивився на Джеймі, схиливши пісочну 
голову. Джеймі спирався спиною об стільницю над нижніми шаф
ками, охопивши себе руками.

— Я знаю, це боляче, Джеймі, — говорив Джеральд. — Мені 
жаль. Але це ненадовго. Біль мине. Я обіцяю.

Джеймі рвано видихнув, пирхнув.
— Джеймі, подивися на мене, — м’яко наказав Джеральд, і 

Джеймі відвів погляд від підлоги, підняв очі. — Я тобі обіцяю, — 
серйозно повторив Джеральд.

Обличчя Джеймі пом’якшало. Досі сумний, він дивився вже 
трошки бадьоріше, а в очах його сяяло — зовсім не трошки — обо
жнення.

Мей відійшла, ледь торкаючись ногами підлоги, тихо і обережно, 
немовби тінь. Прослизнула сходами нагору, повільно й безшумно 
відчинила двері до себе в кімнату, щоби навіть скрипом не зрадити 
Джеральдові свою присутність.

Життя так і не навчило Джеймі не залишати двері свого серця 
навстіж відчиненими, не вірити людям, навіть якщо вони кажуть, 
що ти їм подобаєшся. Мей підійшла до комода і витягнула другу 
шухляду.

Дістала з-під складеної футболки ніж, яким колись убила мага.
їй снився цей ніж, Мей про нього думати не могла, хотіла ніколи 

більше не брати в руки. Зараз руків’я лягло в долоню і все стало 
просто. Вона досі ненавиділа цей ніж.

Але готова була ним скористатися.
Мей сховала ніж у кишеню та знову пішла до сходів, але спи

нилася, наче вкопана: Джеральд із Джеймі перейшли в коридор. 
Мей припала до підлоги, сховалася за перилами і спостерігала, 
стискаючи в кишені ножа.

Вона встигне збігти вниз і допомогти Джеймі. Джеральд не 
чекатиме, що в неї є зброя.

Втім, поки Джеймі її захисту не потребував. Джеральд вів його 
під лікоть, направляв, але не силував, і коли Джеймі відступив на
зад, Джеральд дозволив йому.

— Я не хочу в ваш дім.
— Хтось із наших магів може тобі справді помогти, — перекону

вав Джеральд. — Бен якийсь час намагався підтримувати зв’язок із 
братом. Я хочу допомогти, Джеймі, але в мене такого досвіду немає.
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— Невже ти ніколи не хотів з ними побачитися?
— Маги забрали мене, коли мені було одинадцять, — сказав 

Джеральд. — І Господи, Джеймі, я пішов з величезною радістю.
В очах у Джеймі сяяло співчуття, і Джеральд вимучено йому 

усміхнувся.
— Але в багатьох інших магів було, як у тебе. Рідні хотіли їм 

якнайкраще, принаймні, спочатку, намагалися перебороти страх або 
вдавали, що все гаразд. Але недовго. Вони завжди тебе боятимуться. 
Та врешті зненавидять, бо в тебе є сила, якої у них нема. Зрештою, 
все на світі вирішує сила.

— Я так не думаю, — заперечив Джеймі, але незлостиво.
Він дивився на Джеральда, ніби прагнув йому допомогти, пере

конати його, і — звісно, Джеральд це побачить і використає.
— Ні? — засумнівався Джеральд. — То чому вона тебе ненави

дить? Тільки за те, що ти — огидний цирковий трюкач?
Джеймі смикнувся, як від удару.
— Вона не мала права таке казати, — продовжив Джеральд. — У 

неї взагалі на тебе прав не лишилося. Вона тобі більше не матір. 
Тепер ми — твоя сім’я. Я — твоя сім’я. Я більше не дозволю тебе 
кривдити.

«От чому Аннабель не сказала щось подібне?» — подумала Мей, 
жахливо сердита на матір, на Джеральда, навіть на Джеймі — за те, 
що дивиться на Джеральда, відкритий, мов книга. Все у очах на
писано, Джеральду на тарілочці — бери, розкрути та отримай приз.

— Ми поїдемо звідси, коли нейтралізуємо демона.
Джеймі нахмурився.
— Його звати Нік.
— Звісно ж, — погодився Джеральд. — Це тут Артур вигадав 

свій божевільний план, тут народилася нелюдська дитина, тут все 
пішло шкереберть, і тут все має закінчитися. Але я хочу, щоби для 
мого Кола все почалося з нової сторінки. Ми поїдемо в Уельс. 
Я хочу, щоби ти поїхав зі мною.

— Що? — перепитав Джеймі і нервово смикнув губами. — 
Я не можу...

— А тут залишитися — можеш? — м’яко наполягав Джеральд. — 
Вона захоче тут тебе бачити?

— Вона моя матір!
— І, звісно, дуже тебе любить.
Люстра у формі масивного канделябра захиталася над ними, 

наче ловець снів на вітрі. Задзвеніли лампочки в металевих трима-
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чах. Джеральд поглянув угору, і дзенькіт стишився до ледь чутного 
передзвону. Тоді він знову подивився на Джеймі.

— Хіба ти не бачиш? — лагідно запитав він. — Твоє місце не 
тут. Твоє місце — разом зі мною.

Джеймі вдивлявся тужливо в його обличчя, тоді відвів очі, за
говорив:

— Поїдемо в Уельс, будемо чарувати, і всі так добре до мене 
поставляться. Все буде прекрасно, і я стану такий могутній...

— Так.
— І все одно: з-за гір будемо слати демонів — на убивства.
— Ніхто не примусить тебе, якщо ти не захочеш. У тебе буде 

купа часу звикнути...
— До думки про вбивство? — закінчив Джеймі і розсміявся, 

затуливши рота рукою — приглушено, страшно. — Ні. Ти так і не 
зрозумів, Джеральде. Та і як же міг зрозуміти?

Мей почала скрадатися — повільно, зігнувшись у три погибелі — 
ближче до сходинок. Приготувалася вистрибнути і кинутися вперед.

— Ти хотів мені сподобатися, — тихо продовжив Джеймі. — 
І ти подобаєшся мені, правда. Показував мені, яка магія чудова. І 
я зрозумів, зрозумів нарешті — дякую тобі за це. Але я знаю, чим 
усе закінчиться, якщо я з тобою поїду. Я не зможу когось убити 
заради магії. І байдуже, що буде зі мною. Я залишаюся тут.

Розчахнулися вхідні двері, гепнувши в стіну. В коридорі забли
мало, затріщало. Мей зірвалася на ноги, щойно Джеральд схопив 
Джеймі за зап’ястя, і Джеймі скрикнув від болю.

Від місця, де тримав Джеральд, у Джеймі під шкірою щось роз
повзалося, ніби вени перетворилися на колючий дріт.

— Ти передумаєш.
— Джеральде? — голос у Джеймі здригнувся.
Мей мусила здогадатися, коли закляття у Джеймі кинула Лора, 

а не Джеральд. Звісно, захист Джеральда був непростий, звісно, що 
із секретом. Від магії самого Джеральда закляття не берегло.

— Я не дозволю тобі залишитися з цими людьми, вони тебе 
живцем з’їдять, або Селеста схопить. Я взагалі не дозволю тобі за
лишитися, — відрізав Джеральд. Від його приязні й сліду не лиши
лося, очі палали яскраво-синім, і весь дім довкола нього двигтів. — 
Ти мені потім «дякую» скажеш.

Дихання Джеймі виривалося зі схлипами. Він підняв руку, і 
Джеральд розсміявся йому в лице.

— В тебе не вистачить сили. Не зараз — це точно.
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— Відпусти мене!
Джеймі закричав так страшно, ніби крик із коренями виривали 

йому з горлянки. Джеральд позадкував до відкритих дверей, тягнучи 
Джеймі за руку.

Мей перестала чекати, поки Джеральд повернеться спиною, і 
просто злетіла сходами униз, розмахуючи ножем.

Як вона помилилася, Мей зрозуміла, щойно Джеральд її по
мітив — і миттю згадалося, що раз він її уже заморозив, другий — 
відкинув, неначе дрібну перешкоду. Коли він за секунду з нею 
розбереться, Джеймі лишиться і без такої підмоги.

Джеральд не встиг: тільки глянув на неї широкими, шокованими 
очима — і враз відпустив Джеймі та впав на підлогу.

Аннабель розмахнулася ключкою для гольфа і ще раз йому вга
тила. Вона була схожа на янгола-месника у прекрасному діловому 
костюмі.

— Геть від мого сина! — погрозила вона Джеральдовому непри
томному тілу і переступила через нього, навіть не спіткнувшись на 
височезних підборах.

— Мамо, — видихнув Джеймі і підлетів до неї, сховав лице у 
плече її костюма, вчепився, обійняв за талію, мало не збив із ніг.

— Джеймсе, — розпачливо і зніяковіло мовила Аннабель. По
гладила по спині рукою, вільною від ключки для гольфа. — Хто 
цей чоловік? Що відбувається? Я не повинна була... не повинна 
була йти, це з мого боку дуже нерозважливий крок, більше такого 
не повториться. Мевіс, це в тебе ніж?

— Ем, — Мей швиденько сховала його в кишеню. — Можливо?
— Кулі їх не завжди беруть, — нерозбірливо пробурмотів Джеймі 

матері в плече.
— А, — видихнула Аннабель. — Он як.
— Не можна дзвонити в поліцію, — вставила Мей. — Вони 

проти магії безсилі.
Аннабель звела брову.
— Звісно, що ні. Поза тим, в поліції працює моя подруга Кора, 

вона вирішить, що я почала вживати наркотики. Є хтось, хто зро
зуміє, що тут відбувається?

— Є Нік із Аланом... — почала Мей.
Згадка про те, куди вона збиралася, поки не почула розмову 

Джеймі із матір’ю, вдарила, як землетрус. Мей схопила телефон і 
знову спробувала додзвонитися до Ніка.

Його телефон досі не відповідав.
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Годинник показував кілька хвилин по другій.
— Аннабель, — розхвилювалася Мей. — Ти мусиш відвезти 

мене до Гантіндона.
— У Кембриджшир? — перепитала Аннабель не так сердито, 

як здивовано.
Мей майже чекала: зараз вона зауважить, що в неї зустріч, але 

ні. Матір знову погладила Джеймі по спині, мабуть, змирившись 
із фактом, що він не відчепиться. Навіть руки не забрала опісля — 
лишила в нього на плечі.

— Навіщо нам туди?
— Ну, по-перше, цей хлопець скоро прокинеться, і краще нам 

бути подалі, коли це станеться. І по-друге, мені треба дещо зроби
ти. Цей хлопець — він керує цілою купою магів, які нападають на 
Джеймі та Ніка, і в мене є план, як із ними впоратися, і все має 
статися на Гантіндон-маркет-сквер, і я мушу там бути.

— У тебе є план, як із ними впоратися? — вражено запитав 
Джеймі, піднявши лице від материного плеча, і витріщився на 
Мей. — О Боже, ну звісно, що є.

— Мені туди терміново треба, — заблагала Мей. — Мамо, будь 
ласка. Я знаю, це все важко зрозуміти. Знаю, це схоже на божевілля. 
Але якщо я туди не встигну, загине багато людей.

Аннабель, схоже, прийняла рішення. Вона відсторонила Джеймі 
і попрямувала до сходів.

— Про твою поведінку поговоримо у машині, Мевіс. Прошу 
мене вибачити, я тільки дещо візьму.

— Що візьмеш? — насторожилася Мей.
Матір озирнулася через плече, вже повністю себе опанувавши:
— Оскільки кулі їх не беруть, а звернутися в поліцію ми не 

можемо, я вирішила взяти з собою шпагу.
Аннабель із Джеймі вже сиділи в машині, Мей навмисне за

трималася у домі — стала над Джеральдом і витягнула ножа.
Лезо блистіло у неї в руці, гостре та яскраве в затіненому ко

ридорі, і Мей згадала, як устромляла його в людське тіло. Скільки 
довелося докласти зусиль, яка людська плоть неочікувано тверда — 
спогади повернулися, мов темні примари із давніх снів.

Але Мей мусила. Вона стала навколішки на холодну підлогу, 
перевернула Джеральда на спину. Непритомний і зблизька він зда
вався молодшим, ніж Мей завжди думала. На скроні у нього налився 
червоним синець, губи розслаблено привідкрилися — звичайний 
хлопчик, ледь старший за Алана.
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Вона підняла ніж.
Джеральд різко розплющив очі — яскраво-сині навіть у темному 

коридорі. Мей зірвалася на ноги і помчала геть, поки він не встиг 
оговтатися, вилетіла надвір, скочила на заднє сидіння машини.

— Поїхали! — закричала вона, і Аннабель натиснула на газ.
Гравій захрустів під колесами, і машина виїхала за ворота. Вони 

летіли від мага назустріч битві.

* * *

Коли вони виїхали на трасу М42, Аннабель уже цілком розі
бралася в особливостях магічного світу, а Мей запанікувала.

Вони надто повільно їхали. Через якусь аварію довелося купу 
часу простояти в заторах, а Аннабель навіть слухати не хотіла про 
перевищення швидкості — мотивуючи, що поліцейський патруль 
їх сповільнить ще більше.

Мей не могла оцінити логіки: сонце ніби затялося бігти з нею 
наперегони — і вигравало. Воно пірнуло за хмари, а в Мей перед 
очима замість позолоченого хмарного неба стояла тільки Сін із 
ярмарчанами, що їй довірилися.

Увесь цей час вона намагалася додзвонитися до Ніка із Аланом.
Коли встотридцяте їй повторили: «Абонент не може прийняти 

ваш дзвінок», від злості вона вгатила долонею по спинці сидіння.
— Мевіс, — осадила її Аннабель.
— Якби ти пустила мене на курси водіння, тобі би не довелося 

мене відвозити, а я би вже була там!
— Якби я пустила тебе на курси, я би тебе більше в житті не 

побачила, — заперечила Аннабель. — Ти би поїхала до Ґластонбері 
на фестиваль і оселилася там на дереві чи ще щось подібне.

Мей в голові не вкладалося, що Аннабель, яка хіба ночувати з 
роботи повертається, хоче бачити вдома дочку. Тож вона пирхнула.

— Якби я хотіла, мене би хлопець якийсь відвіз до такого дерева, 
яке скажу. Я знаю, ти заборонила мені на зло, бо ти мене ніколи 
не любила.

Це мав бути жарт, але прозвучало зовсім інакше.
— Неправда! — гостро мовила Аннабель. — Любила. Я знаю, 

що наробила багато помилок. Роджер сказав, у мене немає мате
ринського чуття, і саме тому ви стали такі... оригінальні, і я хотіла 
швидше повернутися на роботу, бо там я хоч знала, що роблю. Я
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не знала, що робити з дитиною. Але це не твоя вина. І не твого 
брата. А моя.

— Гей, Аннабель, — Мей легенько штурхнула матір в плече 
стиснутим кулачком. — Гей. Спокійно. Я теж не люблю маленьких 
дітей. — Вона подумала і спитала: — Ти саме тому назвала мене 
Мевіс?

— Не розумію, — відказала Аннабель. — Мевіс — дуже красиве 
ім’я. І завжди тобі личило.

— А мене ти назвала Джеймсом, бо це також красиве ім’я? — 
запитав Джеймі, дивлячись на матір сяючими очима.

Він не зводив із неї зачарованого погляду з тієї хвилини, як 
вона постала на порозі їхнього дому ключкою вершити світову 
справедливість.

— Ні, милий, це на честь твого двоюрідного діда Джеймса, а 
тоді цей негідник усе одно лишив увесь спадок китам.

— О, — сказав Джеймі. — Ну, це ніби як круто — що мене на
звали на честь захисника природи. — Він замовк на хвилину. — Буду 
вимикати світло, виходячи з кімнати, і економити електроенергію.

Все було майже прекрасно, і виявилося — це так просто: жод
них секретів одне від одного, жодних образ. Аж тоді Мей помітила: 
сонце вже підсвітило хмари оранжевим, замість золотим. І ще раз 
спробувала додзвонитися до Ніка, охоплена новим і потужним при
ступом паніки. Мей почала задихатися, довелося спертися лобом на 
спинку материного сидіння попереду і повільно, обережно ковтати 
повітря, тлумлячи страх.

— Цей Алан Райвз — він не мав права розповідати тобі про свої 
плани, — зауважила Аннабель. — Це було нечесно з його боку.

— О ні, мамо, — Джеймі стривожено поспішив захистити Ала
на. — Алан чудовий, от побачиш.

— Я не довіряю чоловікам, які всім подобаються, — похмуро 
мовила Аннабель. — Люб’язний і добрий — це різні речі.

— Ага, — відгукнувся Джеймі, схрестивши руки на грудях і 
спохмурнівши.

Мей обережно торкнулася його ледь спухлого зап’ястя, і він 
усміхнувся.

— Тепер я починаю це розуміти. Тільки Алан не такий. Є люди, 
що люб’язністю хочуть замінити доброту, або... або їм в голові все 
сплуталося, і вони не бачать різниці. Алан її розуміє. Він просто 
так старається бути люб’язним, бо боїться, що зовсім не добрий.
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Мей довелося знову зосередитися на повільних глибоких вдихах, 
так злякала її думка: яку жахливу помилку Алан, можливо, робить 
у цю саме мить — зі шкіри пнучись, щоби стати добрим, бо не ві
рить, що добрий і так.

І тут їй прийшов страшний здогад. Якщо Алан попросить у Ніка 
вибачення і скаже, що передумав — Нік повірить йому. Нік же ледь 
не благав Алана, він із радістю повірить всьому, що Алан скаже.

І якщо Алан збреше і все одно заведе Ніка у пастку — що Нік 
тоді зробить?

Мей заклякла і так сильно вчепилася у материне сидіння, що 
кожен порух машини віддавався їй аж у кістках.

— Будь ласка, — сказала вона. — Аннабель. Будь ласка, поспіши.
Вони швидко проїхали середньовічний міст, що вів до Гантіндо-

на. Сонце спустилося так низько, що річку з одного боку вузенького 
кам’яного мосту повністю вкрили сутінки — темна вода здавалася 
глибокою і холодною. Було двадцять по сьомій.

Аннабель під’їхала до площі так близько, як тільки можна, 
тоді щось ледь чутно пробурмотіла про місце для паркування. Мей 
просто навстіж відкрила дверцята і вискочила на ходу. Аннабель 
зупинила машину посеред вулиці та разом із Джеймі побігла за нею 
слідом, не подумавши навіть захряснути двері автівки.

Аннабель без особливого успіху все намагалася сховати шпагу 
під піджаком. Люди витріщалися...

А тоді перестали. Людей не було, ніби все місто як один забуло 
про існування цих вуличок і цієї площі. Порожня вулиця, по якій 
вони неслися вперед, здавалася темнішою, аніж та переповнена, 
звідки вони щойно прийшли. Немовби світло зникало з пам’яттю, 
наче вони бігли у забуття, та Мей до всього було байдуже — тільки 
би встигнути.

Ось почалася прикрашена зірками огорожа, ось Мей проминула 
церкву, схожу на замок, із широкими, наче двері, вітражними вік
нами. І ледь не влетіла в Сін — висока темноволоса дівчина стояла 
під огорожею, відразу за поворотом.

— Вибач, — видихнула Мей тихо. — Мій брат... я не могла...
Обличчя Сін випромінювало якусь аж середньовічну суворість —

немов старий міст, чи церква позаду неї або різьблений орнамент 
із чорного дерева на її чорній шовковій футболці. За спиною у Сін 
висів лук і сагайдак зі стрілами.

— Байдуже, — відчай у її голосі був холодний, неначе камінь, і 
Мей глянула їй за спину — туди, де простягалася площа.
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Площа у Гантіндоні більше нагадувала кривобокий трикутник 
із церквою з одного боку і будівлею, увінчаною величезним купо
лом — з іншого. Мабуть, то була міська ратуша. Вимощена черво
ною цеглою, площа здавалася темно-брунатною у сутінкових тінях 
і криваво-багряною там, де її заливало сяйво ліхтарів — довкола 
скульптури замисленого солдата.

Точно у центрі цього червоного трикутника мерехтіло магічне 
коло, вже наповнене магією.

Усередині стояв Нік, похиливши голову і напруживши плечі, 
немов поривався метнутися в тисячі різних напрямків водночас, але 
не міг навіть ворухнутися. Уже ув’язнений, уже зраджений.

Мей запізнилася.

< * *

Маги Обсидіанового Кола купчилися позаду статуї, перед рату
шею. При світлі магії та ліхтарів Мей вдалося розгледіти Джеральда 
та Лору. Всі присутні маги спостерігали за ув’язненим демоном із 
блиском в очах, чекали на його поразку.

Навіть у Себа в задніх рядах розчервонілися щоки від запалу і 
радості перемоги.

Алан із Мерріс Кромвель стояли по різні боки магічного кола, 
подалі від Джеральда з його посіпаками — вони на переможців 
подібні не були.

Мей учепилася за чорні гратки церковної огорожі, ніби то ві
конце в стіні її в’язниці. Обличчя Мерріс було не роздивитися. 
Алан стояв іще далі, але його лице осявало біле світіння магії. Він 
здавався сповненим рішучості. Ліхтарі розливали йому за спиною 
яскраве світло, і збоку темніла його довга тінь.

Зсередини блискучої пастки, з-посеред тріску магії — Нік ди
вився на свого брата.

— Ліаннан, — тихо покликав Джеральд. Він один порушував 
тишу на цій нічній площі, решта усі беззвучно спостерігали. — 
Ліаннан, ми впіймали для тебе зрадника. Прийди і зв’яжи його. 
Обгорни його в терни. Дай йому серце і розбий, наче лід. Покажи 
йому, що ти робиш із тими, хто виступає проти власного народу!

Ліаннан з’явилася, як з’являється світло: магія вималювала її 
постать у пітьмі спалахом зірки. На неї боляче було дивитися, а 
тоді сяйво потьмяніло, і Мей роздивилася її червоне волосся —
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сьогодні воно розходилося у сутінках, наче кров у нічній воді — і 
жорстокий вигин уст.

І зараз також на неї боляче було дивитися.
— Ти поглянь, — прошепотіла Ліаннан, ковзнувши пальцями по 

Нікових руках, по плечах, стиснувши в кривавих обіймах. — Милий 
мій. Який же ти дурень.

Нік навіть не подивився на неї.
Вона приклала губи до його вуха і радісно розсміялася:
— Як же ти будеш страждати.
Ліаннан відступила від Ніка і окинула таким поглядом, яким, 

мабуть, озирав стародавній воєначальник якогось вродливого за
кривавленого полоненого — задоволений і трофеєм, і власною 
вправністю у бою.

— Хочеш бути Ніколасом Райвзом? — запитала вона. — Хай 
буде так.

Вона підняла одну гостру, як лезо, руку. Яскравий і гострий 
промінь вирвався з її пальців, наче слухняна блискавка, і поповз 
по Ніковому тілу, обгорнув його ланцюгами.

Ланцюги були всі в зазублинах, як блискавиці, що їх на картин
ках жбурляють розлючені стародавні боги. У Ніка на тілі кривавили 
сотні подряпин, він дихав гостро і зосереджено — йому було боляче.

Він так і не зводив очей із Алана. У цих очах не було ані тепла, 
ані вміння прощати, ні розуміння.

Той нелюдський погляд стежив за ним непохитно, не відрива
ючись.

— Я прив’язую тебе до цього тіла, Ніколасе Райвз, будеш жити 
лише у ньому і помреш разом із ним, — мовила Ліаннан, і блис
кавка, наче батіг, огорнулася навколо Нікової шиї. Демониця роз
сміялася: — Хоч як би швидко ця смерть не настала.

Вона ледь не танечно, повільно кружляла довкола Ніка. Зблис
кували кістяно-білі ступні, показуючись з-під широкого подолу 
спідниці. На мить вона зупинилася, піднялася навшпиньки і знову 
зашепотіла Нікові на вухо:

— Над тобою зараз лише моя милість, — сказала вона йому. — 
А ти добре знаєш, скільки її у мене.

Тоді вона відвернулася від нього і пішла вздовж кола — за спи
ною віялося довге волосся. Вона подивилася на Алана, проходячи 
повз, на Мерріс, на магів.

— Я забираю і зв’язую твою силу, як і було домовлено, — ого
лосила вона, і Нікові ланцюги-блискавки загасли, наче свічки, ли-
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шивши його скривавленого у темряві. — А зараз, — Ліаннан задерла 
підборіддя, — я хочу вийти з цього кола. Я виконала домовленість 
і хочу дістати винагороду.

Джеральд підняв руку, і межі кола — привиди обсидіанів, з яких 
складалося головне коло магів — зникли. Магія стала відходити, 
наче хвиля.

— Ти виконала угоду, — байдуже підтвердив він, очей не зводячи 
з Ніка. — І дістанеш винагороду. За це ти отримаєш тіло.

Ліаннан усміхнулася йому хижо.
— О, я на це сподіваюся, — відказала вона. — Та я не до тебе 

говорю.
Магії меншало, а разом із нею бліднула, як привид на світанку, 

сліпуча, жорстока краса Ліаннан.
— Тисяча ночей життя, — сказала демониця, заплющивши очі 

і витягуючи руку.
— Тисяча днів життя, — відгукнулася Мерріс Кромвель.
Потягнулася до затихаючих решток магії і схопила Ліаннан

за руку. Крижані пальці-ножі демониці проштрикнули долоню 
наскрізь і вийшли з другого боку кривавими призмами — тисячі 
відтінків багрянцю на кожній грані.

Мерріс вигнуло, ніби їй ламали й перескладали по-новому 
хребет, волосся її розлетілося, немов від раптового вітру. Назад на 
плечі пасма опустилися вже прострелені червоними смугами. Наче 
кров у нічній воді.

Вона підняла лице, і очі її були чорні.
Сін у Мей за спиною придушено схлипнула і сховала лице в 

долонях.
— Ти не відповів мені, — нагадала Ліаннан голосом Мерріс 

Кромвель — рваною, надтріснутою його подобою. — Я виконала 
угоду?

Вона дивилася в темряву, повз зникле коло, повз Ніка.
— Досконало виконала, — підтвердив Алан. — Тобі подобається 

винагорода?

* * *

Ліаннан розсміялася з того, як маги змінилися на обличчі. 
Підняла руки, як танцівниця, впивалася новим тілом, ступала, як 
пританцьовувала.

ЗОЇ



З кожною миттю тіло Мерріс все менше було схоже на її власне: 
обличчя молодшало та вирівнювалися зморшки довкруж тих чорних, 
як ніч, очей. Ліаннан скинула шаль із плечей — затріпотіло додолу 
яскраво-червоне ткання. Тільки тепер Мей помітила, що Мерріс 
не застебнула її, як завжди, талісманом-брошкою.

— Маги давали мені тіла, якими не треба ділитися, — сказала 
вона, підступаючи ближче до Ніка. — Але я не скаржуся. Споді
ваюся, ти оціниш, Гнікарре.

— Коли ти ділишся з Мерріс, тіло не нищиться, — нагадав 
Алан, усміхаючись із такої наглості. Ліаннан лише задоволено роз
сміялася. — А в тіла, зайнятого за добровільною згодою, є й інші 
переваги. Тобі подобається мати голос?

— Може, навчуся співати, — вже танцюючи, відгукнулася Лі
аннан у тілі Мерріс.

Вона покружляла навколо Ніка, витягнувши долоню до його за
кривавленої руки, але не торкнувшись. При світлі ліхтарів її пальці 
здавалися довшими, ніж повинні, бліда тінь тягнулася за ними, 
наче привид колишніх бурульок. Тоді вона встала перед Аланом.

— Що я можу сказати? — спитала вона, вдивляючись у нього, 
як у захопливу нову гру.

Алан продовжував їй усміхатися.
— Що забажаєш.
— Алане Райвз, з тобою було приємно мати справу, — сказала 

йому Ліаннан. — Хочеш укласти зі мною іще угоду? Я допоможу 
тобі в бою. Багато не візьму. Крихточку, дрібку. Нічого такого, без 
чого не можна обійтися.

Маги всі напружилися. Джеральд зиркнув на них застережливо, 
і вони завмерли без руху і безсловесні.

— Мені, мабуть, досить угод із тобою, — відмовився Алан.
— Уже завтра можеш пожалкувати, — попередила Ліаннан і 

поклала довгі, сніжно-білі долоні Аланові на плечі. Потягнулася до 
нього, поцілувала. Дивилася ласкаво і додала з усмішкою: — якщо 
доживеш до завтра.

Алан тільки кивнув. Ліаннан рвучко розвернулася — злетіла 
чорно-червона сукня і чорно-червоне волосся, пітьма і кров — 
знову до Ніка.

— Я обіцяла, що стану на твій бік, коли щось за це буду мати, — 
сказала вона. — Але ти пам’ятай. Анзу не зрадіє. Будь обережний. 
Він знає, чим тебе зачепити. Він тебе добре знає — майже, як я.

— А ти мене так добре знаєш, — це Нік уперше заговорив.
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Голос у нього був тихий і різкий. Нелюдський — гірше, ніж у 
Ліаннан.

— Думаю, так, — прошепотіла Ліаннан. — Ходи зі мною. За 
площею ліс і місто, повне людей — можна погратися. Ходи, будь 
моїм знову.

— Ні, — відрізав Нік. — Спочатку маю розібратися з цими 
людьми.

Він знову втупив у Алана холодний рішучий погляд. Цілеспря
мований погляд-лавину, що від нього ані втекти, ані вижити.

Ліаннан лише розсміялася з Ніка, байдужа та нічим не 
прив’язана.

— Ну то приходь і будеш моїм пізніше, — сказала вона і роз
вернулася геть.

Вона пішла прямо до тої бічної вулички, де ховалися Мей із 
Сін. Сін смикнулася, притулилася до Мей, шукаючи простого 
людського тепла. Обидві вони дивилися на Ліаннан величезними 
нажаханими очима. Ліаннан глянула на них весело — вочевидь, її 
дуже смішили жах і біль на обличчі Сін. Демониця послала їй по
вітряний поцілунок.

Вона пішла. На площі залишився тільки один демон.
— Схоже, Ліаннан твоя винагорода цілком влаштувала, — мото

рошним тихим голосом зауважив Нік.
Він пішов на Алана скрадливо, наче хижак. У порожніх очах 

палав тільки голод.
— Пізніше, — сказав Алан тихо.
— Ні! — рикнув Нік.
Спинився просто перед Аланом — і тягнутися далеко не дове

деться, аби перерізати тому горлянку. Тепер у погляді з’явився ви
клик. Голос, зірваний, нерівний від лютого гніву, його не слухався.

— Ми говорили про це вчора ввечері. Я демон, — прошепотів 
Нік братові. — А отже, за мою співпрацю треба платити. Плати 
мені. Зараз же.

Алан приречено заплющив очі — так заплющуються, аби не 
бачити, звідки прийде удар.

— Гаразд.
Ніку, не треба, подумала Мей. Тіло її задерев’яніло, серце билося 

надто швидко, а з обох боків притискалися матір і Сін. О, Ніку, 
будь ласка, не треба.

Нік опустився на коліна.
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Маги заворушилися, зашепотіли спантеличено. Навіть Джеральд 
стояв ошелешений та розгублений. Нік стиснув пальцями Аланове 
коліно. На мить запала така тиша, ніби все навколо призупинило
ся — аби світ зумів відмінитися.

Тоді Нік підвівся, легко і швидко, як кіт у темряві — що не 
розбереш його у пітьмі, доки він не покажеться там, де хотів опи
нитися. Нік опинився поруч із братом.

Алан ступив уперед, порівнявся з Ніком — разом, навпроти 
магів. Він ішов плавно, опирався однаково на обидві ноги та не 
кривився від болю.

— Така твоя ціна? — зажадав Джеральд, більше спантеличений, 
аніж злий. — Це ти просив навзамін усіх твоїх сил? Та яка користь 
від...

Нік клацнув пальцями. Тіні довкола ліхтарів згустилися на де
монський наказ і перетворилися на дві ледь розпливчасті істоти, 
зіткані з темряви — тіні-пантери вийшли, скрадаючись, на світло 
і почали тулитися братам до ніг.

«Я забираю і зв ’язую твою сипу, як і було домовлено», — сказала 
Ліаннан.

Домовлено, коли Мей викликала демоницю і лишила їх із Ала
ном на самоті.

Та угода, про яку Алан розказав Нікові вчора ввечері, після 
того, як Мей пішла. . '

Нік усміхнувся демонською усмішкою, повільною і неситою.
— Хто сказав, що усіх?



Г ІР Щ ІЙ  П Л ІД
ей точно помітила той момент, коли терпіння Джераль- 
дові увірвалося від всеохопної люті. Він підняв руку, і 
Ніка з Аланом вдарило сильним поривом вітру. Решта 

магів взяли з нього приклад — усі раптово забурмотіли закляття, 
частина кола відійшла вбік і почала — як Мей здалося — викликати 
демона. Другі наступали, тримаючи в долонях сяйливу магію. Нік 
із Аланом витягли зброю.

— Зараз! — і Мей для кращого ефекту схопила Сін за плечі. — 
Піднімай своїх лучників. Скажи, хай решта виходять на площу.

Сін говорила приглушено й ошелешено, але в голосі її звучав 
усміх.

— Якщо вийдеш ти, — сказала вона, — вони підуть за тобою.
Мей кліпнула.
— Ясно.
Вона встала, обтріпала джинси і безпорадно глянула на Джеймі 

з Аннабель, які підвелися слідом за нею.
— Ясно, — повторила Мей і вийшла на площу.
Із бічних вуличок по два другі боки трикутної площі вийшов 

Гоблінський Ярмарок: продавчиня дзвоників, власник ятки з но
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жами, який спинив тоді прийшлого-втікача, строкатий флейтист із 
блискучими чорними очима, який продавав намиста. Однак, цього 
разу в руках флейтиста була не цяцька з людських кісток. У руках 
він тримав напнутий лук — і випустив стрілу точно у гущу магів.

Вочевидь, це також був сигнал. З-за чорної огорожі довкола 
церкви, зсередини садів і з-за високих дерев, навіть з-під даху самої 
церкви — раптом линула злива стріл.

Маги кинулися у контратаку. Перед ними, немов силовий щит, 
трималася маленька буря. Усередині цього вихору дико крякали 
ворони — вітер жбурляв їх, неначе листя. З-посеред купки магів 
Обсидіанового Кола вискочив вовк.

Мей витягнула ножа, хоч і не дуже придатного для такого бою, 
і приготувалася до штурму.

Нікова тінь-пантера стрибнула на вовка. Алан пристрілив ворона.
Брати Райвз приєдналися до війська Гоблінського Ярмарку.
Мей не відразу усвідомила, що трьох новоприбулих охороняли: 

її, Джеймі та Аннабель відштовхували у задні ряди, подалі від зі
ткнення.

Логічно. У Мей був лише ніж, а в Джеймі і того не було.
Метушня, гарчання, крики — а тоді посеред бурхливого натовпу, 

посеред сутичок, Мей роздивилася людей, яких бути там не могло: 
її батько та друзі зі школи, і Джеймі вигукнув:

— Мамо, Мей, це ілюзії, не звертайте на них уваги!
Аннабель вдарила якогось мага, що осміхався недобре, але лезо

пройшло наскрізь, не вчинивши тому жодної шкоди — удар шпаги 
довелося відбивати Нікові.

— Ви всі, сховайтеся за мене! Негайно!
— Ні, я потрібна їм, — заперечила Мей.
— їм треба було, щоби ти вигадала план, — нагадав Нік. — 

Можливо, їх навіть треба було привести на площу. Але в бою у 
перших рядах ти їм не потрібна, бо ти не вмієш битися і тільки 
всім заважатимеш!

Нік махнув мечем, збив на льоту ворону, і птах упав долі купкою 
закривавленого пір’я. Бліда дівчина без очей побігла на Мей, але 
Джеймі підняв руку, і морок розтанув у повітрі з легким зітханням.

Руку підняв Нік — і буря затихла довкола них. Тоді Мей по
мітила, що з найвужчої бічної вулички праворуч від ратуші на них 
ідуть четверо — тоді п’ятеро, тоді шестеро.

Тільки то були не люди, зрозуміла Мей, коли прибулих освітило 
спалахом магічного сяйва. То були демони, очі їх сяяли коштов
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ними чорними агатами на знівечених обличчях. Вони вселились у 
мертвяків.

— Сюрприз: до нас прийшли зомбі, — ледь чутно пробурмотів 
Джеймі. — Фантастично.

— Що за вечірка без сюрпризів, тим більше — без зомбі, — від
гукнувся Нік і кинувся на них із мечем.

Тіла рухалися надто повільно, щоби становити якусь загрозу. 
Мей від огиди жовч підступила до горла, коли Нік прорубувався 
між них — надто швидкий для їхніх незграбних, хапливих рук. Меч 
прорізав мертву плоть і пускав аж чорну загуслу кров. Слідом за 
Ніком на них пішла Аннабель — її така вихована матір розмахувала 
нестримним білявим волоссям і різала шпагою мертвих.

Мей охопила дика гордість і дика нудота водночас.
Нік розвернувся та зніс голову тілу, з яким боролася Аннабель, 

сяйнувши їй шаленою, вдоволеною усмішкою. Аннабель кивнула 
йому.

Нік кинувся вперед і всадив лезо у живіт мертвяка — за кілька 
волосин від лівого боку Аннабель. Прокрутив меча, вирізаючи тілу 
нутрощі, і відскочив від шматків трупів, розкиданих зараз по площі. 
Обійшов тісним колом Мей із Джеймі та Аннабель. Захищав, але — 
невгамовний, шукав також наступного супротивника.

Стріли перестали сипатися градом над головою. Мабуть, за
кінчилися — вирішила Мей. Скільки магів вони поклали, вона не 
знала, але — судячи з навколишнього хаосу — небагато.

— Алан, мабуть, краще би все організував, — визнала вона.
Нік зиркнув на неї.
— Алан би взагалі нічого не організував, — сказав він. — Хто 

би йому повірив? З нього такий же лідер, як із мене. У вас із Сін 
добре вийшло.

— Ілюзія, — визначав Джеймі у Мей за спиною. — Ілюзія, 
ілюзія, огидна ілюзія, фу.

Мей упіймала себе на тому, що усміхається. Комплімент значно 
цінніший, якщо хлопець не може тобі збрехати.

— А я би подивилася на тебе в ролі воєначальника.
— О так, — відказав Нік. — Я би вів вас у бій під гаслом: «За 

кров, за помсту і мою безперечну вроду!»
— Я чула і гірші, — сказала Мей і почула якраз гірший: кома

шиний писк — тонке дзижчання, що викликало в пам’яті легенди 
про пошесть сарани і гнів богів.

Тільки маги — не боги, а то була не сарана. Мей таких комах
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ніколи раніше не бачила: летючі павукоподібні істоти з вусиками та 
надприродно великими червоними очима, вони більше нагадували 
примари-жахіття людини, яка в очі не бачила навіть жука, але чула 
страшні історії про комах.

— Як минуло літо? — кинув уявному співрозмовнику Джеймі 
і тут же сам відповів: — Ну, мене з’їли пекельні комахи, а потім 
узагалі був жах.

Нік рвучко смикнув Джеймі за комірець футболки, поклав руку 
йому на шию, і Джеймі скривився та заплющив на хвилю очі. Коли 
він їх відкрив, у коричневій райдужці мерехтіло по срібній смужці, 
наче відблиск вигнутої коси.

Страхітне дзижчання стихло. Мертві комахи посипалися під ноги.
Джеймі задихався, судомно хапав ротом повітря, ніби щойно 

пробіг марафон. Він пожовк на лиці, як віск. Щоби не впасти, 
йому довелося обпертися на плече Аннабель. Нік і сам трохи зблід.

— Цього не досить, але більше магічної сили передати тобі я не 
можу, — сказав він. — У тебе немає тавра, як у магів. Я не знаю, як...

— Спробуй зі мною, — втрутилася Мей. — У мене мітка, то 
може...

Вона не закінчила речення. Але Нік потягнувся до неї, і Мей 
прошила магія: ніби мітка відчинила їй тіло, наповнила потоком 
води — блискучої та солодкої — і змінила на все життя.

Мей підняла руку, і ворона, що цілила дзьобом у її голову, спи
нилася, мов налетівши на стіну, заячала та повалилася на землю. І 
Мей відчула, що магії вже немає — зникла так швидко, залишивши 
її тіло порожньою, тремкою посудиною.

— Ти не магиня, — Нік відтягнув її вбік, закрив власним тілом 
від ще однієї бурі. — Це як... як наповнювати горня і наповнювати 
озеро, різні магічні здібності.

Він замислено глянув у бік Джеймі, але не встиг нічого зробити. 
Вовк, що насправді маг, кинувся на них із рештками розтерзаної 
тіні в зубах. А за ним — іще один.

Вони вгатили Ніка просто в груди. Меч вилетів йому з рук.
Мей кинулася була до нього, але на Джеймі, похитуючись, 

насувався ще один мертвяк, а брат досі спирався на Аннабель, не
спроможний стояти сам. Отже, Мей побігла до них, послизаючись 
на якихось грудках і відмовляючись дивитися під ноги. Схопила 
Джеймі, щоби Аннабель могла розмахнутися.

— А мама трохи забіяка, — поділився Джеймі, сховавши обличчя 
Мей у плече. — Де Нік?
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Мей роззирнулася: Нік саме засадив вовкові ліктем у роззявлену 
зубату пащу і витягнув кинджал.

— Вовків б’є.
— Добре, добре, — похвалив Джеймі. — Я знаю, він не любить 

сидіти без діла.
Уся площа вирувала жахним побоїщем, і Мей нарешті побачила 

Алана. У перших рядах він пробивався до магів із ножем в одній 
руці і пістолетом — у другій. Ось він вгатив когось прикладом в 
обличчя — мабуть, у нього закінчилися кулі.

«А якщо ми програємо?» — подумала Мей. А тоді почула з дру
гого боку приглушений стогін — другий вовк роздер Нікові плече 
аж до кістки. Мей та Джеймі вилаялися мало не в один голос і 
кинулися до Ніка. Він саме перерізав звіру горлянку.

Мей відштовхнула вовка, що в неї під руками обертався на 
мертвого чоловіка, і стукнулася лобом із Джеймі — вони обоє на
хилилися над Ніком. Він лежав на закривавлених цеглинах і дивився 
на них широкими очима.

— Подивися, це в нього зіниці такі розширені? — у відчаї за
питав Джеймі, гладячи Ніка по здоровому плечу. — Я не розберу.

— Зі мною все добре, — рикнув Нік і заплющив очі.
— Мей, із ним усе зле! — мало не на крик зірвався Джеймі, і 

Мей звелася на ноги.
— О Господи, — сказала вона. — Алан упав. Алан упав... я його 

не бачу. Здається, він...
— Що? — проскреготав Нік.
Мей глянула на нього — Нік через силу встав на одне коліно. 

Зиркнув на неї сердито, а тоді, долаючи біль, піднявся на ноги. У 
кожній руці він тримав по ножу. Кров стікала йому з розірваного 
плеча, губи стискалися у похмуру рішучу лінію.

— Де Алан?
— А, з Аланом все гаразд, — кивнула Мей у той бік, де Алан 

знову кидався на магів. Тепер поряд билася Сін, а за нею — і решта 
ярмарчан. — Я збрехала, щоби тебе підняти. Вибач.

Нік розсміявся, розвернувся і заколов когось.
— Нічого. Я щойно вирішив, що брехня мене заводить.
Мей також розсміялася, але нервово. Нік стікав кров’ю, але не 

зцілив себе. Може, йому не вдалося, і скоро він посковзнеться на 
власній крові, якщо і далі стрибатиме, мов здоровий.

Аннабель також затиналася. Впала. І Мей довелося підскочити 
та з силою вдарити мерця ножем, мало зап’ястя йому не відрубав
ши — щоби він не торкнувся її матері.
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— Де твій брат? — задихавшись, Аннабель намагалася звестися 
на ноги.

Мей глянула у бік Джеймі — він стояв коло Ніка, а на Ніка 
напав іще один демон у тілі мертвяка. Нік знову впав. Мей побігла 
назад до них, пробираючись крізь сотні ілюзій та ворогів. Позаду 
Аннабель викрикувала її ім’я.

Нік наполовину зніс мертвякові голову своїми ножами, але 
скинути з себе мертве тіло вже не зміг, довелося Джеймі. Навряд 
чи Нік підніметься цього разу. Мей бачила, скільки крові натекло 
на цеглу.

— Ніку! — закричала вона, і Алан озирнувся.
Він покинув Сін і почав пробиватися назад. По його ножах бігла 

кров, і він також біг.
Тільки занадто пізно. Джеймі стояв коло Ніка навколішках, 

блідий і напружений, а тоді схилив до нього голову і зашепотів 
щось нечутне у шумі битви.

Алан підняв Нікового покинутого меча і раптом зумів прорізати 
собі шлях. Він проминув Мей і навіть на неї не глянув — тільки 
розчистив дорогу і їй також.

Алан упав перед Ніком на коліна, коли Джеймі саме підвівся. 
Меч випав йому із рук, і він пригладив Нікові волосся. На пальцях 
лишилися червоні плями слизької свіжої крові.

— Ніку, — покликав Алан, і голос йому зірвався. — О Господи. 
Що я накоїв?

На Ніка з Аланом кинувся чоловік, нападаючи у хвилину слаб
кості — маг, а не ілюзія. Мей була майже певна. Вона виступила 
вперед і зупинила його ножем під ребра — всадивши лезо із усієї 
сили.

Не помилилася. То була не ілюзія, а людина.
Другий чоловік, якого вона вбила. Мей глянула у його роз

слаблене, здивоване обличчя, відчула, як важко він осів на її ножі. 
Захотілося розридатися або закричати.

Мей відштовхнула його, і він упав горілиць — купа кісток і м’яса. 
Повалився неповороткий, аж до огиди — мертвий. Мей хотіла цієї 
битви. А отже, мусить прийняти все, що її супроводжує.

— Гей, — прошепотів Нік до Алана, ледь чутно посеред на
вколишнього ґвалту, але Мей все одно почула. — Ти неправильно 
тримав меч — так кинджали лише тримають. Щоби я такого більше 
не бачив.

Алан пирхнув, захлинаючись чи то схлипом, чи то смішком.
Світ завмер.
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Брати Райвз були від Мей праворуч, а матір — ліворуч, але Мей 
від них усіх відвернулася, шукаючи причину цієї нерухомості. Буря 
затихла, ніби і не було, всі ілюзії раптом розчинилися у нічному пові
трі. Над закривавленою площею раптом не стало нічого, тільки зірки.

Маги Обсидіану спинилися з піднятими руками, магія застигла у 
них на долонях. Навіть той, що обернувся на ягуара — і той завмер.

Єдиний, хто не спинився — був Джеймі.
— Не треба вдавати беззахисного, — люб’язним тоном пригадав 

він. — Хіба не так ти мені казав?
— Ем, — тільки і зміг видушити Себ.
Ніч стала така ясна, а повітря раптово свіже, хрустке, як взимку. 

Мей побачила очі Джеймі і не змогла відвести погляд.
Не карі, і навіть не карі зі срібною блискучою смужкою. Залиті 

срібним мерехтінням магії, його очі іскрили потоком світла. Він 
здавався сліпим.

Збоку на щелепі у нього чорніла демонська мітка — тіні розпо
взалися і горіли на блідій шкірі.

Маг із демонською міткою замість магічного знаку. А через 
мітку його заливала сила.

Мей згадала власні слова: Джеймі міг би стати провідником для 
магії Ніка. Йому би придався... власний маг.

— А ти говорив: у тебе такі можливості, — Джеймі сказав Дже
ральду.

Джеральд, на відміну від Себа, не злякався — ані за Джеймі, ані 
за себе. Він ступив уперед.

— У тебе надзвичайні можливості.
Джеймі кліпнув повільно, мов ящур.
— Ти такий, як я, — продовжив Джеральд тихо, переконуючи. — 

Ти — маг. Ти знаєш, на чийому насправді ти боці.
Джеймі озирнувся на Мей із її закривавленим ножем, на Алана 

із закривавленими руками в волоссі полеглого брата.
— Не на твоєму, — відказав він.
Він підняв руку, і Обсидіанове Коло жбурнуло об ратушу, наче 

купку ляльок — об стіну дитячої кімнати.
Нік підгріб до себе меча, Алан знову витягнув свої ножі, а Мей 

із Аннабель стали від них по обидва боки. Всі вони встали у Джеймі 
за спиною.

Мей пошукала очима Сін — та тримала у руках довгі ножі, її 
шовкова футболка висіла рваними клаптями. Мей звела брови, 
немов питала: «І на що ви чекаєте?»
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— Приєднуємось, — гримнула Сін, і всі до одного ярмарчани 
стали поряд із демоном, зрадником і магом.

Джеральд помалу підвівся. Довкола нього так само повільно 
зводилися на ноги решта магів Обсидіанового Кола. Маги диви
лися насторожено. Себ лишився на землі — сидів, сперши долоні 
на коліна, і спостерігав за Джеймі.

— Я не хотів, щоби дійшло до такого, — сказав їм Джеймі, сві
тячи яскравими очима в лице то одного мага, то другого, а потім 
знову — втупившись у Джеральда. — Я не можу вас вбити.

— Я  можу, — зголосився Нік.
Гоблінський Ярмарок, схоже, його підтримував. Ярмарчани 

скупчилися у тіснішу, сердиту групу. Джеймі озирнувся на них і 
завагався. Здавалося, він от-от відступить.

Тоді Джеральд опустився навколішки.
— Ось так, правильно, — похвалив він. — Ходи сюди.
Перелізаючи через тіла, прослизаючи ярмарчанам поміж нога

ми, в заплямованій кров’ю та трупним гноєм піжамі, до Джеральда 
вийшов Тобі, менший брат Сін. І ступив прямо в обійми Джеральда.

Джеральд підвівся з дитиною на руках, витягнув дитячу пухку 
долоньку вгору і проказав кілька слів.

Світ знову змінився. Ілюзія розтанула, наче туман на сонці, і 
всі побачили мітку.

Чорна і страшна, вона була посередині дитячої маленької ручки. 
Схожа на знак мага, але не зовсім така: чорним витаврувана рука 
стискалася довкруж серця.

Джеральд, напевно, вигадав дві різні мітки. Щось подібне на 
тавро магів, щоби тягнути силу з людей, замість кола. І ось цю.

— Це наша версія демонської мітки, — пояснив Джеральд, 
дивлячись просто на Сін. — Хто її носить — повністю у моїй владі.

Він поставив цю мітку Тобі на Гоблінському Ярмарку. І віддав 
малого Мей, коли той став йому непотрібен.

— Життя цієї дитини в моїх руках, — чітко і голосно проголосив 
Джеральд. — Усе моє Коло сьогодні вийде з цієї площі.

* * *

— Тобі, — тихо покликала Сін, простягаючи до нього руки. — 
Як...

— Не варто, — порадив Джеральд. — Я викликав дитину сюди.
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І можу відправити куди завгодно. Зійти з урвища. Вселити у нього 
демона. Одна моя думка — і він перестане дихати. Відклич людей.

— Назад! — наказала Сін.
Але ярмарчани почули смак крові. Маги нарешті опинилися у 

них в руках, а Сін ще поки — не голова.
— Дитину і так уже не врятуєш, — озвався флейтист Матгіас, не 

опускаючи натягнутий лук. — Він все одно ніколи не зніме мітку.
— Маттіасе! — осмикнула його Сін, але площа вже загуділа, 

погоджуючись.
— Навіщо нам голова, яка піддається на шантаж!
Тобі зарюмсав, пронизливий дитячий плач здійнявся над похи

лими дахами навколишніх будівель. Джеймі кинув на Мей швидкий 
погляд, але у тих залитих магічним вогнем очах Мей не змогла 
прочитати, що він від неї хоче. Тоді він схопив її за руку, і Мей 
усвідомила — його охопив жах.

— Це вимушена дія, — Джеральд сказав йому, але слова нічого 
не змінили: Джеймі, здавалося, зараз знудить.

Мей почувалася так само.
Але флейтист правий. Мей не знала, як врятувати Тобі.
Сін стояла виструнчена, тримала в руках ножі. Губи у неї 

тремтіли.
— Вбиймо їх! — гукнув Матгіас, і натовп рвонув на магів.
Алан сказав:
— Стійте.
Він ступив уперед, підійшов до Джеральда з дитиною, і раптом 

Тобі скрикнув від болю. Алан спинився, витягнув руку.
— Нащо тобі дитина? — запитав він. Слова його лилися солод

ко, він не тиснув, а спокушав себе вислухати, послухати. — Ти ж 
чуєш. Вони все одно тебе вб’ють. Тобі потрібен кращий заручник.

Він глянув байдуже на малу голову Тобі. У Джеральда на обличчі 
з’явився замислений вираз.

— А ще тобі треба якось вплинути на демона, — нагадав Алан 
і простягнув до нього руку долонею вгору, другу тягнучи до дити
ни. — Віддай дитину. Перенеси мітку на когось іншого. Можеш 
взяти мене.

— Алане! — жахливим голосом скрикнув Нік. — Алане, ні.
Він кинувся уперед, змітаючи всіх на своєму шляху.
— Негайно, — наказав Алан, і Джеральд взяв його за руку.
От і все. Алан лагідно колисав малого, а мітка горіла на його

долоні.
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— Шшш, — прошепотів Алан малому, який уже затихав у нього 
на руках. — Тепер ти в безпеці.

Він ступив два кроки до Сін, віддав їй брата. Вона мов заклякла, 
не змінилася на обличчі, але міцно приснула дитину до себе.

Саме вчасно, бо тут до Алана дістався Нік, розвернув, міцно 
стиснув його плече одною рукою. Мей здалося, зараз Нік його 
вдарить.

Нік тримався так міцно, здавалося, покалічити хоче, а тоді по
вернувся до Джеральда.

— Ти пожалкуєш, — пообіцяв він тим демонським шепотом, що 
ланцюгами осідає на руках і ногах, вихолоджує кров, назавжди про
никає всередину і висмоктує все тепло до краплини. — Я розтягну 
для тебе час, щоби ти довше страждав. І не дозволю тобі померти. 
Ти житимеш до кінця світу, будеш повзати, кривавити, благати і 
жалкувати, що колись надумав торкнутися мого брата.

Джеральд ні слова йому не сказав, але Алан коротко скрикнув, 
зчепивши зуби, і впав на коліна. Мей знала, наскільки нестерпний 
мав бути біль, щоби він не стримався перед Ніком.

Алан звівся на ноги, похитуючись, затнувся. Спочатку Мей не 
зрозуміла, а тоді згадала — Нік же його зцілив.

— Без каліцтва твій брат пробув всього п’ять хвилин, — мовив 
Джеральд. — Варто воно було хоча би дещиці сили?

Нік смикнув плечем напружено й люто, мовби його вдарили.
— Мій перстень, — наказав Джеральд.
Нік зірвав із пальця срібне кільце і кинув Джеральду під ноги, 

не відводячи погляду від Алана.
— Ага, — Джеральд нагнувся, підняв закривавлений перстень і 

вдягнув на палець. — Тепер ми, мабуть, підемо.
— Хто вам сказав, що ми вас відпустимо? — запитав Маттіас. — 

Тепер у тебе навіть дитини з Ярмарку немає. Зрадник нехай собі 
помре.

— Ним можна пожертвувати, — погодилася продавчиня дзво
ників. Алан глянув на неї вражено, і вона відвела очі. — Це тільки 
одне життя, — додала вона. — Ми ж ризикували своїми.

Площа немов догори дриґом перевернулася, опустилася у тем
ряву, коли рикнув Нік. Усі здригнулися від раптового холодного 
вітру. Подих виривався Мей із грудей, як дим із пащі дракона.

— Тільки спробуйте, — тихо мовив Нік.
Ярмарчани відступили подалі від демона, єдність розпалася, 

щойно змінилася ситуація, і тільки вони залишилися поряд із Ні-
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ком: Алан, Мей, Джеймі, Аннабель. І Сін, що дрижала, тримаючи 
дитя на руках.

— Зачекайте, — невпевнено покликала Сін.
Вони не звернули на неї уваги.
— Стійте, ідіоти! — крикнула Мей. — Дамо магам шанс — не

хай здаються. — Вона показала очима на Джеймі. — Ми ж бачили, 
від них і користь буває.

Ярмарчани забурмотіли, перемовляючись. Більшість виступали 
проти, але, принаймні, вони завагалися. Себ підвівся з землі, зелені 
очі його загорілися.

— Та ви жартуєте, — пирхнув Джеральд, але Мей побачила — 
ще кілька магів замислилися.

— Я, наприклад, вважаю, що це чудова ідея, Джеральде, — ска
зала Селеста Дрейк, виступивши із тіней церкви. За нею ішло все 
Авантюринове Коло. — Здаєшся мені?

* * *

Ярмарчани підступили назад до Ніка із Джеймі, до них усіх. 
Знову готові єднатися, затиснуті поміж двома Колами магів.

Селеста взагалі не звернула на них уваги. Вона незворушно про
пливла вперед, як порцеляновий лебідь по скляному озеру, і встала 
перед Джеральдом, простягнувши до нього руки.

— Я ж казала, що ти передумаєш.
Джеральд окинув її холодним поглядом.
— А ще казала, що забереш у мене все.
— Так і було, — визнала Селеста. — Але, зважаючи на всі об

ставини... — вона зиркнула на Алана. — Я дам тобі ще один шанс. 
На тих же умовах. Приймеш мою пропозицію? Востаннє питаю.

— Прийму, — погодився Джеральд і взяв її простягнуті долоні.
— Твоє Коло — моє, — мовила Селеста. — Ти мій, і мітки твої — 

мої, і маги твої — мої. Я поставлю тобі знак Авантюринового Кола, 
і не будеш нікому вірніший, аніж мені.

— Я — твій, — відказав Джеральд і схилив голову.
— А твої вороги — мої, — продовжила Селеста і крижаними 

сірими очима ковзнула по війську Гоблінського Ярмарку. — І після 
моєї смерті ти посядеш місце Голови. Угоду укладено. Чи хтось із 
вас посміє виступити проти Авантюрину?

Всі мовчали. Магів надто багато, подумала Мей. І магиня Гелен 
із яскравими мечами в руках, і Джеральд із мітками: союз, якого
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Мей не хотіла, який не передбачила. Навіть якщо Нік із Джеймі 
виступлять разом — ворогів надто багато. Селеста навряд чи сама 
почне бій, поки не переставить своє тавро усім магам Обсидіану.

Вони програли битву. І якщо хочуть вижити, краще триматися тихо.
Селеста пішла геть, і Джеральд слідом за нею. Мей вже поду

мала, все закінчилося.
Тоді Джеральд став коло Джеймі та сказав:
— Ходи зі мною.
Джеймі витріщився на нього.
— Тепер ти знаєш, що мусиш, правда? — запитав Джеральд. — 

Ти скуштував справжню силу. І хочеш більше. Ходи зі мною.
Джеймі не відводив від нього погляду, кривив ображено губи, 

досі трошки закоханий, не зважаючи ні на що.
— Добре, — сказав він.
— Що? — крикнула Мей.
Кинулася уперед, але Аннабель встигла перша. Її шпага сяйнула, 

і лезо закрило Джеймі від Джеральда.
— Ти його не забереш, — попередила Аннабель. — Він мій.
Дзенькнула сталь, зустрівшись зі сталлю.
Гелен із Авантюринового Кола вирвалася вперед, і лезо її меча 

торкнулося, мов поцілунком, шпаги Аннабель. Вони дивились одна 
на одну. Аннабель вперто задерла підборіддя, Гелен презирливо 
скривилася.

— Помиляєшся, — сказала вона. — Тепер він належить нам.
Мей подумала, зараз Гелен відвернеться — так і сталося.
Але спочатку вона прохромила Аннабель, аж до руків’я всадивши 

лезо у груди. Аннабель тихо зітхнула, ніби здивовано, заточилася. 
Гелен висмикнула меча і повернулася розміреним кроком до решти 
магів.

Аннабель упала горілиць.
— Мамо, — тихенько і перелякано покликав Джеймі, повалився 

перед нею на коліна.
Мей не знала, чого їй дере у грудях, чого пересохло горло — 

Джеймі же зараз її зцілить. Із Аннабель же буде все зовсім чудово.
Вигляд у неї був аж ніяк не чудовий. Гладке біляве волосся 

розсипалося, наче віяло, по закривавленій цеглі. Кров тоненькою 
цівкою витікала з куточка рота, пляма все ширше розходилася на 
білій блузці, а очі, сліпі й широкі, дивилися у чисте нічне небо.

Мей із горла вирвався тихий скрик. Джеймі все гарячково гладив 
материні руки, обмацував, ніби щось шукав, а тоді завмер раптом.
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— Мамо, — запанікував Джеймі, ніби згубив її і не міг знайти, 
ніби це не вона лежить на землі перед ним. — Мамо, будь ласка, 
будь ласка. Мамо.

Мей не знала, як опинилася коло брата, також на колінах. Вона 
підвивала пораненим звіром, руки самі вчепилися в Аннабель і 
трусили, трусили, трусили, поки Джеймі не схопив її за зап’ястя.

— Мей, — він плакав і шепотів їй на вухо. — Мей, не треба. 
Вона... вона...

Мей також плакала. Сльози застилали весь світ, і брат здавався 
розмитою постаттю із залитими магією очима та демонською міт
кою, а тоді він вчепився у неї, як вчепився у матір на порозі, ще 
кілька годин тому.

— Тихо, — сказала Мей і не впізнала власного голосу. Сльози 
Джеймі текли їй по шиї. Треба бути сильною, заради нього. Мей 
провела долонею по братовій спині — він так тремтів. — Тихо, — 
повторила вона. — Я знаю, що вона вмерла.

* * *

Гоблінський Ярмарок розбив табір на лузі Портхолм, неподалік 
від міста. Мей щось таке пригадувала: здається, найбільший луг в 
Англії. А ще — похмуро зрозуміла вона — тут дуже красиво. Фургони 
та намети ярмарчан займали лише невеличку частину розкішного, 
пишно-зеленого простору. Птахи зустрічали ранок різноголосими 
піснями, а дерева щось шелестіли одне до одного.

Мей лежала коло Джеймі в червоному наметі, розглядала візе
рунки тіней, які на тканину кидало листя. Намагалася не ворушити
ся, не розбудити Джеймі — він плакав, поки не заснув, виснажений. 
А Мей не могла сидіти поміж тих незнайомців і слухати від них 
слова співчуття. Просто лежала і дивилася, як ворушаться тіні.

Мей навіть не знала, що зробили з тілом.
— Ти ж розумієш, що ти вже труп, — почувся голос Ніка ззовні 

намету. — 3 такою міткою. Джеральд із тобою грається, як кіт із 
мишею. Просто хоче, щоби ми вгадували — що він іще надумає. 
Ти вже знову каліка.

— Я звик, нічого страшного, — лагідно відповів Алан. — Це ти 
не можеш змиритися.

Нік розсміявся гостро, насмішкувато.
— А, тобі подобається постійний біль.
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— Нога — це частина мене такого, яким я став. Просто так 
сталося...

— Через мене!
— Так, — погодився Алан, і Ніковий сміх ураз обірвався. — 

Бути твоїм братом небезпечно, — продовжив він. — І я пішов на 
цей ризик, я сам так вирішив. Заради цього я змінив і себе, і світ. 
І ти цього вартий.

— А якщо Джеральд уб’є тебе, — крізь зуби процідив Нік. — 
Або гірше.

— Тоді ти все одно того вартий.
Запала тиша, навіть тіні не ворушилися. Алан навіть не нама

гався витягнути руку, торкнутися Ніка.
— Ти такий дурень, — витиснув Нік нарешті. — Я тебе ненави

джу іноді. Ненавиджу тебе. І я не знаю, як тебе врятувати!
— Шшш, — нагадав Алан. — Розбудиш Мей із Джеймі.
Нік тихо і жахно рикнув, як чудовисько із опівнічних марень, 

а тоді його тінь відійшла.
Мей повільно звелася на ноги і виступила з намету на спекотне 

сонце.
— Я вже прокинулася, — сказала вона. — Що зробили з тілом?
Алан стояв при їхньому наметі, як одинокий стражник.
— Її відвезуть у Дім Мезенція.
— Чого? — вибухнула Мей, готова сердитися і лютувати, шука

ючи тільки причину. — Моя матір — вона не була одержима!
— Там є кладовище, — дуже лагідно пояснив Алан, ніби йому 

її неймовірно шкода. — Раптом ти чи Джеймі колись захочете при
йти на могилу.

— Ніколи я не піду, — затялася Мей. — Ніколи.
Смерть Аннабель не можна було зареєструвати — не показувати 

ж поліції тіло з раною від меча, тоді почнеться розслідування. Єдина 
альтернатива була вкинути Аннабель у річку із рештою мертвих. 
Мей заплющила очі і здавлено застогнала, відганяючи від себе 
думку — ці люди могли кинути її матір у річку.

Алан говорив, коли вона заплющила очі. Голос його заспоко
ював і втішав, і виражав співчуття — дуже правильно, точнісінько 
так, як треба.

— Як скажеш.
Це її розлютило. Мей розплющила очі.
— Я не хочу з тобою зустрічатися, — жбурнула Мей у його 

схвильоване обличчя.
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Здавалося, у горлі засіло якесь звіря і дере до крові. Мей боя
лася, що розплачеться.

Натомість вона оскаженіла.
— Ти мене використав. Зізнавався у почуттях, щоби обдурити 

Джеральда. Підлаштував усе так, щоби я не могла відмовити — не 
перед Ярмарком. Ти й не збирався зраджувати Ніка. Просто хотів, 
щоби я так сказала Джеймі, а Джеймі сказав Джеральду. А Дже
ральд повірив йому, бо так говорить дівчина Алана. Це було підло 
з твого боку.

Алан ледь відвернувся. Трохи далі від табору простягалася річка. 
Тиха вода сяяла у ранкових променях, над нею літали чудернацькі 
бабки.

— Я знаю, — тихо мовив Алан.
— Невже ти не міг довірити мені правду? — прошепотіла Мей.
— Міг. Але не довірив, — прошепотів у відповідь Алан. — Без

печніше й легше було збрехати. Вибач.
Йому, мабуть, увесь цей час було шкода — але це його не спи

нило. Дізнався про хворобу Мерріс і вигадав, як з цього можна 
дістати вигоду, попросив Мей викликати Ліаннан і збрехав, про 
що з нею домовився. Цілував її і брехав, і брехав, і брехав, і брехав.

— І якби довелося, — зауважила Мей, — ти би розбив мені серце.
Алан усміхнувся криво і трохи гірко.
— Не розбив би, — заперечив він. — Настільки я тобі ніколи 

не подобався.
З усіх дівчат, яких я коли-небудь бачив, про тебе я мріяв найбільше.
Мей ковтнула слину і ще на мить опустила повіки.
— Ти мені дуже подобався, — сказала вона йому. — Може... 

може, у нас би щось вийшло. Але ти мені брехав.
— Я вдячний за ці слова, — озвався Алан, ніби і справді — 

вдячний.
Ніби він їй не вірить. Говорив сумно, але так, ніби вже змирив

ся — мабуть, він звикся до думки, що втратить її, поки їй брехав.
Мей знову розплющила очі, подивилася на його вузьке і бліде 

обличчя, прекрасні очі кольору сутінкової блакиті. І нагадала собі — 
незважаючи на всю лють і на весь свій біль, — що минулої ночі він 
прийняв на себе ту мітку. Що кожна мить може обернутися для 
нього тортурами, одержимістю або смертю. Його життя залежало 
від примхи мага, і він пішов на це заради чужої дитини. Дитини із 
Ярмарку, де його ненавиділи як зрадника. Меншого брата дівчини, 
що його ненавиділа за каліцтво.
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Він брехав Мей — дівчині, котру хотів би любити. Брехав холод
нокровно і невпинно, тижнями. А тоді вчинив найблагородніший 
вчинок, який Мей коли-небудь бачила.

Мей трусило, дрож починався всередині і наростав, але Мей не 
хотіла, щоби хоч хтось помітив.

— Алане, — мовила вона. — Ти божевільний.
— Бачиш, того ти мені і сподобалася, — лагідним тоном зізна

вся він. — Бо дуже розумна.
Мей би спробувала йому всміхнутися, але не могла — лице, 

здавалося, зараз трісне. В Алана був такий вигляд, ніби він вигадує 
спосіб з нею поговорити, обійняти, втішити, і Мей злякалася, що 
у нього вийде, та мало не кинулася навтьоки.

— Мей, — невпевнено покликав Джеймі, вийшовши з намету. — 
Можна з тобою поговорити? Наодинці.

У нього було червоне, заплакане й заспане обличчя, скуйовджене 
волосся стирчало на голові. Він здавався таким маленьким, наче 
йому не більше дванадцяти. Мей повернулася до нього відразу, ніби 
він за мотузочку потягнув — розпачливо прагнучи хоч би щось, хоч 
би дрібничку якусь для нього зробити.

— Звісно, я вже йду, — озвався Алан. — Треба знайти місце, 
де би ми з Ніком поговорили. Десь на другому боці лугу, подалі 
від людей.

Джеймі спробував усміхнутися, тільки губи йому тремтіли і не
впевнений усміх сповзав з лиця.

— Можна купити квитки на літак — поговорите посеред Сахари.
— Мабуть, найбезпечніший варіант, — погодився Алан. — Джей

мі. Мені так жаль.
— Я знаю, — сказав Джеймі. — Алане, на той випадок, якщо 

раптом... на той випадок.
Він завагався, а тоді підійшов до Алана і обійняв за шию. Йому 

довелося встати навшпиньки, бо Алан такий високий. Алан ані на 
мить не завагався, обійняв його у відповідь і не відпускав.

— Дякую тобі за все, — нарешті озвався Джеймі та відступив, 
потираючи запухлі очі долонею.

Алан глянув на Джеймі, лагідний і спантеличений.
— Мені було в радість.
Тоді, благословенний незмірною тактовністю, Алан лише глянув 

на них і попрямував кудись убік від табору, де гілки глоду тягнулися 
у світле небо прямі, як мітли.

— Агов, — нагадала про себе Мей.
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Слова застрягали їй в горлі. Джеймі дивився на неї знову ка
рими, точно такими, як її власні, очима. Він простягнув руку, і 
вона простягнула. Вони переплели пальці і міцно стиснули, і Мей 
хотілося йому заприсягтися: його більше ніхто не скривдить, вона 
захистить його, вона завжди буде порад, завжди.

— Мені так шкода, — сказав він. — Це я винен. Я думав, якщо 
я поїду з ними до Лондона, зможу допомогти — хоч би яке Селес- 
тине Коло тепер стало сильне. Подумав, надішлю вам звісточку. 
Я хотів допомогти. А замість того я... я вбив...

— Неправда, — яро відрубала Мей. — Це був мій план. Якби 
не я...

— Але ти мусила, — перервав її Джеймі. — І я... я все одно 
мушу їхати в Лондон.

Мей мимоволі вчепилася в нього, впилася нігтями у долоні.
— Я мушу поїхати, Мей, — заперечив Джеймі її мовчанню. — 

Алану поставили мітку, треба дізнатися, що Джеральд хоче із 
ним зробити. В Селести надто багато магів, а ще — контроль над 
Джеральдовими мітками. Вона розпочне війну, і нам потрібен 
хтось свій серед ворогів. І... і треба вигадати, як знищити Кола. Ти 
бачила? Кілька магів хотіли здатися. Не можна, щоби вони і далі 
думали, ніби немає виходу, і вбивали людей, поки не забудуть, що 
це неправильно. Хтось мусить. А я — єдиний, хто може. Ти тут не 
пропадеш?

Він дивився їй в очі і чіплявся за неї так само сильно, як і 
вона — за нього. Кусав губи, наляканий, перемагав себе і знемагав 
від болю, і все одно намагався чинити так, як буде правильно. Її 
Джеймі.

Мей притулила чоло до його лоба і ще трохи постояла порад, 
не відпускаючи.

— Ага, — пообіцяла вона. — Не пропаду.
Вони так стояли, доки Джеймі не вигукнув:
— Ніку!
А Мей сказала:
— Га?
А тоді відступила, і Джеймі покликав:
— Ніку. Ходи сюди. Ніку!
Нік ішов повз їхній намет широкими кроками, вочевидь, знову 

шукаючи Алана, але почув оклик Джеймі та зупинився, підійшов 
ближче. Хтось позичив йому нову футболку — стара вчора порвалася 
і просякла закипілою кров’ю, але чиста бавовна не могла приховати, 
який він увесь напружений та виснажений.

321



— Що? — запитав він.
Джеймі востаннє стиснув пальці Мей і відпустив.
— Мені дуже шкода, за все, — почав він. — Я розумію, ти за

смутився через Алана і не знаєш, що мені сказати після... після 
всього, і годі знайти гірший час для розмови з тобою. Але я збира
юся в Авантюринове Коло, щоби допомогти Алану і всім нам, бо 
я єдиний, кого вони приймуть. І іншого часу для розмови в мене 
не буде. Я тільки хотів сказати, що ти був мені чудовим другом. 
Я дуже радий, що ти запропонував мені дружбу. Дуже радий, що 
ми дружили. А тепер можеш іти і шукати Алана. Можеш зовсім 
нічого не говорити.

Джеймі стояв, обережно відступивши від Ніка на кілька кроків, 
і говорив також обережно — схвильовано, підбираючи правильні 
слова.

Він користається із останнього шансу зробити все правильно, 
здогадалася Мей, і в неї серце занило. На випадок, якщо раптом 
помре десь у Лондоні, серед ворогів.

— Що? — нахмурився Нік. — Що ти несеш? Не будь ідіотом. 
Ти не підеш ні в яке Коло.

— Піду, — твердо відказав Джеймі.
— Ти хочеш помститися за матір? — запитав Нік, і Джеймі 

смикнувся. Нік стиснув руку в кулак, тоді розслабив. Вдихнув. — 
Я зроблю це для тебе, — сказав він. — Скажи мені, що ти хочеш, і 
я зроблю, щоби так сталося. Не треба нікуди йти і наражати свою 
дурну голову на смерть.

— Добре, а ти зможеш вдавати із себе мага, заслужити Джераль- 
дову довіру та передати нам інформацію про Селестині плани, а ще 
врятувати всіх магів, які хочуть урятуватися? — запитав Джеймі. — 
Бо якщо так, то круто. Лишуся тут, буду пироги їсти.

Нік моргнув.
— Я більше думав про те, щоби когось убити.
Усмішка Джеймі досі була невпевнена, але здавалася майже 

справжньою.
— Я знаю. Але це я мушу зробити сам. А отже, піду і зроблю. 

Бережи себе, Ніку.
Джеймі вже відвернувся, глянув знову на Мей.
— Агов! — гукнув раптом Нік і пожбурив щось Джеймі в голову.
Джеймі впіймав, трохи незграбно, а тоді мало не впустив, щойно

побачиц грубу різьбу на яскравому руків’ї і зрозумів, що тримає в 
руках.
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— Ніж, Ніку? — запитав він жалібно. — Як ти міг?
— Це магічний ніж, — уточнив Нік. — Я його сам зробив.
— Не хочу здатися невдячним після такого продуманого, зро

бленого власними руками і абсолютно жахливого подарунка, — 
зауважив Джеймі. — Але ж ти не думаєш, ніби я збираюся ним 
користуватися.

— Просто відлякаєш, якщо будуть лізти. Тільки пам’ятай, що я 
тебе вчив, — наказав Нік. — Виграй кілька хвилин, і я прийду тобі 
на допомогу. Джеймі. Я прийду тобі на допомогу.

— Ніку, — видихнув Джеймі. — Я знаю. Дякую за страшний ніж.
Він глянув на ніж трохи безпорадно, а тоді сховав у кишеню.

І пішов через луг уздовж річки — не за Аланом, а в протилежний бік.
— А ще, — докинув Нік сухо, — мені жаль. Я про твоє обличчя.
Джеймі озирнувся через плече і торкнувся долонею демонської

мітки, що тінями звивалася на його щелепі.
— Ти просиш вибачення за те, що врятував нам усім життя і 

зробив те, що мусив?
— О ні, — люб’язно відказав Нік. — Я мав на увазі загальну 

картину, розумієш. На тебе ж узагалі без жалю не глянеш.
Джеймі ошелешено на нього витріщився і розсміявся. По- 

справжньому, безпомічно й мило, і Мей запам’ятала цей сміх на 
випадок, якщо він умре. Джеймі стоїть на світанку на березі річки, 
сміється.

Він зустрівся очима з Мей і затих. Просто дивився їй в очі.
Ми з тобою проти цілого світу. Мей кивнула йому, і Джеймі по

вернувся та повільно пішов геть. Мей мало не розплакалася, коли 
він рішуче розправив худенькі плечі, але мусила стояти і здаватися 
сильною — якщо раптом він озирнеться.

— Не йди, — наказала вона Нікові крізь зуби.
Якщо Джеймі озирнеться, то побачить — Мей не сама. Вона 

дивилася йому вслід, поки він не перетворився на дрібну чорну 
цятку, яку розгледіти проти блиску води на сонці можна, тільки 
якщо сильно примружитися, а тоді і цятка зникла.

— Добре, — нарешті сказала Мей. Все закінчилося. Джеймі 
пішов. — Добре, тепер можеш іти.

Нік кивнув, коротко схиливши голову. У нього було настільки 
чорне волосся, що на сонці здавалося припорошеним — світло 
відбивалося від лискучих пасом і сяяло білим довкола, але не так, 
як у Джеймі — рівно, розпливчасто, а рваними різкими смугами.

— Та жінка, — сказав він. — Гелен. Я міг убити її на тому мос
ту. І не вбив. Я подумав... це мав бути вияв людяності: відпустити
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ворога. Проявити милість. Я вчинив неправильно. І жалкую, що 
не вбив її. Тоді Аннабель лишилася би жива.

Ім’я матері вдарило, наче ніж у відкриту рану. Мей захотілося 
раптом осліпнути — оглухнути, оніміти й осліпнути, щоби не чути 
про це і не говорити, і ніколи не бачити материні порожні очі, за- 
дивлені у нічне небо.

— Це не твоя вина, — дерев’яним голосом озвалася вона.
— Ні, — визнав Нік. — Але я би хотів, щоби вона лишилася 

жива. Не заради тебе і Джеймі. Я... вона подобалася мені, мабуть.
Аннабель, яка твердо стояла на високих підборах і розмахувала 

блискучим мечем у саду посеред ночі.
— Просто йди, — Мей відвернулася від нього, від його обличчя — 

вродливого і холодного. Він, як завжди, нічого не розумів.
— Мевіс, — почав Нік і відразу замовк.
Аннабель вірила, що Мевіс — оце страшне жахіття — красиве 

ім’я. І назвала так Мей, бо хотіла для неї гарного імені. Шкіру на 
лиці стягнуло до болю, очі пекли і наливалися, а тоді з очей по
текло і з носа також.

— Іди геть, — повторила вона, задихаючись.
Він промовчав і, їй здалося, пішов. Тоді він озвався.
— Ні, — нестерпно близько прозвучав глибокий голос.
Нік обійняв її. Обгортав руками повільно та незграбно, але, 

коли закінчив — Мей опинилася у міцних обіймах, притиснута до 
грудей. Він був великий, міцний і теплий, і вона мимоволі вчепилася 
у його футболку, стиснувши руки у кулачки — ніби зараз почне 
його ними бити. Вона стояла навшпиньках, але він підтримував її, 
і Мей сховала обличчя йому на грудях, коло ключиці. Можна було 
його вдарити, накричати — все, що завгодно.

Учора в цей час Аннабель ще не знала про магію. У неї був 
тільки день, один — дізнатися, проявити страх і благородство, а 
більше днів у неї не було.

Мей завила крізь зуби, заливаючи Нікову футболку слізьми. 
Вони закопають її матір у землю коло Дому Мезенція, а інакше би 
скинули в річку.

Нікові руки були, мов сталеве пруття. Він не втішав і не гладив 
спину — зовсім не такий, як демон із її сну, не такий, як будь-який 
чоловік на його місці. Але він і не відпускав.

— Мевіс. Мей, — озвався він нарешті. — Я не знаю. Ти мусиш 
мені сказати. Я правильно роблю?

— Ага, — видихнула Мей у його футболку.
Голос її зривався, і вона плакала беззвучно, просто прихилив
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шись до нього і вдихаючи запах бавовни та сталі. У Мей розбива
лося серце від болю і жаху, але саме тут їй хотілося бути — тільки 
тут, із ним, тільки в його обіймах, нічиїх більше. І Мей нарешті 
зрозуміла, чого увесь час поверталася до нього і творила божевільні 
дурниці, чого її плани все розбивалися, чого вона не могла в собі 
розібратися. Тепер вона зрозуміла.

Вона закохалася в нього.
З нею такого ще не траплялося, а він же навіть не вмітиме, не 

знатиме, як відповісти на її почуття.
У Мей не лишилося сил зараз із цим розбиратися. Виснажена 

і втомлена, вона просто відпочивала, заплющивши очі і притулив
шись до його тіла. їй було майже добре. Вона любила його, і він 
був поряд.

Так і хотілося заснути навстоячки, слухаючи його рівне дихання 
і вирівнюючи у такт своє, але тоді вона зрозуміла, що вже заспо
коїлася, а отже — мусить його відпустити.

— Дякую, — сказала вона. Прозвучало дуже формально. — 
Я пошукаю Сін. Ти можеш іти за Аланом.

Нік кивнув, дивлячись на неї згори вниз. Вона зазирнула в 
його дивні нелюдські очі, глянула на жорстокі вуста, і серце пере
вернулося їй у грудях. Ніби Нік підкинув його, замість монетки, і 
показав їй, що буває іще один бік.

— Ми все владнаємо, — пообіцяла вона йому. — Ми заберемо 
Джеймі і вбережемо Алана. Правда.

Тільки Алана неможливо було вберегти. Джеральд зробить із ним 
усе, що захоче, коли забажає, а Нікові доведеться на це дивитися.

Нік відступив, напруживши плечі. На один вбивчий момент на 
лиці його проступила лють і безпорадність. Тоді він знову кивнув.

— Наступного разу раніше розказуй мені про свої плани. Ти ж 
командир війська, вірно? — запитав він і дочекався її кивка. — От 
і командуй.

Мей дивилася йому вслід, коли він, мов хижак, вирушив по 
слідам брата.

— Ага, — тихо сказала вона сама собі. — Згода.

* * *

Мей не хотіла брехати Ніку, тому пішла шукати Сін, вузькими 
зеленими стежками обходячи навколишні фургони й намети.
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Сін боком сиділа на розкладному стільчику, сперши довгі сма
гляві ноги на перекладину між ніжками. На руках у неї сидів малий 
Тобі. Поряд сиділа Мерріс Кромвель.

Мерріс анітрохи не змінилася, хіба, що чорноока. Вона зустріла 
Мей вже знайомою їй з Ярмарку зваженою схвальною усмішкою. 
Удень у ній нічого від Ліаннан не залишилося.

— Мей, — яскраво і гостинно усміхнулася Сін, паленіючи рішу
чістю й співчуттям. — Ходи до нас. Я щойно розказувала Мерріс, 
яка ти чудова.

— Саме так, — підтвердила Мерріс.
Сін цього ранку була прекрасна і безтурботна, порвану шов

кову футболку замінила на вільний бавовняний топ і джинсову 
спідницю, що оголила ноги. Брата і кумира її порятовано. Вона 
отримала, що хотіла.

Але вона схопила Мей за руку, м’яко потиснула долоню, мов 
поділилася таємницею, а ще вона надто подобалася Мей, щоби 
зараз її ненавидіти.

Коли Селеста почне війну, вона зачепить і Сін. Треба берегти 
єдність, як у ту мить на площі.

— Кажуть, це ти все вигадала, — почала Мерріс. — Кажуть, саме 
ти намагалася втримати військо разом, пропонувала магам здатися. 
Загалом, ти виявила багато ініціативи, якої забракло Сінтії.

Сін перестала усміхатися.
Мей нахмурилася.
— Сін усе пречудово зробила. Зібрала усіх людей. Я би ніколи 

без неї не впоралася.
— Так, — погодилася Мерріс. — Вона показала, що має всі 

задатки прекрасного лейтенанта. Але, мені здається, Ярмаркові 
потрібен хтось незалежний і розумний.

Темні очі Сін запалали гнівом та образою.
Мей відчувала лише гнів. Вона ледве знала цю жінку, але не 

збиралася дивитися, як подругу за просто так принижують в неї 
на очах.

— У мене тільки три роки, — раптом сказала Мерріс голосом 
майже ніжним, подібним на передзвін ярмаркових дзвоників. — 
Мені треба знати точно, що, коли мене не стане, мій Ярмарок 
опиниться у найкращих руках із усіх можливих. Відсьогодні я, 
мабуть, спостерігатиму за тобою так само, як і за Сінтією, щоби 
вирішити, котра з вас стане на чолі Ярмарку після мене. — Вона 
помовчала. — Звісно, якщо ти хочеш.
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Мей озирнулася на барвисті намети, згадала вчорашню ніч на 
площі, і як у голові клацає, коли із дрібних деталей нарешті скла
дається план, і як це жахливо — почуватися безпорадною. Джеймі 
вигадав план і пішов його втілювати.

Мей мусить чимось докластися, а ще вона полюбила Гоблін- 
ський Ярмарок з першого погляду.

— О так, — відповіла вона хрипло. — Хочу.
Мерріс піднялася зі стільчика легше, ніж мав би дозволити її 

вік. Мей на мить задивилася у ті демонські чорні очі.
— Чудово. Час покаже, — сказала Мерріс, — котра з вас під

ходить краще. Не дочекаюся результату
Мей із Сін зміряли одна одну холодним поглядом — вперше з 

того часу, як легко й невимушено почалася їхня дружба. Мей на
віть не здивувалася, що враз почала видивлятися сильні та слабкі 
сторони Сін і вигадувати, як применшити перші та скористатися 
з других.

Сін звузила холодні очі, оглядаючи нову суперницю, самозванку.
А тоді Мей згадала, як добре Сін до неї поставилася, і Сін, 

мабуть, згадала, що план Мей майже спрацював, або навіть — що 
сталося з її матір’ю. Сін відвела погляд, втупилася у зелену широ
чину, що простягалася за низкою поставлених наметів і розвішаних 
ліхтариків. Коло глоду в далечині виднілися дві темні постаті. Нік 
із Аланом, подумала Мей, уявляючи Ніковий вираз безпорадної 
люті. Сваряться.

Вона знала, як це буде. Нік лютуватиме, і Алан збреше, але вони 
не покинуть одне одного.

— Ну, дивися на це так, — озвалася Сін. — Принаймні, ми не 
хлопця ділимо.

— Це правда.
— Ну. Нехай виграє краща.
Сін заплющила очі, підставляючи лице теплому сонцю. Яскраві 

промені заливали кінчики трав медвяним золотом. Мей намагалася 
не думати про те, що серцем Алана заволоділи маги або що Джеймі 
опинився сам-один серед них. Не думати ні про любов, ні про лихо.

Вона озирнула Гоблінський Ярмарок, розкладений перед нею, 
як на тарелі, і думала про війну. Про перемогу.

— Ага, — сказала Мей. — Згода.
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