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Юлія Латиніна знана і як один із найяскравіших сучасних російських 

журналістів, і як письменник, що використовує жанр детективу і трилера для 
захоплюючої і чесної розповіді про проблеми сучасного суспільства. 

"Вся моя журналістика – це чорнетка для моїх книг" – зізнається 
письменниця. 

"Латиніна ставить мене у глухий кут як чоловіка, журналіста, 
письменника, людину – взагалі у всіх відношеннях. Я не розумію, як так можна. 
По-чоловічому мені невтямки, звідки у жінки, у  б а б и ,  простіше кажучи, такий 
аналітичний  мозок, і така пам'ять, й істинно чоловіча відсутність ілюзій". 

Дмитрій Биков. "Собеседник". 
 
Якщо ваша імперія з центру світу перетворилася в камінець на краю 

неозорої Галактики, якщо ваші чиновники готові продати якомога більше 
батьківщини за якнайменше грошей, якщо люди з зірок впевнені, що в усьому 
винні ваша жадібність і ваша глупота, а ваші сектанти впевнені, що люди з зірок 
– це біси, що повилазили з-під землі, якщо у країні не залишилось нікого, окрім 
жебраків, хабарників і фанатиків, – чи зможуть корумпований чиновник і 
відчайдушний терорист домогтися того, чого не досягли доброзичливі 
реформатори? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

ЧИНОВНИК 
 
Розділ 1 
у якому Кіссур Білий Кречет потрапляє в аварію, а міністр фінансів розмірковує 

про  причини безладу у державній скарбниці. 
 
Стіни вітальні були засновані блакитним шовком, а кути ретельно закладені 

шестигранними кахлями, що перетворювало кімнату на сприятливий для життєвого 
успіху восьмикутник і згладжувало всі кути у долі її власника. По шовку були 
вигаптувані картини – квітучі лотоси з похнюпленим від спеки листям, розквітлі 
сливи, білосніжна качка на заплаві й весняне сонце. Світильник, схожий на прозорий 
перевернутий гриб, звисав майже до самої підлоги, і по обідку його йшли золоті 
медальйони із зображеннями різноманітних звірят. 

Біля світильника стояв маленький столик зі спітнілим глеком і поряд ─ крісло. У 
кріслі сидів чоловік років тридцяти з гаком, у шовкових штанах і куртці, підперезаній 
поясом з великих срібних блях. В нього було дуже гарне, але жорстоке обличчя зі 
світло-карими витрішкуватими очима й задертими догори кутиками брів, і персні 
тонкої старовинної роботи дивно виглядали на його хижих пальцях з нестриженими 
нігтями. Біляве волосся його було скручене у жмуток і заколене черепаховим 
гребенем. У лівому кутку на товстій золотій ніжці стояв тривимірний трансвізор. 

Чоловік час від часу переливав вміст глечика до п'ятигранної чарочки, закривав 
чарочку лакованою кришечкою з протягнутою крізь кришку соломинкою й вставляв 
соломинку до рота. І дивився в трансвізор. 

Зліва від чоловіка, у рамці з соболиного хутра, висів невеличкий малюнок із 
зображенням хворого горобця в снігу – дуже гарний малюнок. Під малюнком стояв 
підпис самого імператора. Це був особистий подарунок імператора хазяїнові кабінету. 
Тут же висіли два золотих обручі для квітів, обплетені орхідеями та клематисом. 
Понад трансвізором стирчало заяче вухо супутникової антени, і за антеною стояв 
посріблений горщик, де цвіла блідо-рожевим цвітом рослина із вишуканою назвою 
"насуплені брівки красуні". 

Малюнок у трансвізорі разюче відрізнявся від зображень на шовкових сувоях, 
що прикрашали кімнату. Трансвізор не змальовував ні хворих горобчиків, ні квітучих 
слив. По трансвізору йшла прес-конференція. Говорив поважний, породистий 
іншосвітянин з поросячими очицями, що звично мружились від фотоспалахів. Перед 
іншосвітянином наїжачився цілий табунець мікрофонів. Іншосвітянин добросовісно 
намагався зазирнути до кімнати крізь екран і, ймовірно, почував себе чужим в 
оточенні квітучих слив і золотих квіткових обручів. 

Чоловіка на екрані щось тоненько запитали, і він прихильно відповів: 
– В жодному разі не втручаючись у справи суверенного народу і не чинячи 

ніякого тиску на уряд, Федерація Дев'ятнадцяти привітала б рішення імператора щодо 
проведення перших в історії вашої країни парламентських виборів як доказ ще одного 
кроку вашого народу на шляху інтеграції до галактичної спільноти. 

Чоловік, що сидів у кріслі, вилив до чарки рештки зі срібного глечика. Потім він 
несильно замахнувся і вліпив глечиком прямо в лоб усміхненому панові на екрані. Той 
припинив усміхатися і погас. Екран крекнув і розлетівся на дрібні друзки. "Насуплені 
брівки" з грюкотом повалилися додолу, і в кімнаті огидно засмерділо горілими 
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пластмасовими тельбухами. Візерунчаті двері розсунулись, і до кімнати вкотився 
літній маршалок у блакитному каптанці. 

– Прибери це, – сказав, не підвищуючи голосу, чоловік у кріслі. 
Маршалок сплеснув руками: 
– Ох, пане Кіссуре, та це вже третій за тиждень!   
Кіссур вистрибнув з крісла, хряснув дверима – і зник. 
В кімнаті маршалок встромив руку до порожнього глека, пошкрябав, облизав... 

Пан навіть не був п'яний, ну, майже не п'яний, – у глечику було легеньке пальмове 
вино, щедро розведене абрикосовим відваром. Кіссур міг напитися, залити більма до 
страшної бійки і розрубаних тушок собак, а то й людей, – але тільки на веселій 
пиятиці з дюжиною приятелів. Наодинці Кіссур не пиячив ніколи.  

Кіссур тим часом збіг униз сходами і вискочив на внутрішнє подвір'я. Вже була 
ніч. Пахло м'ятою із заміських садів, бензином і кіньми. Навколо подвір'я з трьох боків 
піднімалась міська садиба з пласким дахом і гострою, витонченою, як листок осоки, 
башточкою біля лівого крила, прикрашеною різьбою у вигляді виноградного листя. 
Раніше такі башточки будували вельможні високопосадовці, аби вони торкалися 
пальчиками неба і слугували драбиною, якою до їх власника сходила удача. Про такі 
башточки раніше казали, що вище них – тільки шпилі володаревого палацу і зірки. 
Тепер так сказати було аж ніяк не можна, тому що трохи далі на чорному небі 
вимальовувався будівельний кран, складений зі сталевих сірників, – виходило, що 
неба пальчиком торкався саме він. Оскаженілий Кіссур тицьнув кулаком вгору і 
полетів, тупочучи, доріжкою, освітленою місяцями і ліхтарями.  

На задньому подвір'ї, перед ворітьми, оплетеними бронзовим виноградом, стояв 
слуга у синій курточці і залюблено мив довгий лискучий автомобіль, ніби заплітав 
коневі хвоста. Чорні боки машини блищали у місячному світлі, і збоку сяяли срібні 
зябра повітрозбірників для водневого двигуна. 

Кіссур вибив шланг з рук раба і скочив за кермо. Колеса заверещали, – раб 
заледве встиг відстрибнути. Охоронець в будочці біля воріт нажахано вдарив по 
кнопці на пульті, ворота задерлись вгору, і машина вилетіла на порожнє і мокре нічне 
шосе. "Коли-небудь він не встигне підняти ворота, – подумав Кіссур, – і я зламаю собі 
шию об свою власну стіну".  

Машина, воркочучи, жерла водень; дивина яка: кінь їсть тоді, коли відпочиває, а 
ця чорна залізяка їсть, коли їде, а коли відпочиває, вона нічого не їсть. Так! Сім років 
тому, коли, бувало, туга загризала душу, Кіссур брав чорного, з широкою спиною і 
високими ногами коня і ганяв до світанку в імператорському саду, балками, що 
поросли травами та кущами, ─ де тепер імператорський сад? Збули, спродали, як дівку 
на базарі, під якесь там скляне одоробло, соромно й сказати, ─ адже ж те саме місце, 
де стояв кран зі сталевих сірників, ніхто інший, як сам Кіссур продав якійсь там їхній 
корпорації... 

Шосе раптово скінчилося біля повноводої річки: Кіссур ледь не беркицьнувся в 
воду з уламка понтонного мосту. А все-таки ця штука скаче швидше за коня, хоч і 
смердить залізом. Раніше залізом пахла тільки зброя, а тепер у кожного чиновника 
вдома стоїть таке барильце і смердить залізом, і страшно подумати, скільки вітчизни 
чиновник за оте барильце продав... 
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Кіссур розвернувся й повільно поїхав назад. Кроків за сто від шосе відходила 
наліво залита бетоном дорога. В калабаньці, що зібралася біля повороту, плавали 
клаптики місяця. "Що за дорога" – поцікавився Кіссур і повернув. 

За десять хвилин дорога скінчилася. Світло фар вихопило з темряви високу 
бетонну загорожу з дашком із колючого дроту й сторожа, що самотньо майорів на 
вишці. Зліва темніло необгороджене поле, і по цьому полю бив жовтий промінь 
прожектора. Кіссур вийшов з машини і пішов полем, до екскаватора, що здіймався, як 
механічний кріт, над недоїденим пагорбом. Поле все було продавлене траками й 
колесами, у глиняних коліях блищала вода. Екскаватор був величезний, вищий за 
тополю, – одна з тих вражаючих машин з гусеницями у половину людського зросту, 
які поглинають глину і привезені здалеку домішки, одразу ж все перетравлюють і 
вивергають з нутра вже готові будівельні блоки. 

Кіссур видряпався крутою драбиною на екскаватор. Дряпатись було довго, 
драбинки заламувались, йшли горизонтально, перетворювалися у вузькі хідники між 
сталевими кожухами механізмів і нарешті скінчилися біля крихітної кабіни. Кабіна 
була зачинена, крізь скло на Кіссура дивилися розсипи синіх вогників на поснулих 
пультах.  

Цієї миті місяць знову визирнув з-поза хмар, – далеко внизу замерехтіла П'яна 
Річка, і над нею – кольорова вежка мосту Семи Хмар. Кіссур раптом впізнав це поле, – 
тут, біля Семи Хмар, вісім років тому він наздогнав заколотника Ханалая, коли той 
вже збирався увійти до столиці, – наздогнав і з п'ятьма сотнями вершників втопив у 
річці тисячі чотири бунтівників... У ватажка загону на шиї було гранатове намисто; 
Кіссур дуже добре пам'ятав, як однією рукою зрубав йому голову, а іншою сховав за 
пазуху намисто. 

Кіссур обернувся і став спускатися додолу слизькою, пропахлою мазутом і 
хімією драбиною. Його машина тихо воркотіла і скаржилась на незачинені дверцята. 
Охоронець у своєму гнізді нерішуче тупцяв: що таке? Чи не начальство приїхало уночі 
таким шикарним барильцем  на будівництво подивитися? А на грабіжника не схоже... І 
хоч той же екскаватор візьми, це ж з глузду з'їхати, яка машина дорога: у три поверхи 
зростом, що твій кипарис, сама ходить, сама землю штрикає, сама за собою плити 
складає... Кажуть, коштує така машина утричі більше,  ніж усеньке село, в якому 
охоронець народився і виріс, і навіть дорожча за імператорську патерицю, 
розцяцьковану золотом та коштовним камінням. Ну, це вже брешуть, напевно: 
імператорська патериця – осердя світу і опора влади; грюкне імператор своєю 
патерицею – і від грюкоту цього розквітають квіти, а птахи починають вити гнізда, – 
як її можна з якоюсь залізякою порівнювати? Не можна її з залізякою порівнювати, 
тому й люди з неба лютують, посміюються над патерицею: мовляв, побрехеньки це, і 
весна не тому настає, що імператор патерицею об підлогу в Залі Ста Полів б'є, а тому, 
що планета Вея якось по-іншому свій бік до сонця повертає. А може і не брешуть 
люди з неба. Може й справді їх екскаватор супроти імператорської патериці 
сильніший буде... 

– Агов, – промовив Кіссур, – що тут будують? 
– Не можу знати-с, – перелякано відповів охоронець. – Кажуть, сміттєвий завод. 
– Хто будує?  
Охоронець спантеличено мовчав. 
– Я, пане, знав, тільки ім'я таке складне... 
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– Іншосвітяни? 
– Вони. 
Прожектор з вишки бив Кіссурові у вічі, безсоромно затьмарюючи місяць. 

Кіссур хитнувся на підборах, кинув сторожеві монетку, сів до автомобіля і поїхав. 
Йому було зовсім байдуже, куди їхати, та колеса самі вивезли його до Яшмових 

Пагорбів, найдорожчого передмістя столиці. За тротуарами, вистеленими синім 
сукном, простяглися розмальовані стіни, за стінами замиготіли дерева і ріпчасті вежки 
флігелів, на перехрестях заблимали світлофори, освітлюючи примарним світлом статуї 
богів і дорожні знаки. 

Кіссур проїхав вулицею з однобічним рухом у бік, протилежний дозволеному, 
повернув на заборонений знак, і, не вважаючи за потрібне зменшувати швидкість, 
помчав крізь нічні перехрестя. Двічі він вдало проїхав на червоне світло, а втретє йому 
не поталанило: з-поза вибіленого паркану викрутився сірий і неймовірно довгий, 
схожий на ласицю автомобіль. Представницький "дакірі", остання модель, 
виробництва республіки Гера. 

Кіссур до решти викрутив кермо раніше, ніж туподумні біоелектронні нутрощі 
автомобіля відчули небезпеку. Гальма обох машин  заспівали недоброї серед ночі. 
Сірий "дакірі" пірнув вліво. Все минулося б, якби не мокрий асфальт: сірий закружляв 
дзиґою і носом влетів Кіссурові в правий бік.  

Пролунав відчайдушний скрегіт металу, ніби під старим клинком розсипались 
звивини кольчуги.  

Потім усе стихло. 
Власник "дакірі" вистрибнув з машини, кинувся до іншого автомобіля, смикнув 

дверцята і встромив голову досередини. Це був високий, трохи нижчий за самого 
Кіссура, і ще молодий чоловік. У нього було темне волосся й темні оскаженілі очі, і 
він  був одягнений у бездоганно випрасуваний костюм з білою сорочиною і пласким 
зашморгом краватки, як і належить людині, котра сидить за кермом автівки, ціною 
співрозмірної з уживаним шатлом. 

Ймовірно, водій сподівався знайти у машині труп або щось поранене: обличчя 
його здивовано видовжилось, коли виявив, що винуватець аварії сидить і витягує з 
кишені портмоне. Тут Кіссур зазирнув до дзеркальця заднього огляду, зсунутого від 
удару, та помітив, що волосся його, скручене у жмуток, розтріпалось, і гребінь 
вискочив зі жмутка, як кнопка із запобіжника. Кіссур вийняв гребінець і став 
розчісувати волосся. 

Лице чорнявого спотворилось, ніби в трансвізорі зі збитим налаштуванням: він 
потяг Кіссура назовні і недобре зашипів мовою людей із зірок: 

– Ах ти, вейська мавпо! Спочатку злізь з дерева, а потім сідай за кермо! 
Посмішка повільно сповзла з Кіссурового обличчя. Він облишив гребінь, 

перехопив обома руками зап'ястя іншосвітянина, що тягнув його з машини, виліз сам, 
і, несильно замахнувшись, копнув іншосвітянина коліном у сонячне сплетіння. Той 
ослабнув і сказав "ой". Голосно захрускотіла червона черепиця, що прикривала рівчак 
на узбіччі, й іншосвітянин, задерши ноги, провалився крізь черепицю вниз. Кіссур 
усміхнувся, обсмикнув сорочку і взявся за дверцята машини.  

Наступної секунди щось промайнуло над його головою і відобразилось на 
довгастому оксидтитановому ребрі його автомобіля. Кіссур вмить обернувся: Великий 
Вей! Чужинець видряпався з черепичної канавки і летів на Кіссура, пританцьовуючи 
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як гусак. Кіссур, ошелешений, встиг відхилитися від першого удару, та другий ледь не 
зніс йому щелепу. Кіссура шваркнуло в кут між дзеркальцем заднього огляду і 
дверцятами. Дзеркальце хрупнуло, і Кіссур помітив праву ногу іншосвітянина за два 
пальці від свого вуха. За цю ногу Кіссур ухопився і вивернув: та замість того, щоб 
полетіти лицем до асфальту, вмілий чужинець по-молодечому заволав, якось 
чудернацько перекинувся у повітрі і заїхав вільною ногою Кіссурові в черево. Кіссур 
навіть втратив на мить свідомість, а розплющивши очі, виявив, що вже валяється на 
дорозі, як стручок від з'їденого боба, а іншосвітянин знову збирається бити його 
ногою. Кіссур перекотився на бік: іншосвітянин схибив, а Кіссур, навпаки, дуже 
спритно викинув ногу і влучив іншосвітянинові точнісінько в те місце, де у чужинця 
ріс його кукурудзяний качан, – той заволав уже не так весело. Кіссур підстрибнув 
спиною, став на рівні ноги і вдарив супротивника раз і двічі – той обм'якнув. Кіссур 
штовхнув його задля впевненості п'ятою в пах, підняв і чваркнув об вітрове скло 
сіренького "дакірі". Шарувате скло захрускотіло і розійшлося тріщинами, 
іншосвітянин похнюпив голову і знепритомнів. 

Кіссур стояв, важко дихаючи, блимаючи напівбожевільними очима. Під час 
бійки Кіссур був навчений втрачати над собою будь-яку владу: предки його у такі 
хвилини перетворювалися на вовків та ведмедів, і був би в Кіссура за спиною меч, він 
неодмінно зарубав би негідника. Але меч тепер носити було б дурістю, а тих – з 
кулями, зі світлом, з газом, – словом, з діркою посередині, як у жіноти, Кіссур не 
любив. І хоч у багажнику машини в Кіссура лежав віяльний трикілограмовий лазер і 
ще котрась неабияка модна штучка, Кіссур і сам не знав, навіщо їх возив. Так, всі його 
друзі возили, і він возив. 

Кіссур стояв, безглуздо мотаючи головою і потроху повертаючись до цього 
світу. Іншосвітянин лежав на капоті власного автомобіля, ніби роздушена жаба, біла 
його сорочка і темне пасмо волосся були безнадійно заквацяні журавлиновим соком. 
Світлофор над перехрестям блимнув і змінив світло: постать бога-охоронця 
перехресть засяяла зеленим. Кіссур остаточно отямився. Він заворушив губами і витяг 
з кишені портмоне. Кіссур не поважав чіпових карток. Він вигорнув із портмоне все, 
що там було, – тисяч двадцять, а може, й п'ятдесят, згідно його непевних спогадів, – 
скрутив гроші трубочкою і встромив їх чужинцеві у розбиті зуби. Йому не хотілося, 
щоб про нього говорили, ніби він б'є людей задарма. 

Потім сів до машини – і поїхав геть. 
 
*** 
 
Машина повільно котилася вперед. Кіссура трохи нудило, з носа капала кров. 

Паскудно буде повертатися додому в такому вигляді.  
Кіссур проминув ще кілька маєтків і зупинився перед гарною бронзовою 

брамою. На брамі сплітались у танці коні і павичі, синя емаль на хвостах коней 
виблискувала у сяйві фар. То була така гарна брама, що здавалось, ніби вона веде з 
землі на небо. За брамою, в темряві, солодко пахнув сад, і з темної маси дерев 
випинались ріпчасті башточки флігелів і боги сумували на пласких дахах критої 
дороги. Збоку, на воротях блищала табличка зі слонової кістки: "Шаваш Ахді. Міністр 
фінансів". Під табличкою стояла маленька фігурка бога-покровителя воріт. В руці у 
бога був кошичок з рибою. Під фігуркою бога-покровителя стояла мармурова чашка, і 
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в ній, демонструючи скромність хазяїна й нагадуючи про очеретяні хижки стародавніх 
чиновників, горів шматок висушеного коров'ячого гною, просякнутого лоєм. 

Чомусь брама була зачинена: міністр фінансів не годував сьогодні ні 
чиновників, ні жебраків.  

Кіссур посміхнувся. 
Власник маєтку міг би написати на табличці багато різних звань: Охоронець 

Чеснот, Єдваб Істини, Квітник Захмарної Мудрості, Моріжок Державної 
Доброчесності і так далі, – які він досить регулярно отримував від імператора і які 
належить писати на надбрамних табличках поряд з іменем та посадою. Та власник 
маєтку часто приймав людей з зірок і, бачиться, розумів, що Єдваб Істини та Квітник 
Мудрості – звання, які не дуже-то надихають чужинців. 

Кіссур поблимав фарами: раптом ворота, без будь-якого знаку, розсунулися в 
боки, і Кіссур заїхав досередини.  

Подвір'я було яскраво освітлене. У водограях знизу догори шугали струмені 
води й світла, і було видно, як над струменями плигають барвисті кульки. Ряди колон і 
трояндових кущів прямували до відкритих парадних покоїв. Верхівки колон з 
різьбленого нефриту, оздобленого сріблом, здіймалася до місяця. Хазяїн, збігаючи з 
мармурових сходів, вже поспішав широкою доріжкою. Слуга, уклонившись, відчинив 
дверцята, і Кіссур виліз з машини. 

Міністр фінансів був чоловік років на п'ять старший за Кіссура, в самому іще 
розквіті чоловічої краси й величі. У нього було чуттєве й лукаве обличчя з вологими 
червоними вустами і ледь помітним подвійним підборіддям, кучеряве волосся кольору 
стиглої соломи і вражаючі очі: великі й сумні, ніби зі щирого золота. Такий колір очей 
бував лише у корінних жителів імперії, – у Чахарі і Кассандані збереглося лише 
декілька сіл, де у кожного селянина були такі очі.  

Незважаючи на пізній час, міністр був одягнений швидше по-чужинському: 
довгі штани і сірий светр без жодного гаптування. Майстерний його крій приховував 
незначну гладкуватість чиновника, і міністр виглядав бездоганно, коли б не один 
маленький недолік, особливо помітний за Кіссурової присутності. Чиновник був 
нижчий зростом за білявого варвара рівно на добру голову, і навіть вишукані черевики 
з трисантиметровими підборами не могли зарадити справі.  

Пан Шаваш завмер, побачивши, хто вийшов з машини, та одразу ж оговтався, 
розкинув руки й обійняв Кіссура.  

– Здрастуй. – вимовив він. 
– Ось, – сказав Кіссур, – їхав поблизу і вирішив зазирнути. Вибач, що не 

запитав... Не люблю я цих – цвірінь-цвірінь... – Кіссур просвистів популярну в цьому 
сезоні мелодію і задля більшої наочності клацнув пальцями по зап'ястку, на якому 
пишався коштовний платиновий ком. – Ти не зайнятий? 

Пан Шаваш скоса глянув на вталовані дверцята, обдивився Кіссура з голови до 
ніг.  

– Дай-но мені твоє водійське посвідчення, – сказав чиновник. 
Кіссур вигнув брови, витягнув портмоне і подав посвідчення. Шаваш похитав 

посвідченням, подумав, розірвав його на клаптики і викинув до підсвіченого 
водограю. Допитливі рибки кинулися до папірця. 

– Кого збив? 
– Нікого я не збив, – відповів Кіссур, – об стовп вдарився. 
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Це була, звісно, нетривка брехня. Якщо іншосвітянин мертвий, Шаваш 
дізнається про все завтра вранці, а якщо іншосвітянин живий, то, напевно, й сьогодні 
вночі. Але Кіссур приїхав до Шаваша не заради того, щоб приховати скандал. Слава 
богу, ще не настали ті часи, коли  будь-який чужинець при краватці може безкарно 
подати скаргу на особистого володаревого друга. 

– А у стовпа , – відмітив Шаваш, – пудові кулаки. 
– Ти когось чекаєш? – запитав Кіссур. – Я невчасно? 
 Шаваш ледь помітно знітився. 
– Ти завжди вчасно. 
Шаваш віддав наказ – Кіссур попрямував до гостьових покоїв. Слуга, дрібочучи, 

поспішав за ним із кошиком з чистою білизною. Шаваш мовив навздогін: 
– Більше ти за кермо не сядеш. А то коли-небудь уб'єшся. 
– Пусте, – відізвався Кіссур, – кого боги люблять, той помирає молодим. 
 
*** 
 
 За двадцять хвилин слуги, кланяючись, повели Кіссура критою дорогою до 

Павільйону Білих Плес. 
У садибі пана Шаваша було два павільйони для приймання гостей: Павільйон 

Білих Заплав і Скляний Павільйон. Павільйон Білих Заплав був оздоблений за 
старовинним смаком, ноги потопали у білих килимах, під стелею гойдалися квіткові 
кулі, з золотих кадильниць струменів духмяний дим, на стінах висіли підбиті хутром 
шовкові сувої, а кути (кепська річ кут, від неї походить все погане у домі) були 
ретельно приховані від очей кімнатними повитицями, що сягали аж до стелі. Скляний 
Павільйон проектував якийсь-там чужинець, і там були тільки хром та скло. 

Імператорських підданців Шаваш зазвичай приймав у Павільйоні Білих Заплав, а 
іншоосвітян – у Скляному Павільйоні. Стверджували, що у цих двох місць є чарівна 
властивість: коли пан Шаваш приймав своїх співвітчизників у Павільйоні Білих 
Заплав, він провадив одну мову, а коли він приймав іншосвітян у Скляному 
Павільйоні, мова його була зовсім інша. Наприклад, коли його запитували про 
причини бідності імперії у Павільйоні Білих Заплав, то він скаржився на жадібність 
людей з зірок, які тільки й норовлять, що купити якнайбільше Країни Великого Світла 
за діжечку маринованої цибулі, а якщо його запитували про те ж саме у Скляному 
Павільйоні, то він скаржився на лінощі й захланність вейських чиновників. А оскільки 
все те промовляла одна й та ж людина, то, погодьтеся, без чарівних властивостей 
самих приміщень тут не обійшлось. 

Слуги принесли на тацях смажену гуску і кошики з відбірними фруктами, 
заклали стіл овочевими та м'ясними закусками. Останньою принесли диню, що 
плавала у срібній мидниці. Шаваш, який вбрався вже замість чужинського светра у 
чорну оксамитову куртку з золотим візерунком переплетених трав, шанобливо 
посадив Кіссура на місце гостя і відбив шийку глиняному глечикові з вином. Кіссур 
впіймав відбиту шийку і поглянув на печатку. 

– Хороше вино, – мовив Кіссур, – якщо цю печатку не підробили. 
– В моєму домі підробок не буває, – відказав Шаваш, – його зробили в Ініссі, за 

п'ятого року царювання володаря Варназда. 
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– Його зробили, коли імперія ще була імперією, його зробили тоді, коли я ще не 
був міністром, а був розбійником у горах Харайну і коли моя дружина була твоєю 
нареченою. 

Шаваш ледь посміхнувся і налив вина у чарки. 
– Я б, – промовив Кіссур, – випив того вина, яке було розлите за володаря 

Іршахчана. Коли в імперії не було ні торговців, ні хабарників і коли якісь варвари з гір 
або з небес не штрикали нашому народові в очі своїми мечами чи своєю наукою. 

– Боюсь, – відізвався Шаваш, – що такого стародавнього вина не лишилося, а 
якщо й залишилось, то давно перетворилося на оцет. 

Друзі переплели руки і випили вино. 
Після цього Шаваш взявся до закуски з молодих паростків бамбуку та річкових 

кальмарів, политих гострим інісським соусом. Кіссур, примружившись, перекочував у 
руках свою чашку й дивився на чоловіка, що сидів навпроти. 

Навіть між вейськими чиновниками, котрих аж ніяк не запідозриш у надмірній 
сумлінності, Шаваш зажив слави запеклого жмикрута. Брали слуги Шаваша, брали 
його підлеглі, брала його дружина (до речі, сестра дружини Кіссура), брали землями і 
акціями, ліцензіями і грішми, опціонами та породистими кіньми, найновішими 
фінансовими інструментами та стародавніми картинами, брали від окраїнних світів і 
від серединних, брали від Федерації Дев'ятнадцяти і від Гери, – щоправда, диктатор 
Гери сам не брав та іншим давав мало. Один чиновник розпитував, що таке 
супермаркет, йому пояснили, що це місце, де можна купити все. "Та це ж дім пана 
Шаваша" – здивувався чиновник. Кіссур сам якось, після особливо зухвалої оборудки, 
схопив Шаваша за барки на прийомі у володаря і поцікавився, по чім фунт 
батьківщини. "Я батьківщину люблю і продаю її дорого", вишкірився Шаваш. Пан 
Шаваш приказував: якщо людина говорить, що не любить грошей, то гроші не 
люблять її. 

За сім років, що минули відтоді, як чужосвітяни прибули до імперії, у країні 
змінилось чотири уряди, і кожен з урядів скасовував усіх чиновників попереднього. 
Шаваш був єдиний з вищих сановників, який знаходився при всіх них і при всіх уцілів, 
і перший, кого він зрадив, аби вціліти, був його пан і вчитель Нан, котрий зробив його 
з маленького злодійчука великим начальником. Завдяки такому довголіттю в руках у 
Шаваша, незважаючи на його незначне походження і молоді ще роки, зібралися всі 
ниточки впливу і керівництва у країні. 

Шаваш міг зарадити всьому і всьому міг завадити, і навіть найклаповухішим з 
іншосвітян, що прилітали на Вею з метою інвестувати у будівництво якого-небудь 
курорту на лоні первісної природи чи в розробку уранової копальні, яка рано чи пізно 
ту первісну природу порішить, – було відомо, що насамперед треба йти на огляд до 
міністра фінансів та інвестувати спочатку в Шаваша, а вже потім у копальню.  

Кіссур саме покінчив з половиною гуски, коли до кімнати прослизнув, 
вклоняючись, слуга, і подав Шавашеві аркушик. "На перехресті Весняних вогнів –  
сліди зіткнення двох автомобілів, проламана черепична покрівля рівчака, на асфальті –  
кров і друзки фари, ідентичній розтрощеній задній фарі Кіссура. Лусочки сірої фарби, 
що пристали до багажника Кіссурового автомобіля, теж збігаються з лусочками фарби 
на місці зіткнення". Це була відповідь на ті накази, які Шаваш двадцять хвилин тому 
віддав секретареві. 
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Шаваш зігнув аркуш і поклав його в оплетений золотом рукав, за підкладкою 
якого, за старим звичаєм, ховалась кишенька для грошей та паперів. 

– А що, – запитав Кіссур, – будують на полі Семи Хмар? 
Чиновник замислився. Кругле його обличчя залишилося цілком нерухомим, та в 

золотих очах щось промайнуло, ніби спалах на екрані локатора. Промайнуло і згасло. 
– Сміттєвий завод, – сказав він. 
– Хто? Знову їхня корпорація? 
– Компанія називається "Аяліні". Власника звуть Камінскі. А в чому річ? 
– Нічого, просто їхав поруч. Стало цікаво. 
– І що ж, побудували вони завод? 
– Ні, – мовив Кіссур, – завод вони ще не побудували. Вони побудували велику 

дорогу до сміттєвого заводу. 
Шаваш, напівлежачи на канапі, колихав у руках лаковану чарку з вином. Білі 

димки від кадильниць, що стояли вздовж стін, спліталися під підсвітленою неоном 
стелею. Кіссур обсмоктав гусячу грудинку, запив її новою чаркою вина і сказав: 

– Сміттєвий завод! Пращури вимітали з дому непотріб тільки за повного місяця, 
звали при цьому шептунів, аби непотребу не підібрав чаклун і не поробив пристріту! 
Уявляєш, що б коїлось у будинках іншосвітян, якби вони викидали своє сміття раз на 
місяць! Всі їх обгортки і бляшанки піднялися б вище стелі, хоч стелі у них і дуже 
високі! Хіба народ, який виробляє стільки сміття, може називатися цивілізованим? Як 
цей народ сміє вчити нас  виробляти, аби викидати?! 

Шаваш на цю тираду не зреагував ніяк. Кіссур допив вино, і очі його зробилися 
ще відчайдушнішими. 

– Навіщо, – сказав Кіссур, – столиці сміттєвий завод? 
– Ймовірно, – припустив Шаваш, – аби сміття переробляти. 
– Дурниці, – заперечив Кіссур, – іншосвітянам не треба заводів, щоб 

переробляти сміття. Вони роблять сміття, щоб мати привід будувати сміттєві заводи. 
Чому б не попросити володаря накласти заборону на таке будівництво? Майже у 
центрі столиці! 

Шаваш байдуже стежив за сплітанням струменів диму на підсвіченій стелі. Крізь 
відчинені вікна до павільйону линула нічна свіжість, і біля ставка кричали цикади. 

– Не турбуйся, – сказав раптом Шаваш, – Камінскі не побудує свого заводу.  
– А це чому? 
– Як ти сам зауважив, це земля ледь не в центрі столиці. Статус землі 

переглянуть, промислове будівництво заборонять, комісія з ділових та промислових 
земель подасть скаргу, володар її підпише і завод скасують. 

– Але там вже є фундамент.  
– За фундамент пан Камінскі отримає компенсацію – два мільйони. 
– А потім? 
– Потім пан Камінскі побудує у новій діловій зоні замість сміттєвого заводу –  

діловий центр. 
– Я, напевне, дуже дурний, – промовив Кіссур, – але я не розумію, у чому 

справа. 
– Землі імперії, які продаються в приватні руки іноземних інвесторів, – терпляче 

пояснив Шаваш, – поділяються на чотири категорії: поля, землі під житло, землі ділові 
і промислові. Земля у промисловій зоні в дванадцять разів дешевша, ніж у діловій. 
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Якби пан Камінскі з самого початку купував землю під бізнес-центр, це б йому 
занадто дорого коштувало. 

– А фундамент? 
Шаваш поставив лаковану чарку на стіл і розвів руками: 
– Я, звичайно, не інженер, і на будівництво зайвих людей не пускають, але якби 

я був інженером і мене пустили б на будівництво, я, напевно, помітив би, що 
фундамент і система підземних комунікацій відповідають вимогам, які висуваються до 
бізнес-центру, і не відповідають вимогам, які висуваються до заводу з переробки 
вторинної сировини. 

Обличчя Кіссура скам'яніло. 
– Он як, – сказав він, – і за це Камінскі ще й отримає два мільйони компенсації. 
– Компенсацію, – озвався Шаваш, – отримає не Камінскі. Компенсацію отримає 

чиновник, який затвердить скаргу і переведе землю з однієї категорії до іншої. 
– Стривай, але ж така угода повинна йти через ваше міністерство! 
– У даному випадку вона пройшла не через міністерство. Вона пройшла через 

відомство пана Ханіди.  
– Зрозуміло. І ти не може ж пробачити Ханіді, що гроші дістались йому, а не 

тобі. 
– Мені б вони не завадили. 
Кіссур встав і взявся походжати павільйоном. Його босі ноги потопали у білому 

килимі, і коли білявий варвар обертався, Шаваш бачив у розстебнутому комірі його 
сорочки витатуйованого трохи нижче шиї кречета. Кіссурів борлак невдоволено 
смикався, і кречет на татуюванні ніби дзьобав супротивника.  

– Взаємна вигода, – мовив Шаваш, – основа співпраці. Камінскі економить 
чотириста мільйонів, Ханіда отримує два мільйони. Вейські чиновники коштують 
дешево. 

– А якщо все зірветься? Якщо володар звільнить Ханіду раніше, аніж той 
перепише землю? 

– Та ж Камінскі дав Ханіді зовсім небагато, не більше семисот тисяч. Решту 
Ханіда отримає тільки після успішного завершення справи, і не від іншосвітянина, а 
від держави. Це не Ханіда вигадав, це дуже відомий спосіб. 

– А які ще є способи? – швидко запитав Кіссур. 
 Чиновник розвів руками, посміхаючись, як порцелянова кішка. Йому відверто 

не хотілося розповідати Кіссурові про те, які є способи продавати власну країну, хоч у 
застосуванні цих способів він був значно спритніший за Ханіду. 

– Кіссуре, ти давно бачив мою колекцію годинників? Ходімо, я тобі покажу. 
І, неквапливо піднявшись, Шаваш попрямував до шафи часів П'ятої династії, що 

стояла тут же, у павільйоні, – у шафі цій на блискучих малахітових полицях 
перебувала колекція вейських кишенькових годинників, яку збирав Шаваш. 

Колекція справді покращала. До неї додався крихітний пісочний годинник у 
оплетеній золотими вузликами скляночці і три штуки тих механічних кишенькових 
годинників, котрі почали з'являтися в імперії якраз напередодні катастрофи і які  
завжди були розкішшю, а, отже, й мистецтвом, з вигадливим розписом і прикрасами, з 
перламутровими стрілками у вигляді фігурки бога вічності, і нічого спільного не мали 
з тією пласкою поганню, яку тепер носили на зап'ястках навіть жінки. Були там і ще 
новинки: крихітний годинник, приладнаний до накривки нефритового пуделка для 
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рум'ян, – скла у нього не було, замість скла були звивисті філігранні ґратки, за якими, 
як у кліточці, мліла одна єдина годинна стрілка; овальний, всіяний перлами дзиґарик з 
двома циферблатами (один циферблат для хвилинної стрілки, другий – для годинної) і 
довгий ланцюжок із яшмових підвісок, на яких високопосадовці носять особисті 
печатки. Зісподу була печатка, а зверху притрушений коштовним дріб'язком годинник. 

 Кіссур схопив раптом Шаваша за ліву руку – на ній сидів стандартний, хоча й 
дуже дорогий ком з екраном-циферблатом, і чотирнадцять годин вейського часу – від 
Години Півня до Години Чорного Бужви – були відмічені на ньому цифрами Землі. 
Кіссур так і не спромігся звикнути, щоб замість імені години була цифра. Це однаково, 
якби  цифра була замість імені людини. 

– Так, – приглушено мовив Шаваш. – Наш час увірвався. І пусти мені руку, бо ти 
її знову зламаєш. 

Кіссур, посміхаючись, випустив руку чиновника, обернувся до полиці і взяв 
звідти дзиґарика-цибулину з кришталевою накривкою замість скла. На обличчі 
Шаваша промайнула стурбованість: Шаваш любив оту цибулину більше, ніж будь-яку 
з наложниць, і Кіссур це знав. Кіссур стиснув цибулину у кулаку і помахав нею перед 
носом Шаваша. Кулак у Кіссура був розміром як маленька диня, і цибулина зникла у 
ньому зовсім.  

– То що, – запитав Кіссур, – які ще є способи? Скільки твоїх місячних зарплат 
коштувала оця цибулина? 

Шаваш раптом вигнувся, немов кицька, у якої забирають кошенят. 
– Ану поклади на місце, – зашипів він. 
І невідомо, що відповів би Кіссур, та цієї миті біля входу до зали стукнула мідна 

тарілочка, і слуга, зайшовши, оголосив:  
– Пан Беміш просить вибачити його за спізнення. 
– Запрошуй! – відчайдушно зойкнув Шаваш. 
Кіссур, смикнувши ротом, поклав цибулину на місце й на якусь мить 

затримався, роздивляючись знаки в руках бога вічності, що вигнувся довкруж 
циферблата. 

Дивина! Свого часу моду на годинники запровадила ця сволота, міністр Нан, що 
виявився згодом, на додаток, варваром з зірок, – і разом з модою на годинники він 
притяг ідею однакового перебігу часу. Ідею цю, власне, імперія не приймала й досі, 
вперто розподіляючи світлу частину доби на дванадцять годин, а ніч – час, за якого 
належить спати і розмовляти з богами, послідовно йменуючи страшною Годиною 
Бужви, і тільки з марновірства інколи розподіляючи цю тринадцяту годину на дві 
половинки: Білого Бужви і Чорного Бужви. Кіссур терпіти не міг цієї моди, – як це –  
аби стрілка вказувала людині, як пан рабові, а тепер ось серце його болісно стислося, 
коли побачив вейські знаки і вейський механізм.  

Коли Кіссур обернувся, чиновник вже церемонно вклонявся людині, що стояла 
біля порога. 

–  Прошу, – мовив Шаваш, – будьте знайомі: Теренс Беміш, президент компанії 
АДО, пан Кіссур, особистий друг імператора... 

Іншосвітянин і Кіссур поглянули одне на одного. 
Кіссур витріщив очі: це був той самий чорнявий чужинець, з яким він побився 

години дві тому. Великий Вей! Кіссур же думав, що іншосвітянин помер, – а той 
навіть сорочину десь поміняв! 
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– Ми вже знайомі, – рівним голосом повідомив іншосвітянин і додав: – Пане 
Кіссур, я саме хотів передати вам листа, – і, зробивши крок до Кіссура, вклав йому до 
рук білий конверт. Кіссур відчув під пластиком купку зім'ятих банкнот.  

Кіссур зареготав і ляснув Беміша по плечу. Іншосвітянин якусь мить кусав губи, 
видно міркуючи, а чи не втелющити цьому типові по пиці, однак Кіссур реготав так 
весело, що чужинець не витримав і приєднався до нього. 

Шаваш здивовано заморгав. Чиновникові треба було вирішити безліч проблем, і 
насамперед: у якому павільйоні їх приймати і якою мовою говорити? Це було дуже 
важливе питання, бо Шавашева душа мала таку властивість, що розмова іншою мовою 
змушувала його розмірковувати нібито про інший світ, і коли його запитували про 
причини бідності в імперії мовою іншосвітян, він ганьбив, і вельми шпарко, надмірні 
державні витрати і бюджетний дефіцит, на якому наживалась половина банків країни, 
а коли його запитували про те ж вейською, він засуджував жадібність людей з зірок, 
які скуповують країну, можна сказати, за глек із маслянкою. Тому Шаваш намагався 
не говорити мовою людей із зірок за присутності вейця і по-вейськи у присутності 
людини з зірок. У нього від цього думки плуталися.  

Шаваш скоса глянув у обвите золотими шнурами вікно. Там, далі за 
трояндовими кущами і розчесаним піском доріжок, майоріли барвисті струмені 
водограїв і краєчок парадних сходів, – і поряд з цими сходами стояв білий довгий 
лімузин. 

Але ж чужинець вчора прилетів і замовив у агентстві машину – 
представницький сірий "дакірі". Шаваш любив, щоб йому доповідали подробиці. 

– Що ж, панове, – мовив Шаваш, так і не визначившись щодо павільйону, – ніч 
дивовижна, навіщо сидіти між вісьмома стінами, може, підемо в сад?  

– Прошу мені вибачити, – вклонився Кіссур, – я мушу йти.  
– Чого ж це... – почав було Шаваш.  
– Справді, – мовив Кіссур, – я вам тільки заважатиму. Двоє поважних людей 

зібралися обговорювати важливу справу, а я що? Перекотиполе. Бо ж не про таку 
дрібницю, як сміттєвий завод, йтиметься у вас, чи не так? 

І, рішуче обернувшись, збіг мармуровими східцями  павільйону, обрамленими 
тонкими перилами з павичами та однорогами з крученого срібного дроту. 

 
Розділ 2. 
у якому розповідається про сумну історію Ассалахського космодрому, а 

колишній перший міністр імперії знаходить собі нового друга. 
 
Наступного ранку Теренс Семуел Беміш сидів у номері на двадцять четвертому 

поверсі блискучого готелю з пластбетону і скла, що здіймався в самому центрі 
Верхнього Міста, і з досадою розглядав себе у дзеркалі. Дзеркало відображувало 
тридцятидворічного темно-русявого суб'єкта, з кам'яним підборіддям, високими 
карбованими вилицями та очима холодними і жорсткими, як ствол віяльника. Це було 
б обличчя, гідне довіри, якби не  синець у формі півонії та довга подряпина на лівій 
вилиці – розріз вийшов таким глибоким, що оброблені термогелем краї не зійшлися й 
дотепер. 

Синець і подряпина перетворювали відображення у дзеркалі  з  лиця бізнесмена 
на фізіономію кілера, і це дратувало. Теренса Беміша частенько називали кілером, 
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однак лише задля метафори. Проти метафори Беміш не заперечував: щиро кажучи, 
йому вона подобалася. 

Постукали у двері: до номера зайшов Стівен С. Уелсі, працівник  одного з 
найбільших інвестиційних банків Федерації Дев'ятнадцяти і його товариш у цій 
дурнуватій поїздці. 

– Ого, – сказав Уелсі, зацікавлено дивлячись на півонієвий синець, – це що, 
місцева мафія? 

– Так. Один тип пом'яв мені фари. 
– А далі? – з неприхованою цікавістю запитав Уеслі, знаючи, що в шістнадцять 

років майбутній корпоративний нальотчик Теренс Беміш пройшов до півфіналу 
юніорського чемпіонату Федерації з кікбоксингу. 

– Зізнаюся, – мовив Беміш, – я повівся як остання худобина. Ці брати по розуму 
здерли з мене за оренду втричі більше, аніж та бляшанка коштує. Я схопив хлопа за 
барки і назвав його вейською мавпою абощо. І отримав по вухах. 

– Дяка богові, що у вас вистачило розуму не битися далі. 
– Навпаки, – гірко вимовив Беміш, – я дав здачі. 
Брови Уелсі здивовано вигнулися. 
– Врешті, – пояснив Беміш, – він поїхав, а я залишився сидіти задом у скалках 

власного ж вітрового скла.  
– А міністр фінансів? 
–  Я був у міністра фінансів, – переодягнувся і поїхав.  
– І? 
– Дуже розумний чоловік, – сказав Беміш, уважно розглядаючи синець, – і дуже 

освічений. Він чудово знає, що таке емісія, андеррайдер, кумулятивна привілейована 
акція тощо. Погодьтеся, у країні, де більшість населення переконана, що, коли 
корабель іншосвітян підлітає до неба, іншосвітяни стукають в небо і бог відчиняє їм 
мідні дверцята, – це велике досягнення. Дуже розумний чоловік, який засвоїв краще з 
двох культур – імперії та Федерації. 

– Що це означає? 
– Що він може розорити тебе, не змигнувши оком, як менеджер якого-небудь 

фонду-стерв'ятника, і що він власноруч може відрізати тобі голову, немов щирий 
вейський чиновник. А зрештою, чарівна людина. 

Беміш знизав плечима, відкоркував скляночку зі світло-сірою маззю, що стояла 
на столі, і почав змащувати синець. Мазь продавалася під торговою маркою "дейрдр", 
зводила синці за два дні й мала об'єм продажів у два мільярди денарів на рік. В 
Галактиці її можна було купити в будь-якому супермаркеті; тут за нею довелося 
посилати до посольства. 

– І що ж чарівна людина сказала вам з приводу вашого бажання купити Ассалах? 
– Що погодитися на наш варіант – значить продати батьківщину за слоїк 

сметани. 
– І що ж? Можемо збирати валізи і їхати геть? 
– Не зовсім. Пан Шаваш натякнув, що готовий продати вітчизну за слоїк 

сметани, якщо слоїк буде великий. 
Уелсі гмикнув. 
– Про що я мрію, – сказав він, – що коли-небудь Комісія з цінних паперів і 

ринків капіталу дозволить завести у балансі графу: "на хабарі чиновникам ринків, що 
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розвиваються" – і що гроші з цієї графи будуть списані з податків... Скільки він 
просить?  

– До конкретних цифр справа не дійшла.  
Беміш помовчав і вів далі: 
– Акції компанії фантастично недооцінені. І, до того ж, грішми я йому не дам. 

Нехай бере ордери акцій: хоча б буде зацікавлений у тому, щоб компанія справді 
зіп'ялась на ноги. 

– Але вам щось не подобається? 
– Шаваш не президент компанії. 
– Отакої, – здивувався Уелсі, – як це не президент? На всіх бланках написано: 

Шаваш Ахді, керівник державної компанії... 
– Це поганий переклад, Стівене. Компанія не "державна", а "володарева". 

Відчуваєш різницю? Я тут читаю підручник: у вейській мові немає двох різних слів 
для позначення "державця" і "держави", це просто два стани одного й того ж іменника, 
– у них є іменникові стани, така ось мова. Тому там, де нам перекладають "державний 
керівник", насправді написано "володарів керівник ", а де нам перекладають "держава 
призначає", написано "призначає володар". Володар особисто призначає і змінює 
керівника своєї компанії, володар особисто затверджує фінансові проектування. А 
якщо володар не затвердить плану емісії? Пропала наша сметана... 

Беміш покінчив із маззю і підхопив зі стільця піджак. Встромляючи у нього ліву 
руку, він скривився і стиснув зуби.  

– Гм, – мовив Уелсі, – судячи з того, що я чув про тутешнього володаря, він не 
те щоб проводить час над проспектами емісій компаній, що денаціоналізуються. 
Кажуть, у нього сімсот наложниць... 

– Так, але це не гарантія, що який-небудь чиновник, котрий терпіти не може 
Шаваша, не піде до володаря і не розтлумачить йому про банку сметани.  

– Якийсь Річард Джайлс, що мешкає поверхом нижче і бажає брати участь у 
конкурсі від імені компанії "Венко", сказав, що без хабара Шавашеві ми не 
роздобудемо навіть паперів на попередній огляд космодрому, – додав у задумі Уелсі. 

Беміш розсердився: 
– Що то за "Венко"? Ніколи й нічого не чув про таку компанію. 
Тієї ж миті постукали в двері. 
– Заходьте, – гукнув Уелсі. 
На порозі утворився хлопчина з карткою на мельхіоровій таці. Хлопчина, за 

місцевим звичаєм, став перед чужинцем на кістляве коліно. Беміш узяв картку. 
Хлопчина сказав: 

– Пан хотів би з вами поснідати. Пан чекає унизу, в холі. 
– Зараз буду. – сказав Беміш. 
Хлопчина вийшов, задкуючи. Беміш, зазираючи до дзеркала, став зав'язувати 

краватку. Уелсі взяв картку. 
– Кіссур, – прочитав він. – Ого! Це той володарів улюбленець, який поцупив у 

Ванвейлена штурмовик і влаштував бійню над столицею, а потім на Землі злигався з 
анархістами і ЛСД? Де ти сплутався з цим наркоманом? 

Беміш оглянув у дзеркалі свій синець. Незважаючи на мазь, той сяяв, як 
посадочні вогні посеред ночі. 

– Наркомани, – мовив Беміш, – так не б'ються. 
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*** 
 
Теренс Беміш спустився у внутрішнє подвір'я через п'ять хвилин.  
Кіссур, високий, широкоплечий і усміхнений, сидів на капоті автомобіля. Його 

світле волосся було зав'язане у хвіст, переплетений крупною чорною сіткою. На ньому 
були м'які сірі штани, підперезані широким поясом зі срібних блях у формі акул, що 
зчепилися пащами, і сіра ж куртка. У розрізі куртки виднілося товсте намисто з 
оправлених у золото нефритових пластин – справжній тобі комір. Вбрання, за 
сучасною модою, не дуже кидалось в очі, якщо не брати до уваги намиста і перснів на 
пальцях. Беміш мимоволі скривився і помацав вилицю в тому місці, де перстень 
Кіссура здер йому шкіру.  

– Здрастуй, – мовив Кіссур, – треба ж, президент компанії! Зроду не бачив 
президентів компаній, які так б'ються! Чи ти якийсь особливий? 

Беміш мовчки дивився на нещодавнього кривдника; і якби Теренс Беміш був не 
фінансистом, а, наприклад, чаклуном, то після такого погляду люди б 
перетворювалися на мишей. Та оскільки Теренс Беміш був саме фінансистом, Кіссур 
ні на що не перетворився і навіть не змалів зростом, а навпаки, весело зареготав, 
ляснув його по плечу і сказав: 

–  Ти бачив столицю? 
– Ні. 
– А що ти бачив? 
– Голограми у холі готелю, – сказав Беміш. – І там само попередження: не їсти 

на базарі смажених річкових кальмарчиків, якщо ці кальмарчики з Лівої Ріки, куди 
тепер впадає шкірообробний комбінат.  

– Зрозуміло, – мовив Кіссур, – тоді поїхали.  
Вони виїхали з готелю через синій лакований міст, заповнений крамарськими 

столами та народом. Кіссур зупинився на мості біля крамниці, де продавались вінки, 
купив три штуки, – два він одяг на шию собі й Бемішові, а третій, трохи згодом, 
залишив у храмі Небесних Лебедів. 

Після цього Кіссур повіз Беміша містом. 
Місто, якого Беміш досі не бачив, було прекрасним і потворним водночас. 

Цибулясті бані храмів і візерунчасті ворота управ поступалися місцем дивовижним 
п'ятиповерховим халупам, збудованим з матеріалу, який Беміш не зважився би вжити 
навіть на картонну коробку, гончарі на плавучому ринку торгували чудовими 
глечиками, розмальованими квітами і травами, та порожніми веселковими пляшками 
з-під газованої води. Каналом весело плили скоринки від динь та барвисті цукеркові 
обгортки, залишки усього, що зростало на Веї і що приїхало з Небес, всього, для чого 
знайшлося місце у ненаситному череві Небесного Міста і для чого не знайшлось місця 
у слабких кишках його каналізації.  

Вони подивилися на базарі ярмаркових ляльок, які, до речі, давали виставу за 
сюжетом нового популярного телесеріалу, що знаменувало зближення культур, 
погодували священних мишей і побували в храмі Іссії-ратуфи, де кам'яні боги, 
одягнені у довгі каптани і високі замшеві чоботи, кивали головами відвідувачеві, якщо 
той кидав до щілини у стіні навмисно куплений жетончик. 
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Кіссур показав іншосвітянинові дивовижний міський годинник, зроблений на  
самому початку царювання володарки Касії. Поряд з годинником було двадцять три 
тисячі фігурок, по тисячі на кожну провінцію, і всі вони зображували чиновників, 
селян та ремісників, і всі вони крутилися перед циферблатом, на якому було 
зображено гору синього кольору. Беміш запитав, чому гора синя, і Кіссур відповів, що 
це та сама гора, яка стоїть на небі і має чотири кольори: синій, червоний, жовтий та 
жовтогарячий. Синім своїм боком вона повернута до Землі, завдяки чому й небо має 
синій колір. А жовтогарячим своїм кольором вона повернута до богів, через що й небо 
над тим місцем, де живуть боги, жовтогаряче.  

Це була доволі звична культурна програма, коли не брати до уваги, що 
президента скромної компанії, зареєстрованої в штаті Бразиліа, Терра, Федерація 
Дев'ятнадцяти, супроводжував один з найбагатших людей імперії. 

Наостанку Кіссур зупинився біля храму на одній з околиць. Причина, з якої 
Кіссур це зробив, полягала, певно, в тому, що до храму вели сходи з двох тисяч 
сходинок. Кіссур побіг сходами вгору, і Беміш доклав усіх зусиль, аби не відстати. Він 
засапався, і серце його шалено калатало об грудну клітину, проте іншосвітянин та 
імператорів улюбленець одночасно  вистрибнули на вершину колонади, зазирнули в 
очі одне одному і засміялись. Разом вони становили химерну пару: високий білявий 
варвар з нефритовим намистом на шиї і підібраний чужинець в піджаку і при краватці. 

– Як свині на перегонах, – задихаючись від сміху, сказав Кіссур. – Теренсе, ти 
бачив свинячі перегони? 

– Ні. 
– Обов'язково підемо. Я минулого тижня жбурнув на вітер двадцять тисяч через 

того вилупка Червононосого! 
 Всередині храму було темно і прохолодно. Поміж зелених із золотом колон 

сидів бронзовий бог у парчевому жупані і замшевих чоботях, а в сусідній залі сиділа 
його дружина. Кіссур сказав, що вейці не вельми доброї думки про неодружених богів, 
тому що бог мусить бути хорошим сім'янином і зразковим батьком, а то що ж йому 
вимагати від людей? 

Беміш слухав чудернацьку тишу у храмі і роздивлявся обличчя бога-сім'янина. 
– А де ти, до речі, навчився битися? 
– У батька, – сказав Беміш. – Він був відомим спортсменом. Та й я мало не став 

ним. 
Навіть у напівмороці храму було видно, як презирливо смикнулися брови 

колишнього першого міністра імперії. 
– Спортсменом... – протяжно вимовив він. – Ганебна то річ – битися задля втіхи 

черні. Чому ти не став воїном? 
Теренс Беміш був вражений. Треба визнати, йому ніколи не спадало на думку 

йти до армії, навіть у сні не верзлося.  
– Армія, – промовив Беміш, – це для людей другого ґатунку. 
Колишній прем'єр посміхнувся. 
– Так, –  сказав він, – для вас усе, з чого не добувають багатства, справа другого 

ґатунку. А ви більше не робите грошей із війни. Ви робите гроші з грошей. 
– Я не це мав на увазі, – заперечив Беміш. – Я хочу бути самим собою, а не 

пристроєм для натискання на гашетку. Армія – це несвобода. 
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– Дурниці, – сказав Кіссур. – Війна – це єдина форма свободи. Між воїном і 
богом немає нікого. 

– Можливо, – погодився Беміш, – от тільки наша армія вже сто тринадцять років 
не воювала. 

Вони вийшли з зали, пройшли крізь сад з каміння і квітів і потрапили до іншого 
храмового крила: звідти здіймався запах смачної їжі, і крізь звивисті ґрати Беміш 
помітив автомобілі і флайєр з дипломатичними номерами. Беміш подумав, що храм 
здає цей будинок в оренду, та Кіссур сказав, що тут завжди був будиночок для їди.  

Вони спустились на подвір'я. На подвір'ї сумовито дзюрчав водограй, і під 
жовтими тріпотливими навісами за столиками  сиділи люди. Кіссур посадовив Беміша 
до столу і, впіймавши офіціанта, котрий ішов поруч, вийняв у нього з кошика два 
глека з вином і продиктував замовлення. 

– Отже, – сказав Кіссур, розливаючи у глиняні кухлі гостре пальмове вино, – 
воювати ти ніколи не воював. А грабувати доводилося? 

Беміш ледь не вдавився від такого припущення, вимовленого, однак, цілком 
шанобливим тоном. 

– Я фінансист, – сухо промовив Теренс Беміш. – Можливо, компанія, яка мені 
належить, буде зацікавлена що-небудь тут купити. 

– І багато у тебе грошей? 
– Для того, щоб купити компанію, не обов'язково мати гроші. Достатньо мати 

репутацію людини, яка за рік менеджменту може підвищити цінність акцій компанії 
втричі, і фінансову фірму, що готова зібрати для тебе гроші.  

– Ага. А у тебе вона є? 
– Так. Її представляє мій супутник, Уелсі. Це інвестиційний банк "Леннфельд і 

Тревіс". 
Правду кажучи, головним у банку було слово Рональда Тревіса, котрий ще 

п'ятнадцять років тому прийшов до банку простим брокером (банк тоді називався 
"Леннфельд, Савітрі і Сімс"), і Теренс не без побоювань вимовив ім'я Тревіса. Але на 
Кіссура воно ніякого враження не справило, й він лише байдуже запитав: 

– А хіба іноземні банки сюди пускають? 
– "Леннфельд і Тревіс" не обслуговують депозитних рахунків. Вони займаються 

інвестиціями, – промовив Беміш, дещо ображений за  п'ятий за розмірами 
інвестиційний банк Галактики. 

І тут Кіссур вразив Беміша. Колишній Перший міністр Імперії Великого Світла 
подивився на Беміша і запитав: 

– А що, банки займаються іще чимось, окрім лихварства? 
Беміш змовчав. Потім обережно поцікавився: 
– Кіссуре, ви знаєте, що таке акція? 
– Гм, – сказав колишній міністр, – це коли дають у борг? 
Беміш ледь не вдавився. 
– А що, ні? 
– Коли дають у борг і випускають при цьому цінні папери, це називається 

облігація. 
– Ну та я й кажу: це хіба не одне й те ж? 
– Ні, – сказав Беміш, – коли компанія випускає акції, той, хто купує акцію, стає 

співвласником компанії  і отримує право голосу на зборах акціонерів та дивіденди, 
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розмір яких залежить від того, як у компанії йдуть справи. А коли компанія випускає 
облігації, це означає, що вона просто позичає гроші і той, хто купує облігацію, буде 
мати гарантовані виплати аж до терміну погашення боргу, якщо компанія, звичайно, 
не збанкрутує. 

– Ой як цікаво, – мовив Кіссур і, клацнувши пальцями, закричав: – Хазяїне! Де 
медузи? 

Беміш, який зроду не куштував маринованих медуз і не відчував до них 
особливої цікавості, щиро побажав, аби медуз не знайшлося. Але медузи, схожі на 
купку потрощеного плексигласу і щедро политі червоним соусом, прибули, і Кіссур 
продовжував:  

– І яку ж компанію ви примітили? 
– Компанію, яка отримала концесію на будівництво Ассалахського космодрому. 

Шістдесят п'ять відсотків капіталу компанії належить володареві, і тому за вашими 
законами її очолює призначена володарем людина – міністр фінансів Шаваш. 

Кіссур, який десь там чув, ніби Шаваш очолює ще з дюжину подібних компаній, 
включно з однією, що володіла другою за розмірами покладів (однак сто 
вісімнадцятою за рентабельністю) урановою копальнею Галактики, мовчки закивав. 

– І ти її неодмінно купиш? – запитав Кіссур. 
– Це залежить від багатьох причин. 
– А саме? 
– Стану, в якому зараз перебуває будівництво, стану світового ринку капіталу на 

момент випуску емісії, розміру емісії та форми цінних паперів, шансів на 
розташування емісії, – розумієте, "Леннфельд і Тревіс" може гарантувати емісію і 
отримати прибуток від цінних паперів, а може трапитись і так, що ціна після емісії 
впаде і всі збитки осядуть на його ж балансі. Від форми цінних паперів, врешті решт, – 
чи будуть це акції, облігації, змішані форми... 

– Ліпше облігації, – сказав Кіссур. 
– Чому? 
– Ти ж сам казав, якщо хтось купує акції, то він купує і компанію. А коли хтось 

через ваші акції купить наш космодром? Лізуть сюди, розумієте... 
Беміш ледь не захлинувся, однак це можна було списати на рахунок незвичного 

смаку медузи. 
– Розкажіть мені про цю компанію, – зажадав Кіссур. 
– Компанія "Ассалах" була зорганізована чотири роки тому з метою будівництва 

і промислової експлуатації космодрому загальною посадковою площею понад 50 
квадратних кілометрів, з можливістю подальшого розширення. Під будівництво було 
відчужено близько 30 квадратних кілометрів громадських земель. Компанія випустила 
шістсот сорок мільйонів акцій, номіналом у сто ваших ішевіків кожна. 65% цих акцій 
було залишено державі, ще п'ять віддано менеджментові. Десь сім відсотків пішло на 
виплату членам громади. Члени громади замість грошей за відчужені землі отримали 
частку участі у майбутньому будівництві. П'ятнадцять відсотків акцій було 
влаштовано через позабіржовий ринок Вей. Будівництво йшло вельми швидко, акції 
котувалися досить високо, ціна їх на вторинному ринку цінних паперів сягала трьох 
тисяч ішевіків, або ж вісімнадцяти галактичних денарів. Потім спалахнув скандал, 
пов'язаний з крадіжками тодішнього директора будівництва, виявилося, що 
побудували втричі менше від запланованого, ринок обвалився, дирекцію заарештували 
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мало не у повному складі, робітники розбіглися і розтягли усе, що не вкрали 
директори, будівництво припинилося саме по собі й більше не розпочиналося. 
Головою компанії було призначено Шаваша, хоч я мушу сказати, що він і раніше був 
присутній у Раді Директорів. 

– Зрозуміло, – сказав Кіссур, – якщо Шаваш і раніше був у Раді Директорів, 
значить, це він посварився зі своїми колегами й посадив їх. 

– Не знаю, – мовив Беміш, – таких речей, знаєте, не пишуть у проспектах емісій. 
Шаваш спробував організувати міжнародну емісію і звернувся до "Меріл Роберте 
Дарнем". Справа вже була владнана, та згодом інвестори відмовилися підписуватись 
на розташування. 

– Чому? 
– Тому що, – не без зловтіхи пояснив Беміш, – того місяця у Чахарі трапилося 

повстання, або те, що уряд вважав повстанням, і хтось на ім'я Кіссур на чолі своїх 
танків проїхав, у тому числі й через виробничі площі спільного підприємства, що 
виробляло безалкогольні напої, причавивши дорогою одного з менеджерів, котрий 
звався Роджер Чжу. І від цієї поїздки з вітерцем цінні папери шести ваших 
підприємств, котрі пройшли міжнародний лістинг, впали й набили собі ґулі, а про нові 
випуски навіть говорити ніхто не хотів. Чи ви про це не знаєте? 

Кіссур в задумі мотнув головою. 
– Щось подібне мені казали, – мовив він. – Тільки нічого поганого я не бачу в 

тому, що ваші акули не стали їсти нашого карася. 
– Ваш карась не порозумнішає, поки його не з'їдять. 
Кіссур підняв голову і в задумі витріщився на Беміша. Щелепи його, енергійно 

рухаючись, порались з медузою так, ніби це була не медуза, а щонайменше бараняча 
кістка.  

– Непогано сказано, фінансисте, – зауважив Кіссур, – принаймні, відверто. А 
твоя компанія – теж будівельна? 

– Більш-менш. 
– Що будує? 
– Вона виробляє автоматизовані двері для вагонів монорейкової підземки. 
Кіссур замислився. Видно було, що він міркує, яким боком автоматизовані двері 

стосуються Ассалахського космодрому, і зрозуміти це йому було важко. 
– Вона у тебе від батька? – запитав Кіссур. 
– Ні. Я купив її рік тому. 
– Навіщо? 
– Аби використати як інструмент для придбання більшої компанії. 
Це була ще відвертіша, ба, навіть скандальна заява, аніж про карася, та вона 

швидше б змусила скривитися чиновників Комісії з цінних паперів, – а Кіссур ніяк на 
неї не відреагував. 

Кіссур налив Бемішеві пальмового вина, і вони обоє перехилили чарочку, і ще 
одну. 

– То чому ж ти особливий, га, директоре? – раптом заявив Кіссур. 
Беміш змовчав. Він був не від того, аби заволодіти союзником в особі цього 

чоловіка. Він бачив, що той досить погано ставиться до всього пов'язаного з 
землянами та їхніми грішми, і він не міг передбачити реакції Кіссура на його слова. 
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– Більшість генеральних директорів, – мовив Беміш, – деруться корпоративною 
драбиною, грають у гольф з рівними собі і змушують компанію платити за космічні 
перельоти своїх кішок. Мене не пустять грати  з ними у гольф. Таких, як я, називають 
корпоративними нальотчиками. Ми порушуємо правила гри. Ми купуємо компанії і 
викидаємо геть неефективний менеджмент. Ми купуємо компанії на гроші інших 
людей, а потім розраховуємося з позикодавцями тим, що спродуємо половину 
покупки. 

Кіссур дудлив вино. Той факт, що Комісія з цінних паперів та ринків капіталу на 
даний момент черговий раз обговорювала правочинність корпоративних нальотчиків і 
що ім'я Теренса Беміша часто згадувалось не за хороших обставин на тамтешніх 
слуханнях, його відверто не цікавив. А можливо, сказане іншосвітянином лише 
підіймало його статус – хоч би до статусу грабіжника, наприклад. 

– Отже, – мовив Кіссур, – Ассалахський космодром. Це у Чахарі, на кордоні зі 
столичною областю... Чудовий виноград зростає у Ассаласі... А що, однієї дірки до 
неба в Чахарі не досить? 

– Ні, – сказав Беміш, – однієї дірки до неба виявилося замало, до того ж дірка  
була тимчасова і побудована на болоті. У сезон дощів столиця Чахару недоступна, 
немов очеретяне сільце під час повені. Посадкові плити цвітуть вологою пліснявою, а 
кораблі валандаються у космосі і висувають такі рахунки за недотримку, що на ці 
гроші, напевно, вже можна було збудувати десять космодромів або один палац. 

– Жах який! – здивувався Кіссур. 
– Ви цього не знали? 
– Я не крамар, – образився колишній перший міністр імперії, – аби таке знати. 

Кожен, хто цікавиться такими речами, починає рано чи пізно брати хабарі або робити 
гроші.  

Помовчав і додав: 
– То ти був у Шаваша з приводу цієї ... дірки в небі? Скільки він у тебе 

попросив? 
Беміш хижо всміхнувся. 
– Я не звик щось давати керівництву компаній, які поглинаю, – за винятком 

копняка під зад. Ассалах виставлено на інвестиційний конкурс. Я виграю цей конкурс 
– та й усе. 

Карі Кіссурові очі уп'ялися в землянина, що сидів перед ним."Щось тут не те, – 
подумав Кіссур. – Або цей чоловік боїться зізнатися у хабарництві, або Шаваш 
задумав з ним лисячий жарт. Хтось з них дурить мене, і комусь з них я намащу очі 
цибулею ". 

 
*** 
 
Беміш поїхав у невідомому напрямку. 
Стівен Уелсі поголився, помився під душем, поснідав, приготував необхідні 

папери і вирушив до чиновника на ймення Ішмік, пов'язаного з державним архівом, у 
якому зберігалася, згідно законів імперії, фінансова звітність Ассалахської компанії за 
минулі роки. 

Біля воріт, вкритих срібними кучериками та золотими перами, сиділи 
навприсядки і лущили земляні горішки двійко вартових. 
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– Це будинок пана Ішміка? – запитав Уелсі на інтерінгліш, пригальмувавши і 
вихилившись з автомобіля. 

– Еге ж, – сказав один з вартових. 
 Уелсі виліз з автомобіля і став було на білу піщану доріжку. 
– А подарунки де? 
– Які подарунки? – здивувався Уелсі. 
– Подарунки, щоб ми повідомили про вас панові Ішміку.  
Уелсі заліз назад до машини, розвернувся та поїхав геть. Минуло п'ять хвилин. 

Вартові так само сиділи, лущачи земляні горішки і замислено дивлячись на давно 
порожню дорогу. 

– "Нісан" двісті п'ятдесят четвертий, – сказав один з вартових, – остання модель. 
– Яке невігластво, – мовив другий. – Хіба можна з'являтися в домі 

високопосадовця без подарунків? Цей чоловік зовсім не знає звичаїв! 
Наступний візит Уелсі зробив до землеробської управи. Йому треба було 

з'ясувати точний статус селянських та державних земель, відчужених під льотну 
площу Ассалаху. Вивчений ним ще на Землі проспект емісії повідомляв про 
довгострокову оренду з правом викупу, і Уелсі повинен був встановити, здійснено 
викуп чи ні. Пухкий чиновник довго м'яв у руках папери, навіть намагався робити 
вигляд, що читає чужинською мовою, от тільки документ тримав догори ногами. 

– Чому папери без підпису? – раптово проголосив він, повертаючи Уелсі листок. 
– Та це ж сторінка номер один! – сказав Уелсі. – Підпис є на другій сторінці. 
Чиновник набурмосився: 
– А якщо перша сторінка – підроблена? 
– Ви що, накажете мені летіти за підписом назад на Землю? – роздратовано 

поцікавився фінансист. – Може, ще й за квиток заплатите? 
Чиновник побачив, що людина ця – зовсім невіглас, і постарався його позбутися. 
У третій волості Уелсі ледь встиг зайти до кабінету, де йому назустріч піднявся 

молодий, з пронизливо розумними очима чиновник, як двері відчинилися знову, і до 
кімнати прослизнув кур'єр з консульства Церини із великим кошиком у руках. 
Чиновник у відчаї глянув на Уелсі, той промимрив: "Я зачекаю у коридорі", і вийшов 
геть. За мить Уелсі почув на інтерінгліш: 

– Прийміть від мене цю дрібничку й погляньте на мене ласкавим оком. 
Уелсі похитав головою і забрався геть. 
 
*** 
 
З корчми Кіссур потягнув Беміша до себе додому. Кіссурова міська садиба 

займала добрих шість гектарів землі неподалік від Шавашевого помешкання. Над 
стінами з чорного каменю витріщали вічка телекамери, біля головного входу тупцяли 
жебраки, чекаючи на їжу. 

Садиба складалася з головного будинку та флігелів, що здіймали цибулини дахів 
між доглянутої зелені саду; біля мармурових колон, що облямовували дорогу до 
головного дому, з десяток білявих високих парубків спостерігали за бійкою двох 
бійцівських кабанців. У кожного парубка був віяльник, здатний розтрощити на 
молекули не лише кабанця, а й пів-садиби. Носіння зброї приватними особами було в 
імперії якнайсуворіше заборонене. 
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Як виявилось, Кіссур привів Беміша додому обідати, а гаяння часу у корчмі 
вважалося закускою. Беміш гикнув. Кіссур попередив гостя, щоб той не ходив на 
жіночу половину, й пішов гучноголосо розпоряджатися стосовно фазанів. 

Землянин залишився у одній з гостьових зал, з вікнами, що визирали в сад, і 
стінами, прибраними старовинними шовками. Понад тканиною була розвішана ціла 
колекція зброї: сокира, лаштована перламутром та золотом; звичайний бойовий 
топірець; мечі; в одної стріли кінчик був скривавлений. 

Коли Кіссур повернувся, Беміш тримав у руках важкого, з синьою шишкою на 
кінці, списа. Кіссур встиг переодягнутися в домашню куртку, і за ним виднівся 
білявий одноплемінник. 

– Теренсе, – мовив Кіссур, – це мій побратим Ханадар. 
Беміш вклонився Ханадарові, а Ханадар вклонився Бемішові. Ханадар був 

жилавий та міцний, з ледь помітною військовою кульгавістю і очима ситого вовка; 
років йому було десь біля п’ятдесяти. 

– А за яким принципом укладена ця колекція? – поцікавився Беміш. 
– Це зброя, якою мене не вбили, – відповів Кіссур. 
Він підійшов і взяв списа з чужинцевих рук .  
– За два денних переходи від вашого Ассалаху починаються гори, – мовив 

Ханадар, – і Кіссура відрізали в тих гірських лісах з тисячею людей, а у Харана – так 
звали того негідника ─ було тисяч п'ятнадцять. Та поки Харан загаявся на рівнині, 
Кіссур звелів підрубати всі дерева вздовж дороги, так, що вони ледь-ледь трималися. І 
коли вони заглибилися в ліс, усі дерева посипалися їм на потилиці, а ми зарізали тих, 
хто лишився живим. Зрештою, то була не така вже й легка справа, і мені попсували 
шкуру, а Кіссура мало не вбило оцим ось списом. 

Ханадар замовк. 
– Тепер ним безглуздо когось вбивати? – спитав Кіссур. – Віяльний лазер значно 

надійніший. 
Кіссур замахнувся й метнув списа. Він пролетів крізь відчинене вікно і 

встромився у розмальований стовп альтанки, що стояла метрів за п’ятдесят від 
головного входу. Вартові біля входу облишили кабанців і побігли до списа.  

Спис пробив стовп наскрізь. А завтовшки стовп був сантиметрів тридцять. 
 
*** 
 
Наївшись, Кіссур потяг нового товариша через річку, туди, де у променях 

пообіднього сонця сяяло і тануло Нижнє  Місто, тисячолітній притулок ремісників, 
крамарів та злодіїв, забудоване кривими вуличками, непридатними для їзди, і  
перегороджене  воротами, за якими мешканці кварталів спільно захищалися від 
бандитів, а часом і від чиновників. З ними вирушив Ханадар та ще двоє охоронців. 

Біля річки оглушливо гомонів базар: пахло смаженою рибою та свіжою кров'ю, 
стара жінка з обличчям, схожим на шматок сушеного імбиру, швидко й спритно 
обскубувала півня, і, проходячи повз фіру з капустою, котру саме вивантажували, 
Беміш випадково помітив під капустою невеличкий ракетомет. 

Трохи далі народ купчився навколо пересувного помосту, на якому йшла 
вистава. 
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– Йдемо, – раптом шарпнув Кіссур землянина, – це тобі неодмінно треба 
побачити. 

Беміш та Кіссур протиснулися ближче.  
Поважний старигань у широкому червоному вбранні з неймовірною спритністю 

зробив дві людських фігурки, – одну з глини, а другу з крученого залізного дроту, 
поклав їх на поміст і накрив бувалою в бувальцях ганчіркою. Майнув руками, зняв 
ганчірку, – на місці глиняних фігурок піднялося двоє юнаків. Юнаки стали 
пританцьовувати перед народом, і незабаром між ними та стариганем почалася жвава 
розмова. Беміш поцікавився, про що п'єса. 

– Це вистава на тему старої легенди, – мовив Кіссур. – Бачиш, коли бог робив 
світ, він зробив двох людей, одного з глини, а іншого з заліза. Кожен з них знав 
стільки ж, скільки й боги, але глиняний чоловічок був прямий та простодушний, а 
залізний – хитрий та заздрісний. Одного разу боги похопилися і подумали: "Люди 
ходять серед нас і, напевне, знають усе, що ми знаємо! Як би це не спричинило нам 
лиха!" Вони покликали до себе залізного чоловічка й запитали: "Чи багато ти знаєш?". 
І оскільки залізний чоловік був хитрий і потайливий, він про всяк випадок відповів, 
що не розумніший за карася, якого він має в кошику. Боги прогнали його і покликали 
до себе глиняного чоловічка та запитали, чи багато він знає. "Усе", – відповів 
простодушний чоловічок. Боги поміркували й вийняли з нього половину знань. 

Тепер, коли Кіссур пояснив йому суть того, що відбувалося, Беміш почав 
розуміти, що діється на сцені. Дуже швидко йому стало ясно, що з чоловічка, котрий 
збрехав богам і знав стільки ж, скільки й вони, нічого хорошого не вийшло. Чоловічок 
цей влаштовував усілякі капості, крав зорі з неба, прилаштував залізного коня орати за 
себе землю і впіймався на тому, що, прибравши подоби бога, злягався з його 
дружиною. 

Після цього бог у червоному вбранні погнався за залізним чоловічком з пучком 
різок, залізний зойкнув і плигнув у відчинений люк. Публіка реготала. Вистава 
закінчилась, і бог у червоному вбранні став обходити народ з тарілочкою. 

Бемішеві ця народна творчість сподобалася набагато більше, ніж ранкова 
вистава за сюжетом телесеріалу. 

– Я правильно зрозумів, що залізний чоловічок помер? – допитувався Беміш. – 
Ні. Він провалився під землю і там народив дітей та онуків. Відтоді залізні люди 
живуть під землею й відповідають за усілякі наземні нещастя. Це вони намовляють 
гірських духів до землетрусів і воєначальників – до бунту. Згідно легенди, наприкінці 
часів залізні люди вилізуть на землю у плоті, тобто в залізі, відберуть у людей землю, 
а у богів – пожертви, та й взагалі будуть чинити усілякі неподобства. 

– А другий акт буде? – запитав Беміш. Йому хотілося подивитись, як залізні 
люди підбурюють воєначальників до бунту. 

– Неодмінно – посміхнувся Кіссур. 
Тієї миті бог із тацею, на якій дзвеніли мідяки, зупинився перед ними, і Кіссур, 

широко усміхаючись, поклав на тацю два великих рожевих папірці з зображенням 
журавля, а Ханадар додав іще одну. "Хвальки", – роздратовано подумав Беміш. Йому 
не хотілося пасти задніх за Кіссуром, і він поліз до гаманця. Великих вейських грошей 
там не виявилось, але у паспорті Беміша лежало на випадок неприємностей п’ять 
тисяч денарів, – землянина попереджали, що банкомати у тутешніх місцях 
трапляються нечасто. Беміш вийняв дві сотенні банкноти і поклав на тацю. 
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Бог у подертому халатику взяв сірі, з веселковою водяною облямівкою, 
міжнародні гроші, помахав ними в повітрі, весело повідомив щось натовпові, – і 
розірвав на частини. Беміш тупо вирішив, що це фокус. 

– Що він сказав? – запитав він у Кіссура. 
– Що він не бере грошей залізних людей, – відповів Кіссур.  
Натовп якось недобре і швидко розступився, і Кіссур потягнув Беміша геть: 

землянинові навздогін полетіло декілька глузувань та гнилий помідор. 
За хвилину вони вже переходили сяючу річку лакованим пішохідним мостом, 

заставленим ятками. Бемішеві було не дуже приємно. Йому не було жаль грошей, але 
в голові не вкладалося, чому людина, яка заробила на виставі двадцять мідяків, 
розірвала суму у сто разів більшу. Сам Беміш так би ніколи не вчинив. 

– Хто він, цей штукар, божевільний? – запитав Беміш. 
– Вони цими виставами заманюють людей. – мовив Кіссур. 
– Вони – це хто? 

          –  Ну, як сказати. По-вашому – опозиція, а по-нашому – секта. 
– Між опозицією та сектою велика різниця, – роздратовано сказав Беміш. 

"Навіщо я поїхав на цю планету, – промайнуло у голові, – ну хто сказав, що хлопці з 
Федеральної комісії зможуть щось довести у цій історії з акціями «Соколов, Соколов і 
Танака»? Купив, то й купив..." 

– Різниця, – погодився Кіссур, – чимала. Опозиція це те, що засідає у парламенті, 
а секта – це те, що висить на шибениці.  

– Та ти не хвилюйся за ці гроші. – мовив Ханадар. – Вони майстри замилювати 
очі, він напевно їх аж ніяк не розірвав, а зараз купує на них горілку місцевій голоті, 
тому що голота добре вірить у вистави, однак ще краще вірить, коли її напувають 
горілкою. 

А Кіссур помовчав і додав: 
– Є речі, які ви, земляни, на Веї не зрозумієте. Ви ніколи не зможете зрозуміти, 

чому той дідок називає ваш автомобіль маною і чому, поглянувши на ваші космічні 
кораблі, вас називають залізними бісами. Ви можете вирахувати, скільки в наших 
горах міді, а як ви обрахуєте цього дідка? 

– Ми його прекрасно вираховуємо, – сухо заперечив Беміш. 
– Яким чином?1 
– В ціні акцій. У ціні ваших акцій, Кіссуре, які коштують дешевше, ніж 

туалетний папір. Цей старигань називається країнний ризик.1 
 
*** 
 
Коли ввечері злий і наїжачений Уелсі повернувся до готелю, портьє передав 

йому записку від Беміша. Беміш повідомляв, щоб увечері його не чекали, бо він 
полетів на риболовлю у Блакитні Гори. 

Беміш був відсутній цілий тиждень, а Уелсі оббивав пороги державних управ. 
Зробити елементарну річ – підписати папери, що дозволяють провезти за пільговим 
тарифом на цю бісову планету необхідне обладнання, або отримати доступ до 
                                                             
1 Країнний ризик ─ тобто ризик купівлі цінних паперів, пов'язаний не з якими-небудь особливостями діяльності даної 
компанії, її родом занять та кваліфікацією менеджменту, а з загальними економічними та політичними умовами 
держави, у якій компанія розташована ─ Прим. авт. 
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смердючих руїн космодрому – виявилось зовсім неможливо. Стівен заповнював і 
перезаповнював, він платив писарям і платив чиновникам. 

У волості на вулиці Білих Хмар він сказав: 
– Я буду дуже вдячний вам, якщо ви підпишете ці папери.  
– Хотілося б взнати розміри вашої вдячності, – негайно відгукнувся чиновник. 
У волості на вулиці Родючих Долин його попросили заповнити всі папери 

вейською мовою. Уелсі знайшов писаря і все зробив. Чиновник переглянув папери і 
промовив : 

– Це заборонено: приймати від іншосвітян папери, написані ними не власноруч. 
– Слухайте, будьте милосердні! – сказав Уелсі. 
– Милосердя – ознака шляхетності, – статечно погодився чиновник. 
У волості на вулиці Осіннього Листя Уелсі грюкнув по столу кулаком і заволав: 
– А ви не боїтеся потрапити до в'язниці? 
– У світі нашому, – заперечив чиновник, – побоювання змінюються на спокій, і 

спокій на побоювання, один лише володар перебуває у безхмарному щасті.  
І попросив в Уелсі хабар у десять тисяч. 
За тиждень Уелсі позеленів. Контора Рональда Тревіса була не лише п’ятим за 

розміром, а й першим за скандальністю інвестиційним банком Федерації. Він не був 
наївною інституткою, і йому двічі доводилось поставати перед Комісією з цінних 
паперів з поясненнями. Велсі знав, як  давати на передвиборчі кампанії, знав, що з 
цього приводу казати в прокуратурі, і все життя любив переповідати бридкі плітки про 
чиновників Федерації. Та він воістину не чув, щоб чиновник Федерації, коли сказати 
йому: "Я буду вам вдячний", – зараз же поцікавився розмірами вдячності. 

У п'ятницю ввечері Уелсі заїхав до компанії «Далко», що надавала на Веї 
послуги трансзв'язку і замовив розмову з Рональдом Т. Тревісом, головою правління 
банку «Леннфельд та Тревіс», чоловіком, якого одні називали некоронованим королем 
фінансів Галактики, а інші – некоронованим бандитом.  

Уелсі довелося пробути у кабінці для переговорів цілу годину. Звичайний 
стаціонарний ком передавав слова Уелсі на орбіту, а для транслювання їх через гіпер 
був потрібен фізичний носій: капсулу, випущену з одного вузла трансзв’язку, ловили 
на іншому, і час зависання між фразами зазвичай складав дві-три хвилини. У даному 
випадку він складав сім, і справа полягала, як підозрював Уелсі, зовсім не у 
віддаленому розташуванні планети Вея, а у монопольному становищі компанії 
«Далко», що належала безпосередньо троюрідному братові володаря. 

В офісі Тревіса була північ, та Уелсі не турбувався. Тревіс перебував у офісі з 
п'ятої ранку й до першої ночі. 

– Як справи? – долинув до нього нормальний голос з нормальної планети. 
– Ніяк, – сказав Уелсі, – за тиждень я не підписав жодного папірця. Я побував у 

їхньому центральному офісі сім разів, – там секретарі нічого не знають, а окрім 
секретарів нікого немає. 

– А Теренс? 
– Теренс Беміш рибалить у Блакитних Горах, – мстиво сказав Уелсі. 
– Скільки вони хочуть хабарів і хто? 
– Не знаю, – мовив Уелсі, – тут є чоловік на ім'я Шаваш, міністр фінансів та 

місцевий Талейран, а на думку декого – надія просвіченого народу. В мене таке 
враження, що ота сама надія народу отримала від "Венко" величезного хабара, для 
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того, аби жоден з серйозних конкурентів "Венко" просто не зміг взяти участь у 
конкурсі. 

– Ви вважаєте, що ваші неприємності влаштовує вам особисто пан Шаваш? 
– Так. 
Тут у слухавці щось клацнуло і зв'язок урвався. 
Уелсі повертався до готелю вечірніми вулицями, коли позаду пролунали 

завивання сирени. Поліцейська автівка притисла його до узбіччя. Вартовий у жовтій 
куртці – національному поліцейському вбранні – і з автоматом у руках вихопився з 
машини і рвонув з м'ясом двері "еколожки" Уелсі з водневим баком, схожим на 
розпухлий огірок. 

– Документи! 
– Та як ви... – почав було землянин, простягаючи права. 
Проте вартовий навіть не звернув уваги на целулоїдний прямокутник. Він 

перехилився через Уелсі, схопив жовту валізку, що лежала на сусідньому сидінні, і 
потяг його з машини.  

– Як ви смієте, – зарепетував Уелсі. 
Вартовий відштовхнув хама з зірок. 
– Мовчати! За особистим наказом пана міністра! 
Поліцейська машина зойкнула поганими накривками і поїхала геть. 
Уелсі сидів у своєму огірку на колесах зовсім приголомшений. Це був уже не 

дрібний хабар. Це... Пояснення було лише одне: зв'язок із Землею урвався не 
випадково. За ним, згідно Шавашевого доручення, стежили. 

Розмову підслухали. 
Для Стівена Уелсі це означало катастрофу. 
Як вже говорилося, він не був наївним хлопчиком, і за ці кілька днів певна 

кількість грошей перейшла з його рук до рук службовців імперії. Якщо десь він не міг 
отримати найтривіальнішої інформації, то деінде, навпаки, він здобув інформацію 
абсолютно конфіденційну, – і частина цього конфіденціалу перебувала в його 
портфелі. Там само лежали й нариси проспекту емісії, включно з різними фінансовими 
заковиками і ледь не приблизні цифри відкатів. 

Ця інформація навряд чи б зашкодила чиновникам імперії, але, о Господи, що 
вона могла зробити з «Леннфельд і Тревіс»! 

З моменту блискучого піднесення Рональда Тревіса «Леннфельд і Тревіс» 
належав до числа найбільш прибуткових, однак не до числа найвисокоморальніших 
банків Галактики. Фінансовий істеблішмент використовував будь-який привід, щоб 
підрізати "цих бандитів", керівники компаній, що гинули під зрежисованими «Ел-Ті» 
ворожими захопленнями, скаржились на підслуховуючі прилади та прямий підкуп 
співробітників, двійко з внутрішнього кола клієнтів Тревіса сиділи у в'язниці: один – 
за інсайдерську торгівлю2, інший – за кепську історію з паркуванням акцій 3. 

                                                             
2  Інсайдерська торгівля ─ торгівля цінними паперами на основі конфіденційної інформації, недоступної для інших 
учасників ринку. У всіх цивілізованих країнах переслідується як карний злочин, що порушує одне з основних правил 
функціонування ринку: право рівного  доступу до інформації для всіх ─ Прим. авт. 
3 Паркування акцій ─ операція, за якої інвестор, що збирає великий пакет акцій якої-небудь компанії (зазвичай ─ для 
наступного загарбання компанії) домовляється зі своїм спільником, який купує частину акцій на своє ім'я. Таким чином 
майбутній загарбник оминає законодавчі обмеження, що вимагають від нього надавати відомості щодо загальної 
кількості наявних у нього акцій компанії після того, як воно перевищить певну визначену величину ─ Прим. авт. 
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Власне, Теренсові Бемішу, молодому й перспективному вискочневі, якого 
підтримував Тревіс, у Комісії з цінних паперів дали зрозуміти, що його присутність на 
цивілізованих ринках капіталу дещо небажана, і саме тому Беміш прибув на Вею. Тут, 
у цій країні денаціоналізованого капіталу, було безліч погано керованих компаній і 
жодних біржових правил. 

І тепер ось газети Федерації мали всі шанси гепнути пикою об стіл і Теренса 
Беміша, й Рональда Тревіса, й самого Уелсі, і все це завдяки безголовості Уелсі! 
Майбутнє поставало перед молодим банкіром у щонайпохмурішому світлі. Тревіс 
викидав за поріг і за менші огріхи, а фінансиста, якого вигнав навіть Тревіс, могли у 
кращому випадку взяти касиром до супермаркету. 

Уелсі повільно доїхав до найближчої судової управи, відштовхнув переляканого 
вартового і пішов до кабінету начальника. 

– Мене звуть Стівен Уелсі, – сказав він, – я представник фінансової фірми 
«Леннфельд та Тревіс» і прилетів з Сіднея для консультаційних послуг нашому 
клієнтові, що бере участь у інвестиційному конкурсі. Щойно мене зупинив 
поліцейський автомобіль під номером 34-29-57, вартові забрали документи, проекти і 
зникли. Ймовірно, це непорозуміння. Я сподіваюся, що папери будуть повернуті мені  
впродовж трьох годин, а інакше я залишаю за собою повну свободу дій. 

Молодий  поліцейський чиновник перелякано примружився на землянина, побіг 
до сусідньої кімнати, і занишпорив по клавіатурі комп'ютера. 

Номер 34-29-57?, – нарешті сказав він. – Це помилка. У поліції немає машини 
під таким номером. Власне кажучи, машини з таким номером немає взагалі. 

 
*** 
 
Уелсі повернувся до готелю через три години у найпаскуднішому настрої. 
Якщо він потребував остаточних доказів, що у цій державі немає ніякого закону, 

то він отримав ці докази. Він промив губу, розбиту об гострий кулак поліцейського 
або лжеполіцейського, відкрив валізу й став абияк жбурляти до неї речі. Він 
зателефонував до космопорту, дізнався, що найближчий рейс до Землі через 
одинадцять годин, і замовив квиток. 

За п'ятнадцять хвилин валіза була спакована. Уелсі поглянув на годинник: до 
посадки залишилося ще десять з половиною годин. Космопорт розташовувався за дві 
години їзди. Уелсі знизав плечима, підійшов до запнутого вікна, відкинув фіранку і 
став дивитися на вулицю з п'ятого поверху. Слава богові, вранці він залишить цю 
планету! Країна негідників! Хабарників! Нероб! О Господи, навіщо він дав тому 
банькатому з восьмої управи п'ять тисяч? Тепер, якщо Шаваш заарештує Уелсі, він 
звелить тому сказати, що хабар був сто тисяч і що чиновник пообіцяв... Ох! 

Площа перед готелем була осяяна яскравим світлом. Напроти, трохи нижче, 
стояв вишуканий восьмиколонний храм. Перед храмом були влаштовані квітники, і 
заховані поміж квітів прожектори били прямо в храм, освітлюючи знизу мармурові 
колони і ріпчасті закрутки дахів, розсипаючись у далекому водограї посеред 
храмового подвір'я, змагаючись з великими стиглими зірками. "Яка краса", – раптом 
подумав Уелсі. 
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Тієї ж миті у віддаленому кінці площі з'явилась машина. Вона проїхалась по 
крайці квітника, розчавила один з прожекторів, крутнулась на смузі зустрічного руху і 
зупинилась біля скляної підкови готельного під'їзду, внизу. 

Зупиняючись, вона в'їхала у лімузин, що стояв попереду, але не сильно, 
сантиметрів на десять. Уелсі витріщив очі. 

Дверцята автівки відчинилися, і з неї висадився Беміш. Двоє швейцарів побігли 
до нього зі скляного під'їзду. Беміш ступив спочатку вправо, а потім вліво. Позатим 
він підняв голову і, хитаючись, став споглядати освітлений вхід. Зітхнув і – сів на 
тротуар. Навіть з п'ятого поверху було видно, що Беміш п'яний як чіп. 

Уелсі знизав плечима і пішов униз. 
Коли він висадився з ліфта, назустріч йому двоє швейцарів вже шанобливо вели 

попід руки Беміша. Беміш опирався і запевняв, що він зовсім тверезий. Він брався 
співати і запрошував обох швейцарів на риболовлю у Блакитні Гори. Швейцари 
мовчки і зосереджено тягли його вкритими килимом сходами до номеру. Можливо, 
вони погано розуміли людину з зірок. Можливо, вони звикли до таких сцен. 

Уелсі відчув, що червоніє. Беміш на його очах затоптував у бруд високе звання 
землянина і світоча цивілізації. Уелсі ступив назустріч, схопив Беміша за краватку й 
поволік його, з допомогою швейцарів, у ліфт.  

Беміш витріщав очі і роззявляв рота, немов співачка, у якої вимкнули 
фонограму.  

Коли в номері Уелсі жбурнув Беміша на диван, той тільки похитав пальцем і 
сказав: 

– Сюрприз. 
І заснув. Свиня. П'яна свиня. 
Уелсі здер з нього штани і піджак, повісив на стілець і пішов геть. 
Піджак був занадто важкий: стілець перекинувся, і піджак гепнувся на підлогу. 
Уелсі повернувся і підняв піджак, аби повісити його назад. Внутрішня кишеня 

піджака була натасована зім'ятими паперами. Уелсі витяг папери і розгорнув їх. Це 
були ті самі клопотання та доручення, які три години тому забрала в нього поліція у 
жовтих куртках. Уелсі прогортав їх, і переконався, що на всіх паперах стоять підписи 
потрібних чиновників. І поготів: там стояли навіть особисті печатки, що було вже 
зовсім неймовірно. 

Уелсі спустився донизу. Він оглянув машину Беміша і знайшов у багажнику 
допіру відібрану у нього жовту валізку. Окрім валізки, у багажнику чомусь лежав 
смажений баран. У роті баран тримав товсте золоте кільце. Під бараном 
розташовувався срібний таріль. 

Уелсі пішов нагору і поклав віднайдені папери до віднайденої ж валізки. Він 
зателефонував у космопорт і скасував замовлення на квиток. Він покликав хлопчика-
швейцара і вони витягли нагору барана, кільце і таріль.  

Решту ночі Уелсі провів біля вікна у своєму номері, дивлячись на рожевий 
восьмиколонний храм, в задумі жуючи шматок смаженого баранячого стегна й 
запиваючи баранину огидною теплою газованою водою. 

 
*** 
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Найдивовижнішим у всьому, що трапилося, було те, що Беміш так само не міг 
згадати, як, власне, з’явилися ці підписи. Він чудово пам'ятав храм за двісті кілометрів 
від столиці, куди вони поїхали з Кіссуром першого дня, і маєток Ханадара Сушеного 
Фініка неподалік від храму. У маєтку розважались: спочатку зброєю, потім їжею, а 
згодом дівчатами. Ханадар і Кіссур билися об заклад, збиваючи одне в одного персик 
на голові спочатку з лука, а потім з пістолета. Штука полягала у тому, щоб потрапити 
в кісточку. Стріляти з лука Беміш навідріз відмовився, і, аби ствердити свою чоловічу 
гідність, йому довелося витримати страшну бійку з жилавим і сильним, як паровий 
гніт, Ханадаром. 

Ханадар Сушений Фінік був чоловік свого роду визначний – один з 
найхоробріших Кіссурових командирів і один з найкращих поетів імперії. 

Під час громадянської війни награбував він величезну купу грошей, котрі, 
зрештою, не менш швидко прогуляв, після чого став шукати, де б взяти нових. 
Вирішено було зайнятися піратством, і Ханадар відбив у контрабандистів космічну 
шлюпку. Шлюпка була пристосована радше для втечі, аніж для атак, однак Ханадар 
міркував, що боягузливі собаки з зірок не будуть особливо з'ясовувати, коли від них 
вимагатимуть спорожнити кишені. На біду, з фотонним реактором Ханадар впорався 
гірше, ніж с харанським мечем, і справа скінчилась на тому, що після другого рейду 
новоз’явлена піратська посудина проорала в землі канаву завглибшки три метри і до 
подальших польотів виявилась непридатною. 

А допомагати Веї було тоді страшенно модно, і Ханадарові за сповнені дикої 
принадності пісні ледь не дали Нобелівську премію з літератури. Й ось інформаційні 
агенції поширюють одного дня два повідомлення: одне про те, що кандидатура 
вейського поета Ханадара обговорюється на Нобелівку, а друге про те, що хтось на 
ім'я Ханадар розшукується за пограбування трансгалактичного лайнера "Меконг". Так 
Ханадарові не дали премії вперше. 

Потому Ханадар став намісником Араки й щедро роздавав народові гроші, а 
підприємцям – податкові пільги. Гроші були державні й швидко закінчилися, а 
оскільки пільг було багато, то гроші не поновилися. Ханадар попрохав грошей у 
місцевого поліметалевого комбінату, хазяїном якого був землянин. Землянин дав йому 
раз і вдруге, а потім образився, після чого народ, котрий любив намісника, кинувся 
руйнувати цехи комбінату. 

А у той час знову приспів термін Нобелівки, і ось інформаційні агенції 
поширюють одного дня два повідомлення: одне – про те, що вейський поет Ханадар 
розглядається як кандидат на Нобелівську премію з літератури, й друге – що намісник 
Ханадар, підбуривши натовп, завдав компанії МеталЦоре збитків на три мільярди 
динарів. Й ось Ханадарові не дали премії вдруге. 

Після цього володар усунув Ханадара з намісництва за сваволю, і той мирно 
мешкав у подарованому йому маєтку поблизу річки Шечен, що в Ініссі.  

І треба ж було такому трапитись, що голова торговельного представництва 
планети Гера придбав собі садибу у тому ж районі. 

Й ось минає ще один рік – і торгпред Гери подає на Ханадара до суду за те, що 
той бешкетував на його землі і спалив свиноферму, яка йому належала. І Ханадар йде 
до суду і просить суддю подати йому ножичок для різання паперу. 

Суддя подає йому той ножичок, і Ханадар у присутності  підсудків кидається з 
ножичком на торгпреда. І торгпред втікає з двору, де відбувається суд, і більше не 
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повертається. А оскільки справа стосується особистого обвинувачення, то за 
відсутності обвинувача суд припиняє справу, а Ханадар таким чином економить на 
хабареві. 

А тим часом знову настає термін Нобелівки, й інформаційні агентства 
поширюють одразу дві новини: одна – що славетний вейський поет Ханадар 
розглядається в якості кандидатури на Нобелівку, й інша – що Ханадар мало не зарізав 
у суді представника цивілізованої нації, який подав проти нього позов. 

Ось так Ханадар і зостався без своєї Нобелівки, та це давня історія, а ми 
повертаємося до Теренса Беміша. 

Наступного дня Ханадар, Кіссур, Беміш та ще двоє слуг завантажились у 
гелікоптер і полетіли до Блакитних Гір. Били острогою великих білих риб і билися 
одне з одним навкулачки. Було багато сонця і радощів. Біля малинового шатра зі 
срібними кілочками крутив крильцями гелікоптер, під вечір раби привели з долини 
трьох коней. Так тривало чотири дні. 

Ханадар спитав у Беміша, що привело його до Країни Великого Світла, і Беміш 
пояснив йому те саме, що й Кіссурові. Ханадар Сушений Фінік сказав, що чужинець 
втопиться в паперах, і Кіссур сказав, що справі треба допомогти. 

У п'ятницю вдень прилетіли до Кіссурового заміського палацу: там вже тупцяли 
перші запрошені. Кіссур познайомив Беміша з головою держскарбниці, і з міністром 
поліції, і ще з багатьма шанованими людьми. Шаваш теж там був. Міністр поліції 
сказав Бемішеві, що його, міністра поліції, друг бачив Бемішевого друга, Уелсі, і що 
це чоловік щонайбільшої чесності і справедливий. Міністр поліції сказав панові 
Бемішу, що віднині все щастя його життя полягатиме в тому, щоб робити так, як скаже 
пан Беміш. Міністр зовнішньої торгівлі запросив Беміша до свого маєтку і сказав, що 
він підстелить під колеса його автомобіля інісський килим. 

Беміш не пам'ятав, як конкретно зайшла мова про підписи. До того часу верхівка 
держави була п'яна, а землянин ще п'яніший. Міністр поліції покликав секретаря й 
звелів негайно відшукати людину на ім'я Уелсі, взяти в нього папери та привезти їх 
сюди. 

Секретар, напевно, теж був п'яний і на додачу мав при собі дівулю, котра лизала 
йому вухо. За годину папери були в руках у Беміша.  

Далі Беміш геть погано пам'ятав. Пам'ятав, як зі стелі сипалися троянди, як якась 
дівчина стрибала через золоте кільце, оплетене палаючим папером, як купалися з 
дівчатами у великому ставку, як одну з дівчат він з кимось не поділив, побий мене 
грім, як можна було не поділити дівчину, коли їх було на кожного по дві штуки? А 
потім він образився на Уелсі. Це він дуже добре пам'ятав, як він образився на Уелсі. 
Пуританин! Свиня! Брутально віддав секретареві документи, а сам приїхати 
відмовився. 

Беміш вирішив, що поїде до готелю й привезе Уелсі. Його, здається, не 
відпускали. Та Беміш їх надурив: продерся крізь виноградник, сів до машини й поїхав 
за банкіром. Так, документи у нього вже були з собою, він навіть точно знав, що вони 
вже підписані. 

Але хто добував підписи? Вбий боже, і не згадати! 
Здається, Кіссур і добував: він був тверезіший за інших і хоча пив, та не п'янів. 

Або... Ні, не Кіссур, а Шаваш: Шаваш, м'яко посміхаючись, підсовував голові 
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держскарбниці листок, а Кіссур в той час з диким нявканням рубав на спір мечем 
якусь ганчірку. 

 
*** 
 
Беміш хляпався під душем, коли у двері постукали. Уелсі відчинив: за дверима 

стояв великий кошик, а з-за нього визирав хлопчисько-кур'єр у жовтому каптанці. 
– Подарунки від пана Іреди для пана Беміша, – виголосив він, відвантажив 

кошика і зник. 
Уелсі поніс кошика у номер, але не встиг поставити його на стіл, як знову 

пролунав грюкіт. Уелсі відчинив: посланець цього разу був в синьому жупанці й мав 
при собі не кошика, а перев'язану стрічками коробку. 

– Нехай пан Беміш прийме ці дрібниці від пана Раніка і в душі його відчиняться 
дверцята до раю, – мовив посланець. 

Уелсі поставив коробку на ліжко і помітив, що з кошика щось тече. Він 
поспішив до кошика. Цієї ж миті Беміш, мокрий і сумний з похмілля, визирнув з душу. 
Задзеленькав телефон, й одразу ж постукали в двері. 

– Заходьте, – мовив Беміш, і підняв слухавку. 
– Так. 
– Пане Беміш, – пролунав у слухавці м'який, ласкавий голос, – це говорить 

Шаваш, міністр фінансів. Я був би радий, якби ви змогли навідати мене о другій 
годині по обіді. 

– Звісно, – сказав Беміш і поклав слухавку. Двері прочинились.  
– Знайомтесь, Уелсі, – мовив Беміш, – це Кіссур. А це Уелсі. Як я вже вам казав, 

він представник інвестиційного банку «Леннфельд і Тревіс». 
Кіссур і Уелсі подивились один на одного. Кіссур побачив худорлявого 

молодого землянина з обличчям круглим і білим, як пігулка від головного болю. Уелсі 
побачив кароокого нахабу, років тридцяти з хвостиком, з круглястим пучком волосся 
на голові і зі справжнім золотим ланцюгом на шиї, який звисав до самого ременя 
вузьких запраних джинсів. У розкритому комірі сорочки видно було татуювання: 
якийсь хижий птах, перекреслений рожевим шрамом. Вже згодом Уелсі взнав, що птах 
цей був кречет і що таке татуювання – давній звичай варварів-аломів. Якщо 
воєначальникові відрубають  у битві голову та ще й роздягнуть, як по-інакшому 
впізнати тіло? 

Кіссур поглянув на Уелсі і сказав: 
– Слухай-но, Теренсе, ти хочеш купити космодром, а ця білуга що тут робить? 
– Я ж пояснював, – сказав Беміш, – В мене немає грошей. Банк збере для мене 

гроші. 
– Дасть у борг? 
– Виступить андеррайдером облігацій. 
Кіссур замислився, а потім запитав: 
– А який відсоток вимагають з тебе ці лихварі? 
– Облігації будуть шістнадцятивідсоткові. 
– Чому так дорого? – обурився Кіссур. 
– Тому що вони нічим не забезпечені, – подав голос Уелсі, – якщо компанія 

збанкрутує, їй не буде чого продавати, аби заплатити кредиторам. 
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– А ти помовч, гнидо, – обернувся Кіссур, – тебе не питають. За законами 
державця Іршахчана лихварів варили в олії, а Золотий Володар забороняв брати більш 
як три відсотки! 

– А яка за Золотого Володаря була інфляція? – поцікавився Уелсі. 
– Не знаю я, що це за штука інфляція, – оголосив Кіссур, – та тільки знаю, що 

першого ж чиновника, який захотів би  її влаштувати, Золотий Державець повісив би 
так високо, що іншим одразу ж стало б зась. 

Уелсі мовчав, ошелешений. 
– Ну що, поїхали? – сказав Кіссур Бемішеві. 
– А Стівен? 
– Я, мабуть, піду посплю, – нервово сказав Уелсі, який не хотів заглиблюватися 

у подальшу дискусію з Кіссуром щодо ринків капіталу. 
За мить Кіссур та Беміш вже були внизу, розминувшись по дорозі з новим 

кошиком подарунків. 
Вони сіли до машини, і Кіссур тицьнув Бемішеві діамантове намисто. Беміш 

обімлів: 
– Ти чого?! 
– Ми, – сказав Кіссур, – їдемо до пана Іреди. Людина зробила тобі ласку –  треба 

ж їй віддячити. 
– Але... – почав Беміш. 
За півгодини приїхали до маєтку Іреди і віддали йому намисто. 
Маєток Іреди розташовувався зовсім недалеко від стіни володаревого палацу. 

Стіна була величезна й товста, на вершині її стояли дерев'яні посріблені гуси і, 
схиливши голову, несхвально дивилися вниз. Відчинені ворота посеред стіни дихали 
прохолодою, немов колодязь, і весь простір перед ними був заповнений 
різнобарвними автомобілями.  

– Ворота Варварів, – мовив Кіссур. 
– Га? 
– У давнину в палаці було четверо воріт на кожну сторону світу. Ворота 

Урочистого Виходу Імператора, Ворота Чиновників, Ворота Простолюду і Ворота 
Варварів. Через Ворота Варварів заходили дурні неписьменні вожді з пов'язками на 
стегнах. Коли мені було десять років, мене теж привели до палацу крізь Ворота 
Варварів, і всі мої товариші дражнили мене і сміялися з цього. 

Кіссур помовчав: 
– Зараз через Ворота Варварів до палацу ходять земляни. 
Машина їх повільно повзла повз строкатий натовп автомобілів. 
– А як теперішній володар? Що він відчув, коли війна закінчилась завдяки 

нашому втручанню? – запитав Беміш. 
– Нікчемний підданець не сміє гадати про думки володаря, – відповів Кіссур. 

Беміш аж підскочив. 
– А ви? 
– Я був дуже вражений, – трохи загаявшись, мовив Кіссур. 
Беміш не стримав усмішки, пригадавши, як першого ж дня свого знайомства з 

людьми з зірок Кіссур вилаяв їх стерв'ятниками, викрав військовий літак і вчинив 
бійню у таборі заколотників, чим, власне, й закінчив громадянську війну. 

– Чим, нашою зброєю? 
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– Ні, ваша зброя мене не надто вразила. Я подумав, що мине шість місяців, і 
володар купить собі таку ж саму, ну, трохи старшу і трохи дешевшу. А потім я 
побачив  будиночки, у яких живе ваш простолюд, і вози, якими він їздить, і подумав, 
що навряд чи володар купить нашому народові такі ж будиночки та машини і через 
шість місяців, і через шістдесят. 

– І вас ніщо не шокувало? – запитав Беміш. – Масова культура, реклама ця 
дурнувата... Багато хто каже, що у землян забагато майна й занадто мало буття. Беруть 
Вею за приклад. 

─ Якщо хтось незадоволений, – нехай приїздять. Я їх відправлю до моїх 
інісських копалень і влаштую їм... багато буття. 

Посміхнувся й додав: 
– А зараз, Теренсе, до побачення. Мені треба до палацу, та й вам пора до 

Шаваша. 
 
*** 
 
Саме у призначений час Беміш з'явився у пана Шаваша. 
Пан Шаваш зустрів землянина у Скляному Павільйоні. 
Господар і гість церемонно вклонилися один одному. Ввічливий слуга розлив у 

порцелянові філіжанки чай і зник за позолоченими дверми. Беміш помітив, що на стіні 
кабінету, оздобленого з найвигадливішою вишуканістю, немає картин з підписом 
імператора. Беміш не знав іще, що сувій, подарований і підписаний імператором, 
коштував більше, ніж титул і звання, і що пан Шаваш пропонував півмільйона 
молочному братові володаря, Ішимові, аби той вмовив володаря Варназда на 
подарунок. Та Ішимові довелося повернути ці гроші: державець чомусь не любив 
Шаваша. 

– Я надзвичайно вам вдячний, – зауважив Беміш вже за десертом, що ви вчора 
підписали всі ці документи і погодились мені допомогти... 

Шаваш м'яко посміхнувся: 
– Даруйте, при дворі тільки й розмов, що про ваш неймовірний успіх. Хіба може 

такий нікчемний чоловік як я, якось вам допомогти? 
Беміш опустив погляд додолу. Вони сиділи за скляним столом, що формою 

нагадував краплю, і за одним змахом руки поверхня столу перетворювалася на екран 
або платформу для тривимірки. Зрештою, зараз на столі стояли тільки порцелянові 
чашечки з ледь червонуватим духмяним чаєм. Теренсові здалося, що він повернувся 
додому. 

– А ви з Кіссуром давні друзі? 
– Ми вперше зустрілися якраз напередодні закінчення громадянської війни. 
– Де? 
– У двобої, – спокійно мовив Шаваш. – Кіссур кинувся на мене з мечем, а я 

вистрілив у нього з револьвера. 
 Беміш подумав і здивувався: 
– Як з револьвера? Адже ж земляни тоді ще не ... 
– Довга історія, – махнув рукою Шаваш, – а револьвер був саморобний... 
– І що далі? 
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– Я майже схибив, а Кіссурові товариші накинулися на мене і стали вчити, як 
потрібно битися у двобоях. Потім прив'язали до мотузки і протягнули через все місто. 
Зламали хребет, ребра... Незабаром з'явилися земляни і спромоглися мене вилікувати. 
Відтоді я трохи кульгаю. Та й рука ось...  

Беміш давно помітив, що Шаваш тримає чашку лівою рукою, а долоня правої 
якось ніби зсохлася і пальці трохи скоцюблені. 

– А через що ви билися? 
– Через жінку. Пані Ідарі, Кіссурова дружина, була моєю нареченою до того, як 

Кіссур став першим міністром, а я – пилом край дороги. Кіссур заарештував чоловіка, 
якому я завдячував кар'єрою, і отримав його посаду та мою наречену. 

Шаваш раптом прослідкував за поглядом Беміша і сховав під стіл праву руку, 
однак Беміш встиг помітити, як затремтіли скоцюблені пальці. 

– А зараз ми одружені з сестрами. Моя головна дружина – молодша сестра пані 
Ідарі.  

"Навіщо він мені все це розповідає?" – вжахнувся Беміш. 
Шаваш допив свою чашечку і, провагавшись, раптово сказав: 
– Пане Бемішу! Вважаю своїм дружнім обов'язком попередити вас. Кіссур – 

володарів улюбленець. Завадити він може легко, допомогти – рідко. Багато чиновників 
ненавидять Кіссура за те, що він Кіссур. За те, що Кіссур зневажає хабарників та 
підприємців, а сам живе з володаревих подарунків. 

За те, що Кіссур і до сьогодні вважає, ніби нема вигоди ганебнішої за 
торгівельний зиск. За те, що він влаштовує для народу бенкети, а сектанти та єретики 
називають його новим втіленням володаря Іршахчана... Пан Ініда обіцяв підстелити 
під колеса вашого автомобіля інісський килим, коли Кіссурів товариш приїде до нього 
на віллу ... Пан Ініда підстелить під ваші колеса інісський килим, а під інісський килим 
він покладе пластитову бомбу. 

Чиновники будуть підписувати вам документи, а за спиною вам паскудитимуть. 
Кіссур розхвалить вас володареві, – це означає: володареві доведуть, що Кіссур 

помиляється. Моя вам порада: тримайтеся від нього якнайдалі. 
Беміш закусив губу. 
– Пане Шаваше, – сказав він, – я дозволю вам нагадати, що коли моя компанія 

виявиться зацікавленою в придбанні Ассалаху, ми можемо просто його купити на 
відкритому аукціоні. І я гарантую, що ми дамо ціну більшу, ніж "Венко", і що мене, а 
тим більше Рональда Тревіса, не вдасться викинути з аукціону нібито через 
недотримання норм. Що ж стосується дозволу на вивчення фінансової документації, 
то я впевнений, що якби не Кіссур, я роздобував би його ще два роки, і поглянувши на  
цю документацію, я, здається, розумію чому. 

До речі, моя вам порада: коли підробляєте звітність, звертайте увагу на 
другорядні показники. Так, знаєте, не буває, щоб темпи будівництва зросли на 300%, а 
енергоспоживання залишилося на попередньому рівні. 

Чиновник помовчав, потім примружив очі. 
– Так, звісно. До побачення,  пане Бемішу. Бажаю удачі. 
 
*** 
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Ледве Беміш виїхав за ворота Шавашевої резиденції і повернув направо, як повз 
нього за якийсь міліметр ковзнув білий і довгий, як осетер, лімузин. З вікна визирнув 
Кіссур і помахав рукою. Беміш хіть-нехіть сахнувся до узбіччя. Вони вилізли з машин 
і обійнялися. 

– Поїхали кататися, – зажадав Кіссур. 
Беміш наказав водієві бути завтра зранку і сів поряд з Кіссуром. 
– Тут поблизу є відмінна корчма, – сказав Кіссур, – заїдемо. 
Корчма була низенька й вогка, посеред восьмикутного подвір'я плюскотів 

водограй. Біля водограю стояв плаский танцюючий бог з чоловічим членом 
неймовірного розміру  і з чотирма цицьками. Бог був взагалі-то голий, якщо не брати 
до уваги величезного рекламного листа, що обклеював його з чотирьох боків. Реклама 
закликала купувати "тривимірки" фірми "Коруна". 

Спритний хазяїн підлетів до Кіссура і поставив перед відвідувачами відмінного 
засмаженого гусака, политого лимонним соком і з золотавою скоринкою, та глек 
пальмового вина. Кіссур помітив, що Беміш витріщається на бога, і спитав у хазяїна: 

– Тобі скільки заплатили за рекламу? 
– Дві. 
– Ось тобі чотири, йди і зішкрябай ту погань. 
Беміш опустив очі. Після вчорашньої пиятики він почував себе зле. В Шаваша 

нічого не їв: очі б не дивилися на того гусака! І зрештою, що робити? Беміш розумів, 
що під чиновниками, які ненавидять Кіссура, Шаваш мав на увазі насамперед себе, –
через те й розповів йому про наречену і про всохлу руку... Сказати Кіссурові, що свояк 
його ненавидить? Але ж вони друзі. Подумають – приїхав землянин, порибалив з 
Кіссуром і зараз же став сварити його з родичем. Не сказати? А раптом Кіссур думає, 
що Шаваш – його друг, і рано чи пізно потрапить до пастки? 

Хоч навряд чи Кіссур така проста душа. Беміш пам'ятав, як навіть крізь п'яний 
чад на бенкеті його вразила одна з пісень Ханадара про битву з народом аколь. Король 
тамтешнього племені відправив свого брата та інших вельможних воєначальників до 
Кіссура з проханням не нападати на плем'я. Кіссур сказав:"Так і буде", – і обдарував 
послів понад будь-яку міру, заведену в таких випадках. Ті, звісно, не могли 
відмовитися від подарунків, не посварившись з могутнім полководцем імперії. От 
вони повернулися до короля, а Кіссур послав їм листи і зробив так, щоб ці листи були 
перехоплені королем. У листах Кіссур нагадував, що присягався не чіпати їх землю в 
обмін на голову їхнього короля, і запитував, коли вони виконають свою частину 
домовленості. А багаті подарунки були показані як хабар за короля. 

Король, природно, наказав зарізати і брата, й воєначальників, обезголовивши 
тим самим військо й спричинивши невдоволення у племені. А вже після цього Кіссур 
розбив його за два дні. 

І хоча всі були одностайні в тому, ніби щодо таких витівок Кіссур далеко 
поступається покійному Арфаррі, – на немудру овечку цей хлопець схожий не був. 

А Кіссур тим часом розлив вино по чашках, накрив їх лаковими кришками, крізь 
які було простромлено по соломинці, і простягнув чашку Бемішеві. 

– Ти за кермом, – нагадав Беміш. 
Кіссур незворушно взявся за соломинку, і, як здалося Бемішеві, за хвильку 

видудлив усе вино. В будь-якому разі, він зараз же відкрив чашку і став наливати ще. 
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– Ти чого такий сумний? – запитав Кіссур. – Шаваш вимагав від тебе завеликого 
хабара? 

– Ні. Я просто ніколи не бував у такій ситуації. Я не знаю, як поводитись.  
– Ти поводишся чудово, – засміявся Кіссур, – ти вже покарав Шаваша на шість 

мільйонів. 
– Що? – здивувався Беміш. 
– А ти не знав? Компанія "Венко" дала Шавашеві шість мільйонів, щоб 

космодром дістався саме їй. А тепер Шаваш, як чесний хабарник, повинен буде ці 
гроші повернути. 

– Цього не може бути, – сказав Беміш, – конкурс вирішує більше, ніж хабар. 
– Звідки ти знаєш, що все залежить від конкурсу? 
– Я прилетів сюди, – сухо сказав Беміш, – тільки тому, що конкурс на купівлю 

Ассалаху організовано в межах програми, яка зветься АСЕАТ. Це державна програма 
Федерації Дев’ятнадцяти, яка діє на ринках, що розвиваються. Правду кажучи, всі ці 
федеральні консультанти – нероби і телепні, і якби ваша влада влаштувала конкурс 
між своїми, вони б заплющили на це очі. Але якщо на конкурс прийде нормальна 
компанія, яка хоче заплатити багато грошей, а її не пустять, то буде скандал. Усі ці 
консультанти не дозволять скандалу. Інакше вони втратять роботу. Не думаю, що 
Шаваш на це піде. Я зустрічався ще у Сіднеї з представниками кількох інших 
компаній, і вони без зусиль отримали дозвіл на участь у конкурсі. 

– А ти? 
Беміш трохи знітився. 
– Поки що ні, та це не страшно. Це просто маленькі чиновники хотіли маленьких 

подарунків... 
– Річ не в подарунках, – сказав Кіссур, – Може на конкурсі і переможе той, хто 

більше заплатить; от тільки "Венко" заплатила Шавашеві шість мільйонів, аби жодна 
компанія, здатна по-справжньому становити їй конкуренцію, не змогла взяти участі в 
конкурсі. Шаваш дуже боїться цього вашого – Тревіса. Тривожиться, що Тревіс зжере 
його з тельбухами. 

"Що  він меле? – промайнуло у Беміша в голові. – Де ж це "Венко", маленька й 
не вельми відома компанія, могла нашкрябати на такий хабар? І  навіщо? Місцева 
міфологія плюс бульварна преса?" 

– Я впевнений, – мовив Беміш, – що все не так, як ти говориш.  
Кіссур засміявся і замахав руками. 
– Так! Так! Шаваш вже почав їсти ці шість мільйонів, і раптом – бац! Компанію 

отримуєш ти! 
І Кіссур зареготав, відверто задоволений невдачею Шаваша. 
– Зажди, – обурився  Беміш, – по-перше, я отримав не компанію, а тільки дозвіл 

брати участь у конкурсі. По-друге... 
Беміш хотів сказати, що, по-друге, йому не дуже то хотілося б сваритися з 

Шавашем... 
– Але ти виграєш конкурс! 
– Якщо моя ціна буде найкращою. 
Тут Кіссур поліз до кишені й витягнув раптом, на подив Бемішеві, невеличку 

білу коробочку.  
– Що це таке? – запитав Беміш. 
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– Плазмова міна, – відповів Кіссур, навіть дещо образившись, що землянин на 
очі не бачив такого буденного винаходу власної цивілізації.  

– Що?! Навіщо? 
– Як навіщо? Ми покладемо її під двері представникові "Ай-Сі", і якщо після 

цього він не вшиється з планети, ми покладемо цю штуку йому під подушку! 
Беміш остовпів на кілька секунд, а потім сухо промовив: 
– Я не буду цього робити. 
– Чому? Боїшся, що схоплять? 
– Слухай, Кіссуре, – спитав землянин, – а правда, що під час вашої війни ти 

бився у двобої з ворожими командирами перед шеренгами солдатів? 
– Ну. 
– А чому, б'ючись у двобої, ти не наказував зброєносцеві пристрелити 

супротивника з лука? 
– Що за дурниці ти мелеш? – здивувався Кіссур. – У мене б від такої підлості все 

військо розбіглося. 
– Отже, справа лише у війську? 
Кіссур опустив очі. Річ була, звісно, не тільки у війську. 
Беміш зітхнув: 
– Знаєш, Кіссуре, ми росли у різних світах, і якби я був полководцем, я не став 

би битися у двобої перед шеренгами. Та коли я беру участь у інвестиційному конкурсі, 
я не стану підкладати  конкурентові  міну. Є звичаї, які порушувати не можна. 

– Мені завжди здавалося, – мовив Кіссур, що коли справа стосується грошей, 
немає ніяких звичаїв. 

– На Веї, можливо, й немає, – сказав Беміш.  – А на Землі є. 
Кіссур поклав міну назад до кишені, невимушено, ніби пачку цигарок. 
 
Розділ 3, 
у якому Кіссур викриває перед імператором чужинського хабарника, а Теренс 

Беміш отримує у подарунок розкішну віллу. 
 
Вранці наступного дня Кіссур відчайдушно занудьгував. Він зателефонував би 

Бемішеві, але Беміш ганяв десь, задерши хвоста. Можна було його розшукати, але 
навіщо? Чоловік ходить по кабінетах – це курву можна дрючити удвох, а хабар 
чиновникові треба давати віч-на-віч, нащо Бемішеві такий свідок як Кіссур?  

Кіссур побив ні сіло ні впало слугу – ну, власне, не побив, а так, штовхнув, от 
тільки слуга налетів на бронзову вазу й сильно вазою вдарився, поснідав гусаком і 
пиріжками з маринованою печінкою і пішов до корчми, а звідти – до ворожок. Але 
кляті ворожки всі знали пику володаревого улюбленця, і нічого цікавого Кіссур не 
почув. 

Врешті решт Кіссур повернувся додому, роздягнувся і пірнув у величезний, 
обкладений ниткоподібним чахарським мармуром ставок, оточений квітучими 
деревами і з вівтарем у Західній альтанці, що нависала над водою. 

Кіссур ліниво плавав у ставку, коли за різьбленими ґратками віддалік 
прошурхотіла машина. Ляснули дверцята, загаласували вартові, – та потім, видно, 
вирішили, що шкоди од відвідувача не буде, – і Кіссур почув кроки на садовій доріжці. 
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Кіссур пірнув. Коли він випірнув, на мармуровій крайці ставка стояли начищені 
до блиску шкіряні черевики. Вище починалися чудово зшиті сірі штани. 

– О'кей, скільки ви хочете? 
Кіссур звів голову – перед ним стояв незнайомий землянин з лицем круглим і 

червоним, як сигнал світлофора. Очі у землянина були навіжені, й підборіддя 
войовничо випнуте вперед.  

– Скільки вам треба? – повторив землянин.  
Кіссур неквапливо виліз із води і обтрусився як собака. Краплі води з його 

білявого волосся забризкали дорогий костюм іншосвітянина. Той був помітно 
шокований: за старою аломською звичкою Кіссур купався голим і не подумав 
прикритися рушником, що лежав поряд, відверто демонструючи своє презирство до 
гостя. 

– Хто ви такий, – запитав Кіссур, – і що з вами трапилось? 
– Ви чудово знаєте, хто я такий! 
Кіссур, впершись ногами в мармурову крайку ставка, ворушив босими 

пальцями. 
Червонувате вейське сонце вигравало у мокрому волоссі Кіссура і у краплях 

води, що застигли між улоговинами потужних м'язів. Стегном від коліна йшов 
жахливий рубаний шрам, а інший шрам, з переплетених рожевих рубців, тягся від 
лівої половини грудей до горла. Решта ран були дрібніші.  

– О'кей. Мене звати Камінскі. П'ять місяців тому я купив землю в зоні, яку мені 
пообіцяли класифікувати як промислову. Я став будувати сміттєвий завод. Тепер, 
завдяки вашій скарзі до володаря, її класифікували як ділову. Якщо я хочу й далі 
володіти цією землею, мені потрібно заплатити різницю в ціні – двісті мільйонів. 
Якщо я не хочу платити різниці, я можу забирати свої попередні гроші назад, а землю 
продадуть знову! 

– То до чого ж тут я? 
– Ханіда вимагав мільйон і ще триста тисяч, скільки потрібно вам? 
– Я не торгую батьківщиною. 
Камінскі зареготав. Його товсте обличчя затряслося: з ним, напевно, починалася 

істерика. Він тицьнув в Кіссура товстим пальцем. 
– Усі вейські чиновники продаються. Вони продаються за демпінговими цінами. 

Я ніколи не бачив людей, які хочуть продати так багато батьківщини за так мало 
грошей. 

Кіссур зблід, і очі його ледь звузилися. 
– Такі слова, – сказав Кіссур, – не земля біля мосту Семи Хмар. За такі слова ти 

заплатиш повну ціну. 
Камінскі розреготався й раптом витяг чорний, з крокодилової шкіри гаманець. 
– Ясна річ, – сказав він, – заплачу. Скільки за слово? Десяти тисяч вистачить? 

Тільки не кажіть, будь ласка, нікому, бо інакше, коли скажете, що я плачу грішми за 
кожен плювок, до мене вишикується черга бажаючих, щоб у них плюнули... 

Однією рукою Кіссур згріб землянина за широку краватку, а іншою заламав 
йому руку й смикнув на себе. Землянин перекинувся у повітрі, описав дугу і з 
приголомшливим шумом гепнувся до ставка. Кіссур обгорнувся рушником і 
попрямував до будинку, певно, не цікавлячись, потоне надокучливий співрозмовник 
чи ні. 
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*** 
Всю ніч Беміш провів за вивченням звітності компанії (поза сумнівами, 

фальшивої), а всенький день – ганяючи по управах. Тричі він говорив із Землею. Йому 
сказали, що ввечері на космодром поблизу столиці прибуде Вернер Мак-Кормік, 
фахівець банку «Леннфельд і Тревіс» з індустріального будівництва. 

О третій годині Беміш поїхав до "Томура сек'юрітіз". Брокерська контора, одна з 
найкращих у імперії, займала дуже мало місця в дуже престижному районі. Вона 
розташовувалася у західному крилі палацового павільйону колишнього Сирного 
відомства. Всі ці відомства були розформовані після скасування подвійного 
палацового апарату, що дублював державний. Колишні павільйони палацових 
чиновників були віддані землянам, а маленький будиночок, напханий суперсучасною 
технікою, зустрів Беміша чудовими пахощами квітів і писочком сріблястої  лисиці, що 
висунувся з-за куща рододендронів. 

Брокер, до якого він прийшов поговорити, був огрядний молодий чоловік з 
очима, що стрибали весело, ніби цифри у віконці лічильника банкнот, та золотавою 
ніжною шкірою. Звали його Муххамад Краснов. 

Краснов завів Беміша до переговорної, зачинив вікно у сад, увімкнув 
кондиціонер, і вони стали говорити про Ассалах. Чутки про наближення 
інвестиційного конкурсу трошки підвищили ціну акцій Ассалаху. Однак тих, хто 
бажав продати акції, було мало. Ассалахські акції можна було, як і раніше, вважати 
неліквідними: спред між ціною пропозиції та попиту сягав двадцяти відсотків. 

Бемішеві надзвичайно сподобалася витончена аура процвітання, що ширилася 
по всьому невеличкому офісові, відмінні автомашини працівників та гарненькі 
секретарки з довгими ніжками. Перед прибуттям на Вею Теренс Беміш чимало вивчав 
стан і перспективи різноманітних вейських компаній; він зупинив свій вибір на 
Ассалаху і заздалегідь придбав досить значний пакет акцій; понад вісімдесят відсотків 
цього пакету були придбані саме через Краснова. Акції були на пред'явника, але 
тримачеві пакетів акцій понад 5% треба було цей факт реєструвати. Зараз Беміш 
володів близько 6% Ассалаху, однак афішувати цей факт не збирався. 

Беміш і Краснов поговорили про свої фінансові справи, а потім молодий брокер 
пустився згадувати славнозвісну дешевину вейських цінних паперів. Папери й справді 
вартували брокерам дріб'язку, і це вже не могло повторитися. Хіба, коли до влади 
прийдуть "ті, хто знає шлях". 

– Це така маржа була, – розповідав Краснов, – уявляєте, за плетінку рисової 
горілки продавали акції! Знаєте, скільки мені коштували двадцять сім тисяч акцій 
оссорійської нікелевої концесії? Бочку горілки для всього селища і ще шоколадку 
"Херші"! Знаєте, за скільки я їх продав? За чотириста тисяч денарів! 

Беміш посміхнувся:  
– А за скільки ви купували у селян ассалахські акції? 
Брокер помовчав, міркуючи. Потім він зробив щось несподіване. Він почав 

роздягатися. Він зняв з себе піджак і пласку бордову краватку, стягнув модну в цьому 
сезоні сорочку з вертикальним комірцем і обернувся спиною до Беміша. Беміш 
йойкнув. Спина Краснова, від шийних хребців і до куприка була вкрита блідими, але 
помітними ще рожевими рубцями. 

Краснов одяг сорочку і спокійно пояснив: 
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– Коли я з'явився у Ассаласі, мене зустрів місцевий чиновник. "Брокер?" –
"Брокер". – "За акціями?" – "За акціями". – "Ходімо до управи, там я вам товар 
відважу". Ми пішли до управи, він мене посадив на ніч до ями з гноєм, а вранці звелів 
відшмагати посоленими різками і сказав: "Щоб більше я тебе у Ассалаху не бачив". 

– Господи! 
– До речі, він люб'язно пояснив мені свою позицію. Заявив, що народ – це дитя, 

яке продає акції за плетінку горілки, і що чиновники повинні дбати про його добробут. 
І що допоки він живий, ноги іноземних шакалів не буде в Ассаласі. Не те щоб я не 
поцінував його люб'язність. Мене, чи ви знаєте, ніколи не били солоними різками. 

– А судитися через різки ви не стали? – здивувався Беміш. 
Але Краснов так подивився на нього, що Бемішеві стало зрозуміло – він бовкнув 

нісенітницю. 
Повернувшись до готелю, Беміш відчув, що зголоднів, і забрів до обідньої зали. 

Цивілізованими у ресторані були тільки ціни, позначені у міжгалактичних динарах. 
Беміш навмання тицьнув у дві-три назви. Незабаром офіціант приніс йому повну 
миску паруючого супу з пельменями, кілька тарілочок з закусками та щось, що 
спізніло нагадувало любий місцевому населенню біфштекс з собачатини. 

Беміш ледве впорався з закусками, коли на сусідній стілець хтось опустився. 
Беміш звів погляд: перед ним сидів чоловік середнього зросту, з суворими, 

прозорими, наче бензин, очицями і з постаттю, про яку місцеві селяни зазвичай 
кажуть: "якийсь зовсім невмілий бог його ліпив". Лиш обличчя його зблизька трохи 
суперечило загальному недолугому виглядові і було жорстким, неначе скрученим зі 
шматків дроту. 

– Доброго дня, пане Беміш, – промовив чоловік. – Мене звати Річард Джайлс. Я 
тутешній представник компанії "Венко", – ми, знаєте, беремо участь у інвестиційному 
конкурсі   на Ассалахський космодром. 

– Який збіг, – сказав Беміш, – і я беру в ньому участь. 
– Але ви не маєте співчуття директора компанії, пана Шаваша. 
– Це ще не привід засмучуватись. 
– Я вам раджу поїхати з цієї планети, поки вас з неї не викинули, пане Беміш. 
– А я вам раджу забратися геть з-за цього столика, поки я вас не скупав у своєму 

супі. 
– Повірте мені, пане Беміш. Вороже захоплення компанії – це штучки для 

цивілізованої держави. А якщо ви спробуєте тут купити компанію, директор якої 
цього не хоче... ви знаєте, що у цього директора є своя особиста в'язниця? 

– Я знаю, – мовив Беміш, – що цей директор будь-якої миті може бути усунений 
володарем, у випадку якщо хтось, хто стоїть близько до володаря, доведе, що цей 
директор діє наперекір вигоді компанії. Ви чули, що трапилося завдяки Кіссурові з 
Йозефом Камінскі? Я зрозуміло висловився? 

– Цілком. Отже, за вами Кіссур, а за мною – Шаваш. Хто по кому котком 
проїдеться? 

Тут офіціант приніс Бемішеві десерт і, витягнувши шию, поцікавився у 
співрозмовника, чи бажає той зробити замовлення. 

– Ні, – сказав Джайлс, – я пішов. А ви, пане Беміш, коли б добре зналися на 
тутешній кухні, навряд чи замовили б біфштекс з морської свинки. 
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*** 
 
Решту дня Кіссур згаяв у корчмах з Ханадаром Сушеним Фініком та парою 

близьких приятелів. Він програв у кості десь із дванадцять тисяч і майже не пив, хоча 
комусь-таки подряпав пику. Ввечері Кіссур сів у машину і поїхав до Шаваша. 

Шаваш сидів у Хмарній Альтанці , і у нього був гість-землянин. 
Видно, землянин був доволі близький, тому що, по-перше, Шаваш зустрічав 

його у альтанці, призначеній для вейців, а по-друге, у альтанці перебувало двоє дуже 
гарних дівчат. Дівчата були швидше роздягнені, ніж одягнені, і одна сиділа на колінах 
у землянина, а інша, пожадливо дихаючи, лизала цей самий предмет, що виставив 
набряклу голівку з розстібнутих штанів Шаваша. Шаваш лежав, відкинувшись на 
килимі, і сорочка його й піджак валялися недалечко. Стіл був заставлений закусками й 
фруктами, засвідчуючи, що два співрозмовника вже покінчили зі справами й взялися 
відпочивати. 

Іншосвітянин, забачивши Кіссура, підвівся зі стільця, а дівчина, котра на ньому 
гицалася, відскочила набік. 

– Річард Джайлс, – сказав  Шаваш, – представник компанії "Венко". 
Кіссур мовчки взяв стільця, з якого встав землянин, і сів на нього верхи. 
– Я, може, піду. – сказав землянин, з певним жалем косуючи на дівчину. 
– Іди-іди, – сказав Кіссур, – ці дівки біля "Транс-Галу" коштують по п'ять 

ішевіків пара, не скупися. 
Землянин вийшов. Шаваш, напівзаплющивши очі, потягнув на себе дівчину, й та 

сіла на нього верхи. Шаваш важко й жадібно дихав. 
– Відкинься на спину, – сказав він дівчині. Та слухняно виконала, що 

вимагалося. 
Кіссур почекав, поки Шаваш закінчить. 
– Принеси-но мені глечик інісського, – сказав Кіссур, звертаючись до дівчат, – 

та йдіть геть обоє. 
Дівчата залишили альтанку. Шаваш лежав на килимі, соваючи рукою у пошуках 

сорочки. 
– Щось то всі забігали з приводу того космодрому, – мовив Кіссур, – і усі до 

тебе. 
– Я –  президент компанії. 
– А хто був колишній президент? 
– Чоловік на ймення Рашшар. 
– Стривай, та він же твоїм секретарем був. Це ти, значить, його спочатку 

посадив у президентське крісло, а потім до в'язниці? 
– Красти не треба, – обізвався з килима Шаваш. – Вагонами до того ж. 
– Та облиш ти. Він тобі з кожного вагона половину віддавав, а ти розсердився, 

що не три чверті. Занапастите ви країну, наволочі. 
Шаваш нарешті застебнув сорочку і штани, піднявся й налив собі чашку вина. 
– Кіссуре, одна твоя прогулянка на танкові заводом з мінералкою обійшлася 

країні значно дорожче, аніж все, що я вкрав і вкраду. 
– Знову ви зі своїм заводиком, – обурився Кіссур, – ось, і Теренс те ж саме 

напередодні бубонів. 
Шаваш мовчки цідив крізь соломинку вино. 
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– Пусте. Беміш купить твою компанію і змусить вас усіх побігати. 
– Навряд чи він купить компанію, – сказав Шаваш. – Пан Беміш часто купує 

компанії, та я не чув, щоби він хоч одну купив. 
– Що ти хочеш сказати? 
– Пан Беміш дуже непоганий фінансист, але він склав собі статок на тому, що 

купував акції компанії, нібито погрожуючи їй захопленням, а потім продавав їх тій же 
компанії за значно  вищим курсом. Це називається грінмейл. Спочатку він мав справу 
з зовсім маленькими компаніями, згодом з більшими, а потім його попрохали 
забратися з цивілізованих країн. Не те щоб він порушив якісь там закони, однак йому і 
його хазяїнові дали зрозуміти, що їм варто для різноманітності подихати якимось 
іншим повітрям. 

– Його хазяїнові? 
– Хазяїнові з «Ел-Ті». Рональдові Тревісу. Звідки він, питається, брав гроші для 

шантажу компанії? Гроші збирав для нього Тревіс, а Беміш – це просто кийок, яким 
Тревіс залагоджував свої справи. Бачили поряд з ним джентльмена на ім’я Уелсі? Ось 
це і є Тревіс – шматочок Тревіса. 

– Зрозуміло, – мовив Кіссур. 
– «Леннфельд і Тревіс» – це чудова фірма, – продовжував Шаваш. – Вони 

знаходять людей, які, аби нажити денар, крону й долар, ладні вилізти з власної шкіри 
й здерти чужу, і вони нацьковують цих маленьких людей на великі компанії. Це 
гангстери, а не фінансисти. На нашій планеті їх би давно розстріляли з віяльника. А 
так їм зробили зауваження, і вони вирішили поширитися у місця, де дуже мало 
суворого фінансового законодавства і дуже багато недооціненого майна. 

Шаваш помовчав і додав:  
– Цей поганець купив 7% акцій Ассалаху через підставних осіб, і він купував їх 

маленькими порціями протягом багатьох місяців, щоб не схвилювати ринок. 
Тут дівчата повернулися з вином, і одна з них сіла на коліна Кіссурові, а друга 

підповзла до Шаваша і стала мацати його руками під сорочкою, і Шаваш засміявся та 
поставив чашку на стіл, а потім знову відкинувся на спину. 

 
*** 
 
Наступного дня міністр фінансів Шаваш стояв перед головою уряду імперії, 

літнім паном Яніком. 
Пан Янік став першим міністром років півтора тому, по смерті свого 

попередника, якогось Арфарри. Всі одностайно вважали Яніка нікчемою і тимчасовою 
кандидатурою – мовляв, чим би дірку не заткнути, аби не текло. Проте нікчема 
просидів на своїй посаді значно довше, ніж багато хто з тих, хто вважав його явищем 
тимчасовим. 

Янік і Шаваш належали до різних поколінь, і, що значно важливіше, походили з 
різних провінцій, і Шаваш неодноразово доволі голосно висловлював свою думку про 
Яніка, а Янік не раз доволі голосно на прикладі Шаваша висловлював свій жаль з 
приводу тих часів, коли злодійкуватих чиновників вішали на усіх чотирьох палацових 
воротах – по чверті на кожні. 

– Ознайомтеся, – сказав Янік, подаючи Шавашеві білу пластикову течку. 
Шаваш розгорнув течку і поринув у читання. 
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Це був проект будівництва велетенського алюмінієвого комплексу на сході 
імперії, у Тас'Салімі, багатому на боксити, однак бідному на енергію. 

Проект передбачав створення глиноземного заводу, заводу з первинної 
переробки алюмінію, двох електростанцій – термоядерної та магнітогідродинамічної 
та ще якогось заводику з виготовлення композитних сплавів для гравітаційних 
двигунів. 

Загальна вартість першої черги будівництва оцінювалася у двісті мільйонів 
галактичних денарів. Компанія, ясна річ, була державною.  

Шаваш перегорнув останню сторінку і побачив те, що шукав – генеральним 
директором компанії мали намір поставити Чанакку – внучатого небожа першого 
міністра, людину доволі пусту й розпусну, що провалила вже щонайменше три 
доручення, й на додачу фанатичного націоналіста, що було особливо неприємно 
космополітичному Шавашеві, з його бездоганним знанням Стандарту та вишуканими 
костюмами, пошитими не ближче як за три тисячі світлових років від Веї. 

– От, – мовив перший міністр, – безумовно важлива справа. Пора закінчувати 
пасти задніх за Розвинутими світами. Ні в кого немає такого комплексу! 

Шаваш подумав про себе, що такі комплекси є і на Транарі, і в Дакії. Але що 
правда, то правда: ні в кого не було такого комплексу у державній власності. 

– За два роки, – сказав перший міністр, – ми будемо диктувати погоду на ринку 
космічних двигунів! Протягом тижня ваше міністерство повинне виділити сімдесят 
мільйонів денарів на придбання першочергового обладнання. 

– Ми не можемо цього зробити, – спокійно мовив Шаваш. 
– Чому? 
– Грошей немає. Чиновникам у Чахарі другий рік платні не платять. 
Янік несхвально дивився на міністра фінансів. Шаваш був занадто молодий. 

Янік ще пам'ятав ті часи, коли слова "грошей немає" просто не мали сенсу у Вейській 
імперії. Якщо грошей не було, можна було їх надрукувати. На ціну товарів це ніяк не 
впливало, тому що ціна товарів визначалася не кількістю грошей у обігу, а Указом про 
вартість товарів, послуг та вчинків. 

– Пане Шаваш, – запитав Янік, – яка ваша щомісячна платня? 
– Триста ішевіків, ваша ясновельможносте, – відповів чиновник. 
– Це правда, що ваша остання іграшка, приватна космічна яхта класу "Смарагд", 

коштувала п'ятдесят мільйонів ішевіків? 
– Це був подарунок друзів, – посміхнувся чиновник. 
– Пане Шаваш, – сказав Янік, – Тас'Салім – найважливіша будова для нашої 

держави. Ми мусимо знайти на неї гроші. Або ж ми візьмемося за вашу яхту. Ви мене 
зрозуміли? 

– Цілком. 
 
*** 
 
Шаваш повернувся до свого розкішного кабінету щиро засмученим. Він цитьнув 

на секретаря, пожбурив модний піджак на спинку, шугнув у крісло і певний час сидів 
нерухомо. Ті, хто знав чиновника поверхово, були б впевнені, що він розгніваний 
неприхованою погрозою, яка пролунала з вуст першого міністра: красуня яхта видимо 
не давала комусь спокою. Але, як не дивно, Шаваш був стурбований зовсім іншим. В 
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будь-якому випадку, у абсолютній тиші кабінету, обладнаного дюжиною 
протипідслуховувальних приладів, він дозволив собі стиснути голову обома руками і 
тихо пробурмотіти: 

– Що вони роблять! Ні, суки, вони розуміють, що роблять, чи ні? 
Після чого увімкнув інтерком і розпорядився: 
– Дарене! Знайдіть мені Стівена Сігела, та якнайшвидше. 
Стівен Сігел був представник Об'єднаного банку Нарена й Лісси, двадцятого за 

розмірами у цьому секторі Галактики, і прибув на Вею тиждень тому з надією на 
співпрацю.   

Стівен Сідел з'явився у кабінеті міністра фінансів імперії за дві години. 
– Пане Сігеле, – мовив Шаваш без будь-яких преамбул, – уряд Веї хотів би 

терміново позичити у вашого банку сімдесят мільйонів галактичних денарів терміном 
на шість місяців під дев'ятнадцять відсотків річних. Ви згодні? 

Стівен Сігел ковтнув слинку. 19%  річних – це ласий шматок. 
Облігації Федерації приносили 7% річних. Облігації Гери – 7,5%. І хоча фінанси 

Вейської імперії перебували, ясна річ, у значно гіршому стані, аніж фінанси Землі, 
його банк вважав би 16% цілком прийнятною цифрою. 

– Так, – мовив Стівен Сігел. 
– Чудово, – відповів чиновник, – кредитна домовленість буде підписана за 

годину по тому, як пів-відсотка від позики опиниться ось на цьому рахунку. 
І з цими словами Шаваш простягнув панові Сігелу листочок з назвою банку та 

номером рахунку. 
Кілька днів потому, за годину до засідання уряду, міністр фінансів Шаваш 

поклав на стіл першого міністра Яніка кредитний договір з Об'єднаним банком Нарена 
й Лісси. 

– Ось ваші сімдесят мільйонів, – сказав він. – Вважаю, що немає сенсу 
зараховувати їх до доходів бюджету. Вони проходять через позабюджетний фонд 
сприяння розвиткові промисловості. 

Обернувся і вийшов з кабінету. 
"Все-таки на диво спритний чоловік, – зворушено подумав перший міністр. – Як 

це він встиг так швидко влаштувати гроші?" 
Звичайно, перший міністр невиразно розумів, що існує певний зв'язок між 

здатністю Шаваша швидко діставати галактичні кредити й купівлею речей типу 
приватної космічної яхти. Але першому міністрові було приємно думати, що які 
завгодно гроші, зароблені Шавашем на цій угоді, бліднуть при порівнянні з тим 
ґешефтом, який отримає його внучатий небіж, закуповуючи для своєї компанії 
галактичне обладнання у підставних фірм за удвоє завищеною ціною. 

*** 
 
Того дня, коли у столиці було так вдало вирішене питання щодо фінансування 

четвертого за розмірами у Галактиці алюмінієвого комплексу, Мак-Кормік, Уелсі та 
Беміш поїхали на інше будівництво, теж державне й теж велетенське. 

На півдорозі вони мало не втопилися у величезній баюрі: дорога зникала кудись 
під землю, а метрів за сім виникала знову. Старигань, що мешкав неподалік, скликав 
народ, і народ перетягнув всюдихід волоком, заправивши за це такий дріб'язок, що у 
Беміша навіть зникла підозра, що баюру влаштували навмисне, аби брати плату за 
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перевіз. Згодом Беміш дізнався, що у цій місцині сходилося дві волості і начальники 
ніяк не могли домовитися, кому цю вирву лагодити. 

На руїнах Беміш заскнів так, як ніколи в житті, від небаченого марнування 
природи і будматеріалів. Чорні ворота до летовища стриміли на тлі синього неба, 
самотні наче тріумфальна арка, і були прикрашені розмаїтими закликами до богів та 
бісів. У стартових шахтах цвіли жовті і круглі, мов совині очі, озерця. Велетенська 
естакада розвалилась, стовпи та перекриття поросли зеленню і квітами, на полотні, 
призначеному для багатотонних вантажівок, туди й сюди снували мурахи. 

Рівно половину майбутнього космодрому вкривали рівні і надзвичайно колючі 
зарості куща з синіми квіточками і півторасантиметровими шипами, надаючи 
космопортові вигляду лісу довкола палацу Сплячої Красуні. На жаль, при з'яві Беміша 
колючки не зникли. 

Адміністративне крило будівлі космопорту уривалось на рівні першого поверху, 
шахта ліфту впиралася просто в небо. Про те, щоб у ній хтось колись мешкав, не 
могло бути й мови, однак Беміш добре пам'ятав наявну у звітності компанії графу про 
офісні витрати якраз для будівлі, що височіла перед ним. Щось моторошне було в 
цьому місці, яке перестало бути частиною природи, але так і не зробилося частиною 
промислового світу. "Проте будувати тут буде удвічі дешевше", – відзначив Беміш. 

Сонце уже квапилося до полудня, коли Беміш та Мак-Кормік вийшли з будівлі 
до молодого бамбукового гайка, що шумів на тлі ангару, осяяного блиском 
нержавіючої сталі. Беміш помітив, що вони не самі: позаду за бамбуковим гаєм стояв 
на розчепірених лапках гелікоптер, і вітер, здійнятий його крилами, сплутав ніжну 
травичку, котра встеляла посадковий майданчик. Беміш спустився до гелікоптера. Під 
його черевцем, розіславши серветку, споживав бутерброд з шинкою чоловік у 
потертих джинсах. Беміш вишкірився, впізнавши Джайлса з "Венко". 

Поряд, поплескуючи по чубку рудого коня в білих панчішках, стояв інший 
чоловік – Кіссур. 

– Доброго дня, – сказав Беміш, підходячи. – Ви разом прилетіли? 
– Ні, – сказав Кіссур, – я на коні. 
І вказав убік, де біля узлісся крутилися ще двоє вершників: Ханадар Сушений 

Фінік та котрийсь зі слуг. 
– Від столиці – на коні? – остовпів Уелсі. 
– У мене друзі неподалік,  а у друзів приватний аеродром, – пояснив Кіссур. 
Кіссур приклав руку до білявого волосся  і заходився роздивлятися околиці. 

Видно було, що сталеве румовище та трава понад бетоном подобаються йому не 
більше, ніж Бемішеві. 

– Еге ж, вміють у вас будувати, – мовив Уелсі, який теж підійшов до 
гелікоптера. – Вбухали п'ять мільярдів і навіть сіна ніхто не косить. До речі, чому? 

– Це нечисте місце, – пояснив, під’їхавши, Ханадар. 
– Привидів бояться, – припустив Беміш. 
– Саме так. Тут, кажуть, багато відьмачок, – мовив Кіссур. – Чи знаєте ви, як 

народжується відьмачка? 
Ніхто з землян не був фахівцем із зародження відьмачок, і Кіссур пояснив: 
– Іноді на перехресті шляхів будують храм або й навіть звичайний будинок, а 

потім світ змінює господарів, і про храм забувають, чи власник будинку переїздить 
бозна куди. Будинок плаче, старіє, дах поростає травою, і стовпи біля воріт 
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вкриваються шапкою моху. Вода починає різьбити на стовпі візерунки та рисочки, 
ворона звиває на ньому своє гніздо. Увечері місцеві мешканці, скрадаючись повз 
стовп, лякаються, думають – це хтось чатує у темряві. Страх цей приростає до стовпа, 
наповнює його обриси, проникає в його душу. Зі страху й вітру зароджується душа 
стовпа, починає дивитися на місяць, гуляти, коли дощ і сльота, – так з'являється 
стовпова відьмачка. 

Кіссур тицьнув у прочинені ворота до летовища і додав: 
– Ці стовпи, швидш за все, теж блукають ночами. От селяни й бояться. 
Уелсі  чмихнув, а Джайлс проникливо подивився на варварів і запитав: 
– Коли ви вірите, що ці стовпи блукають ночами, чому ви їх не боїтеся? 
Кіссур на мить торкнувся кобури, з якої стирчало рубчасте руків’я з зеленим 

вічком, струснув білявим волоссям і відповів: 
– Я не селянин, аби боятися відьом та начальників. Або ж чужинців, котрі 

пхаються на нашу землю та ображають моїх друзів. 
У Джайлса ледь помітно смикнувся рот, а Ханадар почухав у коня за вухом і 

додав, пильно дивлячись на представника «Венко»: 
– Чужинець, який лізе на нашу землю нам напереріз, сам може перетворитися на 

відьмачку. Як вважаєш, Кіссуре, якщо кинути його до тієї дірки, котру вони називають 
стартовою шахтою, він стане відьмачкою чи просто згниє? 

Джайлс трошки зблід і озирнувся на гелікоптер. А Кіссур обернувся до Беміша й 
запитав: 

– Ну що? Дорого все це коштує? 
– Це у Мак-Корміка треба запитувати, – відповів Беміш, – я не фахівець. Моя 

царина – фінанси. 
– Це будівництво покинули, щоб дешево його продати, – сказав Мак-Кормік. – 

Будували-будували, а через три роки облишили. 
– А чому саме через три роки? – поцікавився Кіссур. 
– Тому що згідно вашого законодавства компанія-початківець три роки 

звільнена від податків на заробітну плату та може імпортувати обладнання з 
половинним митом, – відповів Беміш. 

– А... – завів колишній міністр. – І кому її збираються продати? 
– Не мені, – зауважив Беміш. 
Кіссур обернувся й став дивитися на Джайлса. Представник компанії "Венко" 

навмисне позіхнув. 
– Нам, певно, час летіти. – заявив Джайлс. – Можу підкинути бажаючих до 

столиці. Всюдихід забрати не можу. 
– А Теренс залишиться, – сказав Кіссур. – Ми поїдемо разом на конях. 
Він кивнув одному зі своїх супутників, і той спішився. Коня підвели ближче, і 

Теренс уп'явся поглядом у велике брунатне око. Конячина жувала мундштук, і її боки 
то піднімалися, то спадали. Конячина дивилась на Беміша, і Беміш дивився на 
конячину. 

– Ось це хвіст, – сказав Кіссур, – а це ось голова, а посередині водійське крісло. 
Чого ж ти стоїш? Сідай. 

– Мені не подобається, – відповів Беміш, – що ця штука  рухається, перш ніж я 
увімкнув запалювання. 

Кіссур та слуги його вдоволено зареготали. 
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Проте Бемішеві все-таки довелося залізти на коня і продиратися крізь навіжений 
ліс, у якому росли релейні щогли, обвиті ліанами. Беміш втомився і збив собі зад, й 
урешті-решт ледь не втопився на галявинці, що на пробу виявилася болітцем 
всередині пускової шахти. 

Можливо, кінь насправді був непоганим засобом пересування у цій пустці, та 
клята худоба, вмить зачувши недосвідченого їздця, то щипала листя, то підкидала 
задом, й урешті решт справа кінчилась тим, що на крутому схилі, дощенту зарослому 
кущами, колюча гілка ляснула Теренса по обличчю, кінь сахнувся і Беміш впав на 
прілу траву, боляче вдарившись об заховану під нею залізяку. 

Тоді Кіссур сказав, що такою їздою він скалічить коня, і Беміш сказав, що хотів 
би він подивитися на Кіссура десять років тому за кермом автомобіля. 

Тоді Кіссур відіслав обох своїх людей з кіньми, а сам пішов пішки поряд з 
Бемішем. Беміш втратив лік часу й напрямку, і йому здавалося, ніби їх водить лісом 
стовпова відьмачка, розбуджена зухвалою хвальковитістю варварів.  

Вони вийшли до велетенської опори монорейки, що здіймалася над порослою 
очеретом низовиною. До бетонної платформи нагорі вели напівзруйновані східці. 
Кіссур сплів собі вінок з латаття і, регочучи, побіг нагору. 

Беміш прискіпливо вивчив східці на предмет мурашника, змахнув з них якесь 
сміття і радше впав, аніж сів. Від нього смерділо потом і тванню, а штани його були по 
сідниці в багні. 

– Кіссуре, – гукнув Беміш, – у мене до тебе прохання. 
Колишній перший міністр імперії зупинився. Він дивився на Беміша згори вниз, 

з висоти семи метрів, і пелюстки латаття на його білявій голові були як стародавня 
корона аломських володарів. Кіссур вдарив ногою по бетонному риштуванню, і 
шматок його з шумом та грюкотом впав на землю. Кіссур підстрибнув догори та 
зареготав і знову сильно вдарив підбором об сходинку. Беміш іще не бачив людини, 
яка б так насолоджувалася життям і так байдуже ставилася до смерті.  

– Так? 
– Космодром побудовано на селянській землі, хоч навколо повно державної. 

Проте його побудували на землі громади, а як відшкодування родинам роздали акції. 
Я б міг їх купити. 

– За скільки? 
Беміш завагався. Він би радо купив їх за глек рисової горілки, але сліди нагайки 

на плечах Краснова стояли у нього перед очима. 
– Ці акції неліквідні, Кіссуре. Вони коштують не більше десяти рожевих кожна. 

Це я ладен заплатити. 
– А коли ти побудуєш космодром, кожна буде коштувати триста тисяч? На цю 

суму ти обдуриш селян? 
– Вони не будуть коштувати триста тисяч, якщо я не збудую космодром.  
Кіссур зненацька хекнув і зістрибнув зі зруйнованої платформи. Він пролетів 

додолу не менш як п’ять метрів, і Беміш нажахано уявив собі, що було б, якби він 
нахромився внизу на залізяччя або гак. Та м’які Кіссурові чоботи, плямкнувши, 
поринули у чорну твань, забризкавши Беміша чималою порцією болота. Кіссур 
зареготав і сів поруч із Бемішем. Вони мовчки дивилися на призахідне сонце, що 
зачепилося, мовби величезний жовтий гарбуз, за бетонну стіну будови. 
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– А Шаваш сказав, що ти й не збираєшся нічого будувати, – раптом промовив 
Кіссур. 

Беміш здригнувся. 
– Шаваш сказав, – вів далі Кіссур, – що ти робиш гроші на тому, що купуєш 

акції компанії і згодом шантажуєш керівництво компанії, поки воно не купує цих 
акцій назад за утричі дорожчою ціною, і що в тебе репутація такої людини –  
грінмейлера. Це правда? 

– Так, – сказав Беміш. 
– Отже, ти збираєшся придбати Ассалах? 
– Збираюся. 
– А чому ти раніше не купував інших компаній? 
– Я хотів їх купити. Просто під час бійки ціна за акції зростала настільки, що для 

розумної людини купити їх було б просто безглуздо. Як тобі, можливо, сказав Шаваш, 
дві з компаній, чий менеджмент від мене відкупився, збанкрутували. 

– Через тебе. 
– Ніхто ж не змушував їх призначати безглузду ціну. 
– А з Ассалахом станеться теж саме, еге ж? Ціна видасться тобі занадто 

високою, ти продаси акції, а компанія збанкрутує? 
– Не думаю. Як бачиш, в Ассалах було вбухано неймовірно багато грошей, і не 

дивлячись на весь довколишній стан,  – і тут Беміш вказав широким жестом на стрілу 
монорейки і далекий кістяк напівкруглого термінала, схожий на об'їдену скоринку від 
кавуна, – не дивлячись на все це, космодром більш як на три чверті збудований. Якщо 
постаратися, він зможе приймати перші кораблі буквально за шість місяців. Я думаю, 
будівництво покинуте тільки тому, щоб спустити ціну і продати його потрібним 
людям за копійки. Окрім того, всі чули, що вкладати гроші у такий ринок, як ваш, –
небезпечно, але не всі розуміють, що космодроми та ще система космічного зв'язку –  
це єдина надійна частина вашої економіки. Це та штука, від якої ви не відмовитеся за 
будь-якого уряду, і це та штука, що найменшою мірою залежить від місцевих 
комунікацій, бо основні її доходи прилітають з неба. 

Ассалах зараз коштує стільки ж, скільки дві забігайлівки у центрі Торонто, але 
насправді він шалено недооцінений. Тому ціна акцій може зрости у десятки разів, і все 
одно він залишиться непоганою покупкою. 

Карі Кіссурові очі дивилися кудись повз Беміша, і його гладеньке, спокійне 
обличчя здавалося вирізьбленим зі слонової кістки. 

– А зараз ти купуєш акції Ассалаху? 
– Так. 
– Скільки їх у тебе? 
– Фондовий комітет Імперії вимагає реєструвати будь-яку покупку акцій 

компанії, що перевищує 5%. В мене їх більше, але я прошу, аби це залишилось між 
нами. Я їх не реєстрував. 

– Як це можливо? 
– Номінальними тримачами моїх пакетів виступають різні компанії. 
Кіссур помовчав і запитав: 
– Що таке ваш інвестиційний аукціон? 
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– П'ятдесят один відсоток акцій уряду буде розподілений на два пакети – по 20% 
і 31%. Як бачиш, я можу мати контрольний пакет навіть у тому випадку, коли на 
конкурсі мені перепаде тільки 20%. 

– Хіба не простіше запропонувати гідну ціну на конкурсі? 
– Мене не повністю влаштовують умови тендеру. Вони так хитро 

сформульовані, що дозволяють, наприклад, державі штучно зависити ціну вже після 
оголошення переможця. 

– А якщо переможцем виявишся не ти і Шаваш продасть компанію іншим 
людям, – ти продаси ці акції з кількаразовим прибутком? 

– Я куплю Ассалах. 
Кіссур помовчав. Птахи випурхували з трави, далеко-далеко у полі мукала 

загублена корова, й над головами землянина і колишнього першого міністра імперії 
котилося кругле, наче гарбуз, сонце. 

– А що зробили ті прикажчики, яких ти розорив? 
– Які прикажчики? 
– Ну, ці, – Кіссур клацнув пальцями, – головні... генеральні директори. 
– Нічого. Вони ж цивілізовані люди. 
– Так от, затям, Теренсе. Я буду тобі допомагати. Але якщо ти зробиш так, як 

сказав Шаваш, я тебе застрелю і закопаю біля брами летовища, і коли ти 
перетворишся на відьмачку, я буду приходити щоночі і відривати тобі голову. 

Кіссур мовчки підвівся і пішов вперед дорогою. 
Беміш поцікавився, куди вони йдуть, і Кіссур пояснив, що майбутньому 

власникові космодрому потрібно ознайомитися з довколишніми селами. "У давнину 
хороші чиновники завжди з'являлися у призначений їм округ інкогніто, щоб дорогою 
взнати турботи й лиха пригнобленого населення", – повчально мовив Кіссур. Беміш 
хотів заперечити, що він не чиновник і не збирається вирішувати проблеми місцевого 
населення, але побоявся передати куті меду і змовчав. 

 
*** 
 
Річард Джайлс, представник компанії "Венко", знайшов міністра фінансів 

Шаваша за виконанням церемонії. Шаваш походжав навколо нової будівлі банку 
"Адако", несучи в руках золоту мидницю, у якій плавала на трісці запалена свічка, а за 
ним, у однакових шовкових вбраннях, йшло два десятка дітей з такими ж свічками в 
руках. 

Навколо збіглося безліч цікавих. 
Шаваш зайшов до самої будівлі, вихлюпнув воду на мармурову підлогу і з 

належними словами віддав мидницю президентові нового банку – небожеві його 
близького друга. 

Коли за п'ять хвилин церемонія закінчилась, Шаваш пішов до майбутнього 
кабінету директора. Джайлс йшов за ним. Шаваш скинув з себе просторий шовковий 
паллій, під яким виявився бездоганний білий костюм. Костюм вдало приховував ледь 
розповнілу талію, і від ретельно поголеного Шавашевого підборіддя пахтіло 
туалетною водою і якимось місцевими духмянами. Якимось чином, незважаючи на 
легку огрядність, Шаваш не втратив ні витонченості, ні жвавості рухів, і його 
жовтувато-золотаві очі дивилися на світ зі щирою радістю, ба навіть простодушністю.  
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– А, це ви, Діку?  – сказав він. – Ласкаво просимо, щось я не бачив вас на 
початку церемонії. 

– Я літав у Ассалах, – сухо відповів Джайлс, – Беміш також там був. Разом з 
Кіссуром. І Кіссур мені погрожував.  

– Ну, якщо Кіссур вам погрожував, – посміхнувся Шаваш, – ви можете написати 
заяву до Міністерства Ладу та Справедливості. Вона буде розглянута в відповідному 
порядку.  

Сухоребрий іншосвітянин уважно подивився на свого співрозмовника, 
намагаючись зрозуміти, як варто сприймати ці слова: як образу чи просто як дружній 
жарт.  

– Що ж до Беміша, то це його право, – знизав плечима Шаваш, – погодьтеся, 
якщо компанія хоче взяти участь у конкурсі, її генеральний директор може відвідати 
космодром. 

– Ми з вами домовлялися, що він не братиме участі в конкурсі. 
– Не завжди може людина виконати те, про що вона домовлялася, – пояснив 

Шаваш, – особливо, коли інша пропозиція вигідніша. 
Джайлс похмуро вилаявся і сказав: 
– Чорт забирай, якщо ми платимо по денарові за акцію, ми не можемо 

дозволити, щоб хто-небудь іще подавав заявки! 
– Співчуваю, вам доведеться підвищити ціну. Теренс Беміш пропонує сім  

денарів – збільшіть ціну, та й усе. 
– Я не для того платив вам, Шаваше, аби платити ще й за акції! Проженіть 

Беміша! 
– Шкода, – мовив Шаваш, – та ви ж самі бачите, що Беміш – протеже Кіссура. 

Якщо випровадити його геть, Кіссур поскаржиться володареві. Один і сім – це надто 
велика різниця. Ви хочете такого ж скандалу, як з Камінскі? 

Розлючений Джайлс мовчки грюкнув дверима. У коридорі на нього чекав 
товариш. 

– Ну що? 
– Бісів хабарник, – прошипів розлючений землянин.  
– "Протеже Кіссура", аякже! Ти знаєш, хто просив у чиновників підпису на 

документах тієї ночі, коли всі були п'яні? Кіссур? Дідька лисого, Кіссур лежав з 
дівкою, підпису просив Шаваш! Він тепер буде поганяти нас цим Бемішем, поки ми не 
заплатимо по три денари за акцію! 

 
*** 
 
Під вечір Теренс та Кіссур вибралися з космодрому через діру в стіні і 

крокували в сутінках по гарній, втоптаній до пилюки дорозі, що звивалась між 
ретельно обробленими городами й рисовими чеками.  

Беміш втомився гірш ніж собака й тихо навіснів: що врешті решт хоче довести 
йому Кіссур? Що він краще за Беміша ходить пішки? Видатна річ для людини, яка 
воювала в країні, де вся бронетехніка була потужністю у одну кінську силу! Беміша 
так і поривало виповісти все це Кіссурові. Та він замість цього мовчав та плентався за 
колишнім міністром, як хвіст за собакою. 
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Надвечір Беміш та Кіссур прибули до одного з довколишніх сіл і зайшли до 
генделика. Обоє подорожніх були по вуха в грязюці і мали такий сумнівний вигляд, 
що господар навіть не ворухнувся, побачивши їх на порозі, і лише коли Кіссур сів за 
стіл та гаркнув як належить, перевальцем підійшов до відвідувачів. 

Кіссур оглянув гусаків, котрих запропонував хазяїн, звелів одного засмажити і 
замовив до гусака грибну підливку, закуски й вино. 

Невдовзі гусак з'явився перед подорожніми у смаженому вигляді, і його 
неможливо було впізнати: така апетитна була на ньому скоринка і з таким веселим 
шкварчанням стікав з нього жир на паруючу таріль з рисом. Подорожні взялися до їжі, 
й хоча Беміш неабияк зголоднів, він швидко помітив, що йому не вгнатися за 
Кіссуром. Обидва вони говорили англійською. Беміш раптом помітив, що Кіссур 
намагається не стукати ложкою і прислухається до розмови двох бідно одягнених 
селян, які, увібравши голови в плечі, квапливо визбирували зі своїх тарілок рис. 
Врешті Кіссур не витримав, підманив їх до свого столу, пригостив гусаком і взявся 
розпитувати. Беміш, ледь розуміючи окремі слова, поцікавився, про що мова. 

– Ці селяни із сусіднього села, – мовив Кіссур, – а йдуть до управителя 
тутешньої садиби. Два роки тому у них заслаб батько, і вони позичили в управителя 
гроші спочатку на лікування, а потім на гідні похорони. 

Трапилося так, що за ці два роки відсотки зрівнялися з боргом, і тільки-но це 
сталося, управитель послав своїх слуг до села і забрав як сплату за борг їхню сестру. 
Хлопці поїхали до своїх родичів, аби позичити грошей, але так нічого й не домоглися, 
й ось тепер їдуть до управителя. 

Вони змовкли. 
– А акції, – поцікавився Беміш, – ви запитували про акції? 
– Вони не знають, що таке акції, – відповів Кіссур. – Якщо це ті червоні папірці, 

які їм видали замість землі, то вони подарували їх управителеві на іменини. 
– Але вони навіть зараз коштують десять ішевіків штука! – мимоволі закричав 

Беміш, зовсім забувши про плетінку горілки. 
Селяни стурбовано крутили головами, прислухаючись до слів голодранців: обоє, 

ясна річ, говорили злодійською тарабарщиною, нічогісінько не зрозуміти! 
Кіссур сягнув рукою за пазуху, витягнув звідти паку грошей, відрахував двісті 

ішевіків і віддав старшому парубкові. 
– Тримай, – сказав, – це тобі на викуп сестри. Селянин витріщив очі на 

голодранця, а потім упав на коліна й став цілувати перед Кіссуром землю, поки Кіссур 
не виштовхав його за двері. 

– Куди ми зараз? – запитав Беміш, коли селяни пішли геть. 
Кіссур задер полу брудної куртки, переконався, що пістолет під курткою на 

місці, й мовив: 
– Заночуємо у маєтку, куди забрали сестру. 
Була вже пізня година, коли Беміш, втомлений як пес, доплентався слідом за 

Кіссуром на верхівку пагорба, увінчану зубчастим просмоленим парканом. Вони довго 
стукали у браму, поки та зрештою не поповзла вбік. 

Перед подорожніми у паркані утворилась хвіртка, а в ній – слуга з ліхтарем та з 
автоматом. 

– Порозумійся, – штовхнув Беміша під бік Кіссур. 
– Я... наша... переночувати, – почав було Беміш. 
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Слуга підняв ліхтар вище, зрозумів, що має справу з іноземцями, які по-людськи 
розуміють менше, ніж собака, і впустив їх до садиби без зайвих розмов. 

 
*** 
 
Зараз варто сказати, що управитель маєтку, до якого вони прийшли, був дуже 

лихий чоловік. Він безжально визискував селян, торгував дівчатами, скуповував 
вкрадене й утримував цілу ватагу, котра силоміць вимагала у людей гроші. З 
районним начальством він був у чудових стосунках. До того всього він напускав на 
себе шляхетну подобу. Обдираючи селян, він завжди старався зіпхнути 
відповідальність на безжальні вказівки господаря садиби. Оскільки селяни у цій 
місцевості були дуже дурні, їм і на гадку не спадало поскаржитися власникові садиби, 
який мешкав у столиці і не знав про скоєні паскудства. Таким нехитрим робом 
управитель добився, що селяни вважали його своїм захисником. 

Отже, Кіссур та Беміш розташувалися в копиці сіна у скотарні, а селяни 
прийшли до приймальної зали. Управитель вийшов їм назустріч. 

– Мені-то дуже вас шкода, – заявив він, – але я вже переслав вашу сестру панові 
до столиці, так що й мови ніякої не може бути, щоб вимагати її назад. Якщо вона 
сподобається нашому панові, то вам пощастило: може, він і погодиться не вимагати з 
вас решти боргу. 

– Але нам вдалося роздобути гроші! – радісно мовив селянин і простяг асигнації. 
Та хто ж міг знати, що вчора управитель посварився з одним зі своїх слуг і вбив 

його ударом палиці по голові. По тому він поклав тіло до багажника, вивіз його з 
садиби та кинув у кущі неподалік від покинутої будови. Вранці він сказав, що 
відправив слугу за покупками до столиці. Згодом він сподівався повідомити про втечу 
слуги, але зараз, побачивши гроші, вигадав чудовий план. Він поглянув ще раз на 
асигнації і раптом витягнув з них одну, вартістю двадцять ішевіків, на якій була 
зроблена чорнилом банківська позначка "200". 

– Хапайте їх! – закричав він слугам, – Ці двадцять ішевіків я віддав моєму слузі 
Анаєві, котрого вчора послав у район! Анай повинен був повернутися сьогодні вранці, 
напевно, вони його пограбували й убили. Звідки ж інакше у них взялися гроші? 

Слуги схопили розгублених селян. 
– Де ви взяли ці гроші? – накинувся на них управитель.  
– Ваша милосте, – став благати старший, – гроші дали нам двоє волоцюг, які 

зараз сплять на сіні, – один білявий, а другий – темненький! Звідки ми знали, що вони 
когось пограбували? 

Управитель наказав слугам подивитися, й зараз же йому доповіли, що справді на 
сіні спить чорнявий волоцюга, а інший закопався в сіно. Одежа чорнявого була багата, 
хоч і брудна, що ж до другого, то від нього з сіна стирчали тільки зношені чоботи 
щонайліпшої столичної роботи. Управитель зрадів. "Риба, можна сказати, сама йде до 
рук, – вирішив він, – заарештую тих волоцюг і звинувачу їх у вбивстві! – Але згодом 
він передумав. – Ще невідомо, звідки ці волоцюги взялися! Тільки бандити носять при 
собі такі гроші і такі чоботи, й вони, звісно, не зрадіють, якщо я звинувачу члена 
відомої ватаги у вбивстві та грабунку! За це мені настане кінець! І навпаки, бандити 
оцінять мою скромність, якщо я не стану вплутувати їх до цієї справи". 

І визвірився на селян: 
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– Що за дурниці! Звідки у волоцюг такі гроші? Ви на це наважились, щоб 
звинуватити випадкових попутників 

І наказав принести нагаї та різки. 
 
*** 
 
Кіссур зовсім не спав у той час на сіні. Йому дуже хотілося побачити наслідки 

свого доброго вчинку. Аби не привертати уваги, він скинув з себе чоботи, встромив їх 
у сіно, так що вони скидалися на ноги людини, яка спала у копиці, нечутно забрався на 
дах сінника і перестрибнув звідти на головний будинок. Там він зняв з себе пояс з 
гаком, зачепив гак за виступ на даху, і спустився по гакові на карунку, що огинала 
будинок. По цій карунці він дійшов до приймальної зали. Перехилившись донизу, він 
чув, як селян звинуватили у вбивстві слуги і як ті, не витримавши тортур, у цьому 
вбивстві зізнались. 

Через деякий час заарештованих повели геть, управитель зачинив гроші у 
невеликому залізному сейфі, що стояв у кутку, і всі розійшлися. Вичекавши півгодини, 
Кіссур обережно відколупнув ножем дерев'яну раму і заліз досередини. 

 
*** 
 
Беміш прокинувся серед ночі: Кіссура не було поруч. "І де його лихий носить", –  

розсердився Беміш. Світив місяць, і дахи флігелів та господарчих будівель чітко 
вимальовувалися на тлі нічного неба. І тої ж секунди Беміш побачив силует чоловіка, 
котрий скрадався гребенем головного будинку з вузликом під пахвою. Його біляве 
волосся, стягнуте в пучок на потилиці, блищало при місячному світлі, наче 
свіжовимитий рис. Беміш здригнувся і протер очі. 

Чоловік перескочив на дах гаража і зник усередині. "Хапай злодія!" – раптом 
пролунав крик, і у домі щось зблиснуло. Беміш підскочив. У гаражі щось гепнуло, 
його ворота  прочинилися, і з них, сопучи, вилетіла вантажівка. 

– Стрибай! – загорлав Кіссур. 
Беміш вилетів на приступець вантажівки, шарпнув дверцята і впав на сидіння. 

Вантажівка заметалася подвір'ям, вибила ворота і гайнула додолу схилом. Розбуджені 
слуги кинулися услід, та оскільки кожен боявся, що грабіжники почнуть стріляти, і, 
можливо, попсують дворакам шкуру, – вони обмежилися голосним лементом і 
метушнею з ліхтарями. 

Управитель мовчки споглядав розорений сейф. "Паскудні люде ці грабіжники, – 
подумав він, – я вчинив шляхетно, не ставши притягати їх до відповідальності за 
вбивство, а вони замість подяки таке скоїли!" 

 
*** 
 
Коли вантажівка від’їхала від садиби кілометри на три і стало зрозуміло, що 

гонитви за ними немає, Кіссур повернув до узбіччя, зупинився і запитав:  
– Теренсе, ти нікого на будівництві не вбивав? 
Землянин лише руками сплеснув від  такого запитання. 
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– Ось і я думаю, що не вбивав, – погодився Кіссур. – Тоді звідки ж управитель 
впізнав цей папірець? – і став розповідати все, що відбулося між управителем та 
селянами.  

– Я думаю, – сказав, поміркувавши, Беміш, – справа вся у тому, що управитель 
вже відіслав цю дівчину своєму панові і не наважується вимагати її назад. Ось він і 
вчинив цю чвару з грішми, а слуга, ймовірно, кудись утік або повернеться за тиждень. 

– Добре ти думаєш, – сказав Кіссур, – ось і селяни, певно, думають так само. 
Тримай. 

І, перехилившись, Кіссур підчепив звідкись іззаду здоровезний веретяний мішок. 
Теренс смикнув горловину мішка і подивився досередини. Мішок був упереміш 
натасований паками грошей та заставними, однак перше, що впало Теренсові у вічі –  
цупкі білі листки з червоною облямівкою і різноманітними гербовими печатками, 
акуратно складені у пакунки по кількасот штук і перемотані мотузочком, – 
сертифікати акцій Ассалахської компанії.  

– Боже ж мій, – простогнав Беміш, – це що таке? 
– Твої акції. Пам'ятаєш, селяни сказали, що управитель вимагав їх як подарунок? 
– Навіщо?! 
– Ти ж сам просив! 
– Кіссуре! По-перше, я можу купувати задешево і продавати задорого, та я ще ні 

разу не здобував цінних паперів за допомогою бандитського ломика, по-друге, жоден 
банк не надасть мені фінансування рівно за п'ять хвилин по тому, як ця історія стане 
відома, і, по-третє, ця історія неодмінно стане відомою, бо управитель поскаржиться 
на те, що один з бандитів, які пограбували його, був іноземцем, а довкола не так 
багато іноземців... 

– Твоя правда, – мовив Кіссур, – треба зробити так, аби він не поскаржився. 
Беміш махнув рукою і замовк. 
За годину вони доїхали до зруйнованої естакади, де Беміш та Мак-Кормік вранці 

покинули машину: машина була на місці. Кіссур висадився з вантажівки, кинув 
важезний мішок на заднє сидіння і вийняв з багажника чистий одяг.     

– Перевдягайся. 
Кіссур керував машиною, а Беміш набурмосився, притих і думав, дивлячись на 

Кіссура: "Не людина, а ходячий скандал!" Доїхали до затхлого містечка і зупинилися 
перед червоною лакованою брамою: Беміш здогадався, що це повітова управа. 
Напевно, це була та ж сама управа, де Краснова відшмагали за спробу придбати акції. 

– Що, хочете ще й начальника управи пограбувати? 
Кіссур, не відповівши, стукав у ворота. Начальник управи, довідавшись про 

приїзд імператорського улюбленця, вбрався й вийшов йому назустріч. Начальник був 
куцого зросту, білявий і круглопузий. Товстий м’ясистий ніс звисав з його лиця, наче 
ковбаска. 

– Нам би переночувати, – сказав Кіссур. 
Начальник управи кинувся давати розпорядження. 
 
*** 
 
Вранці, не встигли Кіссур та Беміш спуститися вниз, у домі зчинився галас. 

Чиновник, вклоняючись, доповів: 
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– Пане Кіссур! Тут неподалік є ваша садиба, управитель у ній скромний чоловік 
на ім'я Ханні. Вчора вночі двійко волоцюг пограбували будинок, вкрали з сейфа 
чотириста тисяч ішевіків! Ці ж двоє, швидше за все, вбили його служника і забрали в 
мертвого гроші: труп сьогодні знайшли в кущах біля річки! 

Беміш зрозумів дещо з того, що сказав чиновник, і похолов. 
Поїхали до управителя: дорогою до начальства приєднався з десяток Кіссурових 

дружинників, викликаних ним уночі зі столиці. На подвір’ї садиби стояло два 
свіжовкопаних стовпи, і довкола них юрмилося чимало народу.  

Управитель садиби сидів біля стовпів, на навмисне влаштованому узвишші, і 
перед ним навколішки стояло двоє селян. Сорочки з них поздирали, і рубці від нагайок 
на їхніх спинах сочилися кров’ю. 

Вартові схопили селян попід руки і стали прив’язувати їх до стовпів, а 
управитель напустився на них: 

– Ясна річ! Ці двоє змовилися з розбійниками, пограбували й убили мого слугу: 
хто міг сподіватися, що я впізнаю гроші? Згодом ви мали намір всі учотирьох 
пограбувати садибу, але, оскільки вас заарештували, волоцюги взялися до справи 
удвох. Відповідайте, де ви їх підчепили? А я ж намагався за вас заступитися перед 
паном, передав йому вашу сестру, щоб він був поблажливим. 

Старий селянин мовчав і тільки плакав, а молодший верещав, що він не винен. 
– Сорок нагайок їм! – наказав управитель. 
Тут натовп заворушився, і з нього видобувся Кіссур у супроводі трійці дужих 

парубків. Він був у білій сорочці та синіх штанах, і його біляве волосся було стягнуте 
в пучок і перев’язане широкою стрічкою з малюнком білого кречета; в руках у нього 
був пістолет, але й без якогось там пістолета Кіссур вивищувався над управителем на 
цілу голову. За міцними плечима Кіссура висів полотняний мішок. 

– Агов, Ханні! Це яку таку дівчину ти мені передав? 
Управитель зиркнув на Кіссура і ніби змалів удвічі. Він злетів з помосту і впав 

господареві до ніг. Натовп захвилювався. 
– Скільки, ти кажеш, в мене вкрали? – продовжував Кіссур. 
– Чотириста тисяч ішевіків, – сказав управитель, – це був увесь виторг від 

продажу масла та лісу. Так сталося, пане Кіссур, що я вважав за потрібне продати той 
ліс, що зліва від Греминої Балки, а гроші від оборудки я поклав до сейфа, що у 
спальні. 

– А чи викрали з сейфа щось іще, окрім грошей? – запитав Кіссур. 
– Аж ніяк, пане Кіссур, – мовив управитель, – більше нічого там не було. 
Тут Кіссур зняв мішок з плеча й витрусив усе, що там знаходилося, прямісінько 

на дерев’яний поміст, споруджений поряд з ганебними стовпами: а червоно-білих 
сертифікатів там вже не було. 

– Я, Ханні, – мовив Кіссур, – коли давав тобі цей маєток, сказав: "Не утискай 
людей, бери з чоловіка десяту частку". Учора я йшов мимо з моїм приятелем, і 
вирішив подивитися, як ти виконуєш мою вказівку: і коли ти заарештував людей, яким 
я дав гроші, щоб ці гроші привласнити, й на додачу сказав їм, що це я збезчестив їх 
сестру, котрої я на очі не бачив, мені здалося, що ти виконуєш мою вказівку як 
остання свиня: що ти п'єш мозок і кров народу. І я вирішив зазирнути до твого сейфу, 
й, по-перше, я забрав з нього не чотириста тисяч, а шість з половиною тисяч ішевіків, 
а по-друге я забрав з нього боргові акти, на яких стоїть мій підпис: і це фальшивий 
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підпис. І я зрозумів, що лазив до цього сейфу недаремно, бо ти навряд чи показав би 
мені ці підроблені акти!  

Управитель нічого не міг говорити, а тільки гукав і повзав біля ніг Кіссура. 
– Зізнавайся, – рикнув Кіссур, – скількох дівчат ти продав у публічні будинки, а 

провину звалив на мене? 
– Та штук двадцять, – пролунало з натовпу. 
Тут Кіссур накинувся на управителя і розчавив йому носа та багато чого іще, а 

потім звелів узяти його і повісити на стовпі. Спочатку Кіссур наказав повісити його за 
шию, та потім, на прохання Беміша, зласкавився, сказав повісити за ноги, а повітовий 
начальник  бігав поряд і дуже запопадливо допомагав охоронцям. 

Двох селян відв’язали від стовпів; старший нічого не сказав, і тільки плакав, а 
молодший виглядав ошелешеним, немовби повернувся з того світу. 

До полудня у садибу зійшлися сотні селян. 
– Ось воно, виявляється, в чому справа! – казали селяни. – Клятий управитель і 

нас дурив, і хазяїна водив за носа! Дяка  тобі, хазяїне, що приїхав і все з'ясував! 
Кіссур сів на узвишші біля ганебного стовпа, на якому висів управитель, і став 

повертати селянам заставні, а повітовий начальник, радіючи, що носа розчавили не 
йому, ставив печатку на тому, що підписував Кіссур. 

 
*** 
 
Теренс Беміш стояв поруч з Кіссуром години три, а згодом, коли йому це 

набридло, він тихенько протиснувся крізь натовп і вирушив дивитися на садибу; 
минулого вечора він не бачив нічого, окрім господарчого двору. 

Садиба була як у казці: флігелі потопали у зелені та квітах, дзеркальною 
гладінню ставка плавали різнобарвні м’ячики; за квітучими рододендронами та 
азаліями виявилися штучний водоспад та різьблена альтанка; у панському будинку, 
окрім заснованих шовком стін, присутні були також клімат-контроль, полікристалічні 
екрани та небачена кількість порнографічних чіпів. 

Коли Беміш спустився на головне подвір’я, селян там уже не було. Вони стояли 
за ворітьми, перегородженими ріденьким ланцюжком охоронців, перешіптуючись та 
витягуючи шиї, а у дворі двійко білявих варварів заганяли управителя до багажника 
автомобіля. Управитель верещав, однак ліз. 

– Ну і як я вчинив? – запитав Кіссур у Беміша. Він нагадав Бемішеві власника 
бійцівського півня, котрий виграв битву. 

– Коли б справедливий устрій суспільства, – мовив Беміш, – залежав від 
кількості людей, загнаних до багажника, то ваша імперія була б найсправедливішим 
місцем у Всесвіті. Однак все влаштовано протилежним чином. 

Кіссур насупився. 
– Справа не втому, – повчально сказав землянин, – щоб заганяти безчесних 

чиновників до багажника. Справа в тому, щоб поставити чиновників у таке становище, 
аби вони не могли кривдити народ. 

– А як тобі ця місцина? Подобається? 
– Дивовижне місце, – сказав Беміш, – тут можна збудувати рай, або, на крайній 

випадок, чудову птахоферму. 
Кіссур зареготав і плеснув його по плечу. 
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– Тоді воно твоє! 
Беміш був вражений. 
– Я не можу прийняти такий подарунок. 
– Чому ж? Ти сам заявив, ніби річ не в тому, щоб надавати по пиці поганому 

хазяїнові, а у тому, аби знайти такого, який не стане красти. Міркуєш ти залюбки, а як 
до діла – в кущі.  

– Та я навіть мови не знаю! 
Та Кіссур і слухати нічого не хотів.     
– До того ж, тобі треба десь жити, – заявив він, – ти обов'язково здобудеш ту 

компанію собі до кишені, ось побачиш! Я випрохаю її для тебе у володаря. 
Тут колишній прем’єр-міністр витягнув голову, встромив два пальці до рота і 

хвацько свиснув.  
– Агов, Ханадаре! – закричав він. – Як він лізе! Ноги ж, ноги нехай підбере! Або 

відріж їх к бісовій матері! 
 
*** 
 
Беміш прокинувся пізно вранці. Сонце билося у відчинене вікно, танцювало на 

яшмовій пиці божка, що шкірився над дверима, на срібному старовинному 
світильникові, де білим пухирем надималась електролампочка. Беміш насилу згадував 
учорашнє: "Ми пили... Була бійка... Боже! Він подарував мені садибу!" Беміш 
підскочив у ліжку: на столі лежав листок з дарчою. Та було оформлена ще завчора, 
перед гулянкою. Після гулянки усі зібралися їхати, і оскільки Беміш був трішечки 
п’яний, він теж поліз до автівки. 

– Ти впевнений, що хочеш із нами? – запитав з кривою посмішкою Кіссур. 
Тут Теренс озирнувся і помітив, що біля воріт гуркає та ж сама машина, до 

багажника якої завантажили колишнього управителя, і що поряд з машиною стоїть 
Ханадар Сушений Фінік і навіщось пробує на міцність бампер. 

Беміш зблід і сказав: 
– Краще я піду спати. 
За годину Беміш у задумі поглинав на веранді сніданок. По п’ятому каналу йшли 

місцеві новини. Головною новиною був невпізнаний труп, знайдений сьогодні вранці 
поблизу Ассалаха. Труп був розірваний на дві половинки, і місцеві селяни були 
впевнені, що тут постаралася відьмачка. Повітовий начальник був блідий і казав, що й 
гадки не має, як міг утворитися цей труп. 

– Та ми обов’язково вчинимо слідство, встановимо ім’я убитого і знайдемо 
вбивць! – мовив повітовий начальник, дивлячись у камеру. Беміш вислухав новину 
двічі: один раз у ефірі і вдруге у записі.  

Поміркував, пішов досередини, зателефонував до приймальні пана Шаваша. Той 
зовсім не здивувався, почувши про подарунок. 

– Пане Шаваше, – сказав землянин, – мені тут Кіссур подарував садибу. Чи не 
могли б ви порадити мені якогось справді чесного управителя? 

Міністр фінансів з деякою іронією у голосі запевнив його, що вважатиме за 
щастя розшукати для пана Беміша все, що завгодно: безсмертного фенікса, 
триголового дракона й навіть чесного управителя. 
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*** 
 
На іншому кінці лінії зв'язку Шаваш повісив слухавку. Він роздумував кілька 

секунд, а потім покликав секретаря і віддав необхідні накази. 
Невдовзі до його кабінету зайшов молодий чоловік з круглим  обличчям і 

приємними, але сумними очима волошкового кольору. Лице молодого чоловіка було 
надзвичайно блідим, барви сирого тіста. Землянин або інша необізнана людина 
вирішила б, що власник такого обличчя хворий або ж довго не виходив з дому, а веєць 
одразу ж би запідозрив, що той сидів у в'язниці. 

Отож, молодий чоловік на ймення Адіні наблизився на три кроки до столу 
чиновника й завмер, очікуючи наказів. 

– Кіссур, – мовив Шаваш, – подарував землянинові на ім'я Теренс Беміш садибу 
поблизу Ассалаха, і землянин шукає управителя. Я хочу подарувати йому тебе. 

– Так, пане, – шанобливо сказав Адіні. 
– Ти будеш спостерігати за ним і доповідати мені про його зустрічі і плани. 
Маленький чиновник у блідо-коричневому костюмі і акуратними, унизаними 

перснями пальцями дістав з теки листок паперу казенного вигляду, із безліччю 
підписів та печаток. 

– Тільки-но Беміш полетить з планети, – мовив, як завжди, посміхаючись, 
Шаваш, – цей листок буде знищено. Отже, ти зацікавлений зробити так, щоб Беміш 
полетів з планети. Ти мене зрозумів? 

– Так, пане. 
– Теренс Беміш розумний чоловік, і він навряд чи сподівається, що я знехтую 

нагодою прислати до нього шпигуна. 
– Навіщо ж він просить вас про управителя? 
– Він сподівається переманити мого шпигуна на свій бік. Коли він зробить для 

тебе досить добрих справ, ти можеш зробити вигляд, що так воно й сталося. Ти 
зізнаєшся, що я послав тебе стежити за ним. Але пам'ятай, що Беміш може дати тобі 
гроші або стипендію, однак лише я увільню тебе від цього листка. І пам'ятай, що коли 
б у Беміша був цей листок, він би не грався з тобою у добру людину. Він буде добрий 
до тебе лише тому, що у нього немає іншої зброї.  

 
*** 
 
Беміш в задумі сидів у різьбленій альтанці, розмірковуючи про минущість світу 

та ф’ючерси на уран, коли почув у повітрі характерний шелест. Беміш вийшов з 
альтанки: віддалік за кущами стояв білий флаєр, над крилами якого ще звивалися 
останні спалахи "райдуги". За мить "райдуга" згасла, дах флаєра відкрився, немов 
голівка маку, і з машини вилізли двоє: вродливий, гінкий юнак у пристойному білому 
костюмі та ще один, радше худорлявий, ніж стрункий, у картатій сорочці з обірваними 
рукавами і з червоною квіткою у волоссі, за модою теперішніх бунтарів. 

– Можеш жити тут хоч два місяці, – голосно по-англійському мовив юнак у 
пристойному костюмі, видно, не боячись, що хтось може його зрозуміти, – ніхто й 
рота не розтулить. За тутешнім управителем помічені деякі грішки, то він не 
розповість про тебе навіть братові. 

– І багато тих гріхів? 
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– Не більше, ніж у директора якого-небудь паскудного банку. 
Тут перший юнак озирнувся і помітив, що до них доріжкою простує чоловік у 

чистому іноземному вбранні, з фініковими очима і темним, коротко стриженим за 
модою із зірок волоссям. 

– Гей, ти хто такий? – покликав вейською юнак. 
– Мене звати Теренс Беміш, і я хазяїн цієї вілли. 
– Що за дурня! Це садиба мого брата! А управителем тут Ханні! 
– Ви, певно, не дивилися ранкових новин. Там багато говорять про вашого 

Ханні. 
Юнак схвильовано замахав головою, а Беміш мовив: 
– Я буду щасливий вам допомогти. Не думаю, що Кіссур зрадів би, узнавши, що 

я прогнав його брата з гостями. 
Беміш звелів слугам накрити стіл на терасі, і невдовзі він та його несподівані 

гості поглинали щедрий сніданок. Кіссурів брат звався Ашидан, і придивившись, 
Беміш зрозумів, що йому усе-таки не двадцять, а років двадцять п’ять. Білявий 
Ашидан видавався дещо зменшеною копією Кіссура: він був якийсь дрібніший у 
плечах та вишуканіший, і тонкі його руки з довгими худими пальцями весь час 
метушилися по столу, як кури метушаться над їжею. В нього було дуже чисте, з 
високими бровами та пухкими вустами обличчя, і очі його були не карі, як у Кіссура, а 
світло-сірі, наче попіл на вогнищі. Ашиданів супутник не відрекомендувався ніяк, а 
зараз же забився на самісінький кінець столу і дивився звідти так, ніби його туди 
загнали нагайкою. 

– А чим ви займаєтесь? – запитав Ашидан, з апетитом поглинаючи кукурудзяні з 
сиром палянички. 

– Я фінансист. 
– З чудернацькою публікою спілкується мій брат, – відзначив Ашидан. 
– А ви чим займаєтесь, – поцікавився Беміш у нового гостя. 
– Не ваша гівняна справа. 
– Даруйте, – запитав Беміш, – ми ж з вами познайомилися дві хвилини тому. Я 

нічого про вас не знаю. Що ви знаєте про мене, аби називати мене лайном? 
– А ви яким класом прилетіли сюди, на цю планету? 
– Першим. 
– Ну ось. Хіба людина, у якої стало грошей на те, щоб літати першим класом, 

може не бути лайном? 
– Ви анархіст? – поцікавився Беміш. – Комуніст? 
– Співчуваю. 
– Кому й чому? Есінолі? Марксові? Лі Данові? 
– Співчуваю народові, котрий люди типу вас загарбали грішми. 
– А чому ви співчуваєте йому на Веї? 
– Мені цікава ця планета, – сказав незнайомець з квіткою у волоссі, – Вона ще не 

загрузла у матеріальному добробуті. 
– Так, – погодився Беміш, пригадуючи селян, які метушилися у полі, – не 

загрузла. Та я сподіваюся це діло виправити. 
– Га? 
– Зробити так, щоб вона загрузла у добробуті, – уточнив Беміш. 
– Нісенітниці! Вам немає діла ні до чого, окрім власного прибутку! 
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Беміш, не поспішаючи, їв ранковий суп. Востаннє він чув ці слова від 
колишнього генерального директора "АДО", викинутого ним зі зручного, проте 
обтяжливого для фірми крісла. 

– Обережніше на поворотах, Джонні, – насмішкувато сказав Ашидан, – а то він 
зараз побіжить телефонувати до поліції. 

– Я б неодмінно зателефонував до поліції, – мовив Беміш, – коли б ви на моїх 
очах збирали бомбу. Та оскільки ви лише язиком мелете – якого біса я буду 
телефонувати? 

– А братові скажете? 
Беміш уважно подивився на Ашидана. Ранкові кадри все не йшли йому з голови. 

Лише зараз він втямив, що прийняв дім з рук убивці, і що у домі цьому раніше жила 
людина, замордована сьогодні вночі. Чомусь він відчув себе співучасником злочину. 
"Ну й сімейка, – промайнуло у нього в голові, – один роз'їжджає на танку цехами 
іноземних підприємств, а інший у Принстоні читає Маркса... Цікаво, чому Кіссур йому 
не подарував віллу? " Беміш виловив у кишені супутниковий телефон і простягнув 
юнакові. 

– Скажіть йому самі, – запропонував Беміш. 
Ашидан підвівся і зійшов до саду, аби зателефонувати. Тієї миті на терасу 

прибігли слуги, повідомляючи про прибуття повітового начальника. 
Повітовий начальник привіз із собою дари: три тарелі смаженого м'яса з 

часником, молочне порося, салати у пласких кошичках, а також таріль здобного 
печива у формі грецьких горіхів і круглий солодкий пиріг з айвовою начинкою, 
прикрашений прізвищем Беміша, написаним, однак, з помилкою. 

Беміш повів гостя до садової альтанки. Начальник вклонився йому з пирогом і 
сказав: 

– Велика честь, пане Бемішу, що ви тепер будете, деякою мірою, жити серед нас. 
Я радий висловити вам свою вдячність. Завдяки вашій допомозі та  Кіссуровій відвазі 
було розкрито злочин, рідкісний за мерзенністю та масштабами. 

– Не думаю, що ви про нього не знали, – мовив Беміш. 
– Вай, як ви можете таке говорити! Я був просто ошелешений, розчавлений, як 

жаба возом! 
Беміш знизав плечима. Постукавши, у дверях з'явився слуга з паруючим 

чайником і солодощами у плетених кошичках. 
Деякий час хазяїн та гість напували одне одного чаєм, а потім повітовий 

поцікавився: 
– Кажуть, ви тепер будете начальником над нашим будівництвом? 
– Про це ще рано говорити, – сказав Беміш. 
І тут Бемішеві здалося, що повітовий начальник хитро й нахабно йому 

підморгнув. 
– Ну що ви, – сказав повітовий, – тепер-то в цьому не варто сумніватися. 

Повірте, я і багато хто довкола матимуть просто за щастя зробити все, що вони можуть 
для Кіссурового друга та їх майбутнього колеги. 

– Це ви відшмагали Краснова? – запитав Беміш. 
– Га? 
– Трейдера, який приїздив до Ассалаху за акціями. Ви сказали, що не дозволите 

іноземцям грабувати народ? 
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Повітовий начальник з розумінням кивнув. Обличчя його стало поважним і 
доброзичливим, а схожий на ковбаску ніс ледь задерся догори. 

На жаль, – сказав він, – народ як дитина, а чиновники змушені його охороняти. 
Як я можу допустити, щоб вони продавали неоціненне надбання за копійки? 

– За копійки не можна, а задарма ще й як? В рахунок сплати вами ж вигаданих 
податків? 

– Вай! – зойкнув повітовий чиновник, – як ви можете таке казати! 
Його кругле, добродушне обличчя почервоніло, у широко розплющених очах  

виступили сльози. 
– У вас є акції компанії? Ви заплатили за них хоча б копійку? 
Очі повітового чиновника дивилися чесно й відверто. 
– Віднині, – мовив начальник повіту, – весь сенс мого життя у слугуванні вам! 

Чого ви хочете? Я все виконаю. 
– Я хочу, – сказав Беміш, – аби ви продали мені акції Ассалаху за тією ж ціною, 

за якою вам продавали їх селяни. Тобто задарма. 
Чиновник ледь не вдавився. 
– А інакше, – вів далі Беміш, – володареві стане відомо, як ви гнали звідси 

солоними різками іноземних стерв'ятників, аби об'їдати народ без конкурентів. 
Чиновник помовчав, а потім вклонився й сказав: 
– Матиму за честь надати вам цю послугу. 
"Треба буде домогтися його відставки, – подумав Беміш, – щоб у повіті сиділа 

людина, вдячна мені за призначення, а не та, що ненавидить мене за історію з 
акціями". 

 
**** 
 
Коли Беміш спустився до саду, Ашидан стояв на краю басейну, у якому 

хлюпотів його приятель, і займався тим, що кидав тонкі, добре загострені стріли до 
пузатого горщика. 

– Ну що, поговорили ви з цим виродком? – запитав Ашидан. – Скільки він вам 
дав, аби проти нього не заводили справу? 

– Годі грубіянити, Ашидане. 
– Цей повітовий начальник – великий дивак, – вів далі хлопець, – один єдиний з 

місцевих чиновників, котрий щодня сидить у своєму кабінеті. І знаєте, що він там 
робить? 

– Ну? 
– Він зачиняється там зі своїм молодесеньким секретарем, бо дружина його  

походить зі значно кращого роду, аніж він сам, і не дозволяє таких речей удома. 
 
Розділ 4, 
у якому Кіссур розповідає інвестиційним банкірам про способи дресування 

розбійницького коня, а Теренс Беміш знайомиться з черговими претендентами на 
акції Ассалаху. 
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Наступного ж дня по прибутті до столиці Беміш опинився на прийомі, який 
префект області влаштовував у своїй заміській віллі з нагоди дня розквітання слив або 
якоїсь подібної божественності.  

Прийом був розкішний. Був усенький світ. 
Чиновники  розмовляли про інфляцію і необхідність оберігати підвалини. Люди 

з зірок говорили про інфляцію та необхідність оберігати підвалини. 
У кутку іноземні підприємці ділилися більш конкретними враженнями від 

місцевого ділового клімату. 
– І ось цей настоятель приходить до мене і пропонує освятити банк для 

запобігання нещастю, і просить за обряд двісті тисяч денарів. Я відмовляюся, і уночі в 
офісі починається пожежа. А наступного дня ця тварюка знову приходить до мене, 
висловлює співчуття і знову просить двісті тисяч. А коли я поскаржився поліції, мені 
порадили не рипатись і заплатити, тому що настоятель пов'язаний з бандою Рогача. 

– До речі, про банки: чи знаєте ви, що єдиними, хто отримував цього місяця 
бюджетні призначення, були ті, хто мав розрахункові рахунки у банках, 
контрольованих Шавашем? Кажуть, самому Шавашеві був відкат у десять відсотків. 

І так далі. Й тому подібне. 
Беміш познайомився з послом Федерації Дев'ятнадцяти, літнім підібраним 

дипломатом на прізвище Северин, і посол негайно, відвівши Беміша у куток, взявся 
розповідати йому достовірні випадки з життя місцевих чиновників. 

Послів було близько дванадцяти. Беміш раптом зі здивуванням подумав, що 
якихось п'ятнадцять ... де там  п'ятнадцять, – десять років тому послів було б значно 
менше. Одна за одною колонії Землі розлучалися з Федерацією Дев'ятнадцяти, котрісь 
мирно, котрісь – з трощенням посуду. 

Коли Беміша підвели до посла Гери, той саме розмовляв з двома людьми, 
обличчя яких видалися Бемішеві віддалено знайомими. 

– Містер Александер Сімонов, – відрекомендував посол одного.  
– Пан Джонатан Аль Масрі, – другого. 
Беміш не змигнув оком. 
Містера Александра Сімонова розшукувала поліція половини Галактики. 

Протягом двадцяти років містер Сімонов був одним з найбільших і найшанованіших 
бізнесменів. Син космодромного техніка, він до тридцяти років збив статок у п'ять 
мільярдів денарів і користувався необмеженою довірою банків, що давали позики під 
придбані ним з метою будівництва земельні ділянки. Нажаль, за останні кілька років 
справи пана Сімонова йшли все гірше й гірше, і він створив цілу мережу компаній, що 
купували одна в одної вищезгадані ділянки, які згодом і використовувалися як 
забезпечення для банківських позик. Під кінець п'ятого акту Едвардс утік. Коли 
розчаровані банки наклали арешт на земельні ділянки і недобудовані хмарочоси, 
з’ясувалося, що їх справжня вартість не зовсім відповідає ціні, за якою їх купували 
одна в одної споріднені компанії, і не відшкодовує й двадцятої частки набраних 
Едвардсом кредитів. 

Що ж стосується пана Аль-Масрі, то він теж був фінансовою легендою і 
менеджером процвітаючого фонду, який вкладав заощадження громадян у надійні 
державні цінні папери. Так вже сталося, що доходи, які обіцяв Аль-Масрі, на 3% 
перевищували можливий прибуток від операцій з державною позикою, тому й пан 
Аль-Масрі, обіцяючи на словах цілковиту надійність, розміщував кошти своїх 
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вкладників у значно прибутковіших і менш надійних фінансових інструментах. 
Вкладники, зваблені надійним і високим доходом, тяглися до нього юрбами, і він мав 
у фонді і гроші скромних пенсіонерок та посудомийниць, яких би ніколи не отримав, 
коли б склад  активів його фонду був відомий широкому загалові. Аль-Масрі, з його 
фантастичним фінансовим нюхом, неодноразово уривав велетенські фінансові шмати, 
купуючи за 5% від номіналу облігації збанкрутілої компанії, які згодом приносили 
майже 90% від номіналу, та чудово жив на маржу між тим, що сплачував вкладникам і 
що отримував сам. 

Занапастили його не фінансові, а політичні негаразди: новий податковий закон 
на Агеї, де розташовувалась штаб-квартира його фонду, та двійко прискіпливих 
аудиторів. Майно Аль-Масрі було заарештоване, його дружина розлучилася з ним зі 
скандалом, залишивши собі десяток вілл, необачно переведених Аль-Масрі на її ім'я, 
фонд миттєво збанкрутував, а сам Аль-Масрі втік на Геру, звідки не припиняв 
доводити, що усе життя чесно виконував зобов'язання перед своїми інвесторами і 
платив їм саме стільки, скільки й обіцяв. 

До речі, Федеральна комісія з цінних паперів цього не заперечувала. 
Вона просто стверджувала, що якби справжній ступінь ризикованості інвестицій 

Аль-Масрі був відомий, то він повинен був би платити вкладникам у п'ять разів 
більше. 

– А, пан Беміш, – мовив Аль-Масрі, по-дружньому всміхаючись. – Я чув, що ви 
теж берете участь у конкурсі на Ассалах? 

"Теж?" Беміш скривився. "Оце так! Невже Шаваш допустить до участі у 
конкурсі людину, оголошену у галактичний розшук?" 

Біля підсвіченого басейну, де плавали золоті рибки, стояв маленький чоловік у 
придворному вбранні – Шаваш. Його волосся було зачесане волосинка до волосинки, і 
на бездоганно наманікюрених пальцях сяяло кілька великих каблучок. 

– Дякую вам за управителя, – мовив Беміш, – яку йому платити платню? 
– Ніяку, – він ваш раб. 
Беміш ледь не вдавився. 
– Я думав, на Веї немає рабства. 
– Називайте це як заманеться. – приязно посміхнувся Шаваш, і його очі 

зблиснули теплим золотавим світлом. – Цей чоловік заборгував мені двісті тисяч 
ішевіків, дав розписку, що зобов'язується відпрацювати цю суму так, як я вважатиму 
за потрібне, а розписку цю я переведу на вас і пришлю вам завтра з кур'єром. 

Беміш промовчав. 
– До речі кажучи, – раптом запитав Шаваш, – вам, подейкують, переклали усю 

звітність з Ассалаху. Яка ваша думка? 
– В якому значенні? 
– У прямому. Ви ознайомилися з щонайдетальнішою документацією, ви – 

фінансист. Що ви скажете? 
Беміш завагався. 
– Я скажу, що зрозумів, як робляться гроші на Веї. Їх роблять не на приватних 

доходах, а на державних витратах. З Ассалаху годувалися двома способами. По-
перше, через роздуті контракти, по-друге, через списане обладнання. Наприклад, усі 
роботи з землеоблаштування виконувала фірма "Аларкорн". Засновником її, фізичною 
особою, був директор Ассалаху. Йому належало 20% відсотків. Є геологічний 
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висновок, який проголошує, що Ассалах розташований на прекрасному базальтовому 
підґрунті, зверху – ліс. І є сім мільйонів ішевіків, які було заплачено "Аларкорнові" за 
роботи з осушування боліт, яких у Ассаласі й сліду не було. Є будівельна техніка, яку 
за бюджетні гроші купили утричі дорожче. І цю ж техніку продали через два тижні 
"Аларкорнові", написавши, що вона амортизована на 97%! Та невже за десять робочих 
днів можна було відпрацювати ресурс у крокуючого екскаватора? Закладаюся, що він 
взагалі на складі стояв і ще новенький був! Будь-яка операція – це був фінансовий 
насос, який перекачував державні гроші з компанії, якою керував менеджер, у 
компанію, де він був власником. 

Шаваш слухав землянина, примруживши очі. 
– Ви сказали, що колишньому директорові належали 20% "Аларкона". А кому 

належали решта 80%? 
– Припускаю, що вам, Шаваше. 
Біля двох співрозмовників зупинився шанобливий офіціант, і Шаваш взяв зі 

срібної таці кришталевий келих на тонкій ніжці. 
– Але я не все зрозумів, – провадив далі Беміш. – Що таке "ішевікові векселі"? 
Шаваш розвів руками, і промені світла замиготіли між келихом та діамантами на 

каблучках. 
– Вимушений захід, – сказав він, – бачте, у нас є Центральний Банк, який емітує 

гроші, як і належить Центральному Банкові, і розмір цієї емісії доволі суворо 
контролюється міжнародними фінансовими інститутами. А є Міністерство фінансів, 
яке змушене сплачувати державні витрати. І дуже часто буває так, що у міністерства 
немає грошей, аби ці витрати оплачувати, а надрукувати ці гроші не можна. 

– І що ж ви робите? 
– Міністерство фінансів за такого випадку оплачує витрати за допомогою 

векселів, які підлягають погашенню через три або шість місяців. 
– Інакше кажучи, пане Шаваш, ви просто обійшли  міжнародні заборони. І ваше 

міністерство теж друкує гроші, лише називає їх по-іншому. 
– Не зовсім, – байдуже уточнив міністр. – Гроші коштують саме стільки, скільки 

вони коштують. А коли ви отримуєте "ішевікові векселі", то ви несете їх до банку, 
щоб поміняти на гроші. І банк може заплатити вам тридцять відсотків від номіналу, а 
може – сто. Залежно від ступеня дружби між вами, мною та банком. 

– Припускаю, – поцікавився Беміш, – немає сенсу запитувати, чи є ви 
прибічником скорочення неефективних промислових субсидій? 

– Теоретично є, – втомлено промовив Шаваш, – ви мало читаєте місцеву пресу. 
Я палкий прихильник зменшення бюджетного дефіциту. Той же Ассалах з'їв два 
мільярди ішевіків, а роботи там немає й на сто мільйонів... 

У голосі чиновника не було ні глузування, ні цинізму. Беміш мовчав, не знаючи, 
якою шпилькою заперечити людині, котра в якості міністра фінансів  випускала 
псевдогроші, отримувала їх на рахунок Ассалаху в якості члена Ради Директорів і 
переганяла їх, вже як справжні гроші, на свій власний рахунок. 

Саме цієї миті Беміш усвідомив дуже просту річ: Кіссур може подарувати йому 
садибу, Кіссур може вибити для нього Ассалах, але – тільки маленький чиновник із 
золотавими очима має владу над життям і смертю грошей у цій країні. 

– А що це за чоловік приїхав з Ашиданом до садиби? – запитав раптом Шаваш. – 
Ви його впізнали ? 
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– Ні, – отямився Беміш. 
Шаваш мовчки зняв із зап’ястка плаский платиновий ком, знайшов необхідну 

закладку і передав ком Бемішові. На маленькому екранчику був зображений 
нещодавній Ашиданів супутник. Беміш прогорнув екранчик; наступна сторінка 
сповіщала: "Головний підозрюваний в організації вибуху в Менжельському торгово-
біржовому центрі зник у невідомому напрямку". 

Беміш тицьнув пальцем у продовження і швидким оком переглянув текст. Вибух 
був справді невеликий: тріснуло двоє-троє дверей та вибило мізки комп'ютерові. 
Вибух був невеликий тому, що спрацював лиш один з вибухових приладів, – 
безоболонковий фугасний пристрій з десятьма грамами тринексу. Поряд стояла валіза 
вибухівки загальною вагою три кілограми тротилового еквіваленту, та він якимось 
дивом не здетонував. Якби це сталося, вибух спричинив би десятки, а то й сотні жертв. 

– Вони поїхали з садиби, – повідомив Беміш, повертаючи чиновникові ком, –
того ж дня. 

– У Ашидана кепські знайомі, – сказав Шаваш, – зрештою, це – Кіссурів 
знайомий. 

– Даруйте мені цікавість, пане Шаваш, – ви дивовижно обізнані з усім.  Навіть з 
тим, що відбувається у садибі за двісті кілометрів від столиці. Ви міністр фінансів чи 
міністр поліції? 

– Я просто багата людина, – мовив маленький чиновник, – а багата людина –  це 
не той, хто може дозволити собі мати власну віллу і власний космічний корабель. Це 
той, хто може дозволити собі мати власну в'язницю. 

– Власну в'язницю? Сподіваюся, ви жартуєте? 
Шаваш посміхнувся. 
– Вам показати? Можу влаштувати екскурсію. 
– У один бік? 
– Ніколи не жартуйте в'язницею, пане Беміш, – спокійно й холодно мовив 

чиновник імперії. Вони замовкли, і несподівано Беміш сказав: 
– Скільки "Венко" ладна заплатити за акції? Я заплачу більше. 
– Більше чи менше ви платите за акції, Теренсе, – яке це має значення? – 

посміхнувся Шаваш. – Уявіть собі, що ви платите за акції більше, а заявка ваша 
оформлена неправильно. 

– Скільки коштує правильна заявка? – запитав Беміш. 
У непевному світлі ліхтарів за вікном було видно, як маленький чиновник 

здивовано вигнув брови. 
– Згляньтеся, – усміхнувся Шаваш. 
– Слухайте, – тихо й виразно  сказав Беміш, – мені назвали фантастичну цифру, 

яку дала вам "Венко". Я не хочу знати, правда це чи ні. Я й не збираюся пропонувати 
таких грошей. Але якщо я придбаю компанію, а ви купите ордери акцій, то через три 
роки ваші акції будуть коштувати у вісімнадцять разів більше за будь-які обіцянки 
"Венко". 

Шаваш тільки усміхнувся. 
– Ви чудово знаєте, що таке "Венко", Шаваше. І ви знаєте, що вона знищить 

Ассалах, і знаєте, навіщо вона це зробить. 
Шаваш дуже добре володів собою, – та Беміш помітив, як на мить промайнуло в 

його очах здивування, коли не жах. 
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Тут до зали зайшов посол Гери зі ще однією людиною, і Беміш, уклонившись, 
вийшов на балкон. 

На балконі біля столика у кутку сидів Джайлс. Перед ним стояла склянка 
пальмової горілки, розведеної соком плода «овечі вушка», і під склянкою був 
розгорнутий журнал, який Джайлс, очевидячки, читав. 

– Доброго дня, пане Беміш! Подейкують, вам уже належить половина Ассалаху, 
та ще й з гарненькою віллою? 

Джайлс був напідпитку. Він, напевно, журився, що половина Ассалаху належить 
не йому. 

– Я не просив цього подарунку, – мовив Беміш, – і взагалі я опинився у 
ідіотській ситуації. 

– Тим більше що ви зовсім не збираєтеся купувати компанію, чи не так? 
Бемішеві захотілося вихлюпнути в обличчя Джайлсові склянку з горілкою. 
– Познайомтеся з нашим виконавчим директором, – лінькувато промовив 

Джайлс. – Мохаммед Шагір. 
Беміш обернувся: у нього за спиною, посміхаючись і приязно простягаючи руку, 

стояв опецькуватий, куций чоловік з надзвичайно жвавими очицями і бородавкою на 
кирпатому носі.  

– Дуже приємно, – трясучи Бемішову руку, промовляв Шагір. З його вигляду 
справді здавалося, що він щасливий познайомитися з Теренсом Бемішем, і, якби 
такого не існувало на світі, зараз же вмер би від прикрості. 

Тут майданчик у саду осяявся, пролунали мелодійні звуки флейт і лютень-
мушельок, і внизу почалася якась вистава – чотири не дуже суворо вбраних красуні 
танцювали складний танок з мечами. 

Трибуну в саду оточувало доволі багато народу, і коли вистава закінчилася, один 
з гостей, ймовірно п'яний, поліз на кін цілуватися до танцюристок. 

– А це що за фрукт? – поцікавився Беміш. 
– Посол Адани, – відповів Шагір. – Яка країна, такий і посол. 
– Себто як – посол? – здивувався, підійшовши до них, Шаваш. – Хіба Адана 

більше не належить до Федерації? 
– Ні, – відповів Джайлс. 
– Адану освоював "SD Warheim", – меланхолійно пояснив Шагір, – вони 

розгорнули рекламну кампанію і  набрали туди десятки тисяч безробітних, сплативши 
їм за квиток у один бік. Минуло півтора десятки років, і безробітні доглупали, що 
роботи на Адані повнісінько, а допомоги для безробітних, відповідно, в них більше 
немає. І ось вони закричали, ніби все, що відбулося, є формою прихованого рабства, і 
стали вимагати, аби компанія відвезла їх назад на Землю. А коли Warheim 
запропонувала їм заробити на зворотну дорогу самим, вони обізвали це імперіалізмом 
Федерації і проголосили себе незалежними. Хоча, як я чув, їх теперішній Президент 
змушує їх працювати значно більше, ніж Warheim, до того ж не на свободі, а у 
концтаборах. 

– Пан Беміш це знає, – перервав свого колегу Джайлс, – він на самому початку 
заворушень купив акції "Юнайтед Ферроус" та продав їх з триразовим прибутком 
після того, як новий уряд Адани передав "Юнайтед" усі концесії "Ворхейму". 
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Кілька осіб з-поміж вейських чиновників нечутно наблизились до землян, які 
розмовляли. Краєм ока Беміш помітив серед них Джонатана Аль-Масрі поряд з 
усміхненим послом Гери.  

– Пан Беміш також надав значну допомогу Анджеєві Герсту. Мені здається, 
ваша гучна заява створити фонд для портфельних інвестицій у економіку Гери 
змусила всіх фінансистів повернути голови в її бік? 

– І що ж тут поганого? – роздратовано поцікавився Беміш. 
– Герст – диктатор. 
– І в чому це виявляється? 
– Поки що це виявляється  у тому, – мовив Джайлс, – що він переманює до себе 

значних науковців, видає велетенські позики своїм компаніям на розробку найновіших 
технологій: суми, які наш уряд вимушено витрачає на соціальне забезпечення. А банки 
Гери, як ви знаєте, вважаються найбільш надійними у Галактиці – зрештою, не так 
завдяки стійкості фінансової системи, як жорстким законам, аж до необмеженої 
особистої відповідальності менеджерів. 

– А кого там б'ють по зубах? 
– Нікого. 
– І в чому тут диктатура? 
– А, – мовив Джайлс, – по-вашому, диктатура – це коли вибивають зуби й 

говорять нісенітниці... Це тільки слабка диктатура вибиває зуби, вона не страшна, вона 
загине сама, вона приречена, бо коли людині вибивають зуби, вона починає гірше 
працювати, а чим гірше вона працює, тим більше зубів доводиться вибивати. 

– Я правильно зрозумів, – Беміш, – що будь-який режим, де не вибивають зубів, 
– це сильна диктатура?  Як на мене, ви просто заздрите, що Гера живе ліпше, ніж ваша 
власна еее... 

– Джакарта, – сказав Джайлс. – Я з Джакарти. Але я вас розумію. Ви думаєте про 
Геру краще, ніж про власну країну, оскільки фондовий індекс Гери зростає швидше. 

І підвівся. 
– Це дурна суперечка, – мовив він, – я був на Гері, і я б міг навести вам сотню 

доказів, що її хазяїн у тисячу разів небезпечніший за всіх параноїків... А ось над чим 
поміркуйте: армія Гери за сукупними бойовими характеристиками наближається до 
армії Землі та решти членів Федерації Дев'ятнадцяти, разом взятих, і щоразу, коли у 
Раді Федерації постає питання про збільшення асигнувань на оборону, люди з 
рахунками у стійких банках Гери починають репетувати, що не можна витрачати 
гроші на війну, потрібно тратити гроші на допомогу бідним. 

 
*** 
 
Кіссур з'явився на прийомі вже після півночі, роблячи висновки з його вигляду, 

він провів вечір у корчмі. На ньому були сірі штани і жовта сорочка, перехоплена на 
зап’ястях широкими срібними кільцями. Друге ж таке кільце охоплювало пучок його 
білявого волосся і, коли пильно придивитися, можна було помітити на кільці 
стилізованих кречетів, зчеплених дзьобами і лапками. Кіссур ледь хитався, і поділ 
його сорочки був замащений чиєюсь сукровицею. Вони зіткнулися з Бемішем на 
садовій доріжці поблизу гроту, до якого Бемішеві потрібно було, з  відомих причин, 
піти одинцем. 
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Ляснувши Беміша по плечу, Кіссур виголосив: 
– Аж ніяк не сподівався зустріти тебе у цьому товаристві мавп! Ну як, гендлярю, 

ще не передумав купувати Ассалах? 
– Я куплю Ассалах, – сказав Беміш, – чого б це мені не коштувало. Хоча б для 

того, аби його не купив Джайлс. 
– А яка різниця, купить його Джайлс чи ти?  
Беміш змовчав. Кіссур був відверто п'яний, та й у Беміша світ хитався перед 

очима.  
– Різниця? Я, мабуть, розтлумачу тобі, Кіссуре, що робить Джайлс. Джайлс 

презентує інтереси нікому не відомої компанії "Венко". Він каже, що за ініціалами 
"Венко" ховається самотній приватний інвестор, готовий вкласти у цю справу десять 
мільярдів. Дурниці то. Таких приватних інвесторів просто не буває. 

– А навіщо він це робить? 
– Це ошуканство. Той, хто стоїть за Джайлсом, отримує Ассалах та випускає 

придбані ним акції на ринок. Вашій планеті гостро бракує космічної інфраструктури, 
вона, як правило, є власністю держави, вклади до приватного сектору мають бути 
фантастично вигідні. Акції різко зростаю в ціні, "Венко" уриває шмат – і йде з гри. 
Шаваш отримує мільйони, "Венко" – мільярди, підданці імперії і вкладники Федерації 
отримують дірку від бублика. Я витратив цей тиждень, щоб зібрати відомості про 
"Венко". Це фантом. Це шахрайська компанія, котра займалася двома-трьома 
проектами на планетах, про які ніхто не чув, – й усі ці планети вилучені з Федерації. А 
планета, що не належить до Федерації, з фінансової точки зору, Кіссуре, – це планета, 
на якій звітність акціонерних товариств не мусить відповідати стандартам 
Федеральної фінансової комісії. У них напрацьована схема дій – вони дають хабар 
чиновникові, випускають акції, по-всякому рекламують свої "зв'язки з керівництвом", 
нав'язують ці акції дурням за посередництва сумнівної контори, акції ростуть, 
компанія знімає навар, а потім –  бац! Зрозуміло? 

– Зрозуміло, – сказав Кіссур, і кільця на його зап’ястках брязнули металом до 
металу. – Зрозуміло, що у наших компаній веселі перспективи: вони можуть вибирати 
між грінмейлером з попсованою репутацією і компаніями типу "Венко". 

Кіссур незабаром поїхав, нагрубіянивши між тим послові Федерації і публічно 
пообіцявши якомусь чиновникові нацькувати на нього собак, "коли ти, сволото, 
виказуючи зневагу до володаря, ще раз дозволиш собі паркувати свій надбаний 
хабарами "роллс-ройс" поблизу від Горіхового Павільйону". Зрештою, він устиг 
запросити Беміша на післязавтра на обід до генделика "Рудий Собака". 

 
*** 
 
Наступного дня Беміш повернувся до міста і щонайперше вирушив до "Томура 

сек'юритіз". Квітник з літніми гіацинтами, перед самим входом до контори, був 
прочавлений шинами якогось великотілого джипа, і люди снували крізь прочинені 
двері офісів, як мурахи в поруйнованому мурашнику. 

– Що тут у вас? – поцікавився Беміш у Краснова, який вийшов йому назустріч. 
– До нас навідалась податкова поліція, – мовив Краснов, – опломбували 

документацію. 
– А що ви порушили? 
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– Ви ліпше скажіть, чого ми не порушили! Що можна не порушити у країні, де 
інструкції пишуться не для того, щоб платити податки державі, а для того, щоб 
платити відступне митарям! 

– А ви хіба не приручили податківців? 
– Ми? Та зласкавтеся, Бемішу, ми їм щомісяця... Вони самі вибачалися –  

мовляв, ми не хочемо, та нам звеліли... 
– А хто саме підписав ордер? 
– Чоловік на ім'я Даніша. Між іншим, Шавашева креатура. 
– Це через Ассалах? 
Брокер знизав плечима. 
– Ви статтю бачили? 
– Яку статтю? 
Краснов дістав з шухляди столу й показав Бемішеві досить вистріпану і, – дивна 

річ – надруковану на папері газету. Газета була місцева, і Беміш впізнав у ній лишень 
фотографію Шаваша, та ще абияк визначив назву – "Синє сонце". Шаваш був 
сфотографований від пояса, у приголомшливому вигляді, з якоюсь дівулею, єдиним 
вбранням якої був кокетливо зав'язаний на шиї бантик. 

– Про що тут? 
– Про інвестиційний конкурс на Ассалахську компанію, на якому корумпований 

і розпусний чиновник Шаваш змовився з іноземною акулою Бемішем збути Ассалах за 
стільки, скільки коштує гнила диня. 

Беміш прихопив із собою примірник газети й за півгодини в'їздив до брами 
Кіссурової садиби. Слуга, ні слова не кажучи, провів його до вітальні, звідки чулися 
жваві голоси. Беміш зайшов. Голоси ущухли. 

Назустріч йому піднялась дуже вродлива, років тридцяти жінка, з чорними, наче 
ягоди ожини, очима і чорною косою, укладеною навколо голови. На дивані розгублено 
втиснувся в подушки Шаваш. Шаваш спересердя жбурнув на стіл кишеньковий 
комп’ютер, що був у нього в руках, і сказав: 

– Знайомтеся: Теренс Беміш, – хазяйка дому. Беміш зрозумів, що перед ним пані 
Ідарі, Кіссурова дружина, і незграбно вклонився. Жінка засміялася. 

Сміх її був неначе срібні дзвіночки. 
– А де Кіссур? – дурнувато запитав Беміш. 
– Кіссура нема, – відповів чиновник, – він прилітає завтра. 
Беміш раптом відчув, як нестримно червоніє. 
– Я... я тоді піду... я не знав... 
– В жодному разі, – люб'язно мовила Ідарі, – піду я. Жінці не личить надто довго 

залишатися з мужчиною, якого не відрекомендував їй її чоловік. 
Вклонилася та пішла – тільки майнула у дверях чорна її коса. Беміш дивився їй 

услід і жалібно моргав. Потім від повернувся до чиновника. 
– Сідайте, – махнув рукою Шаваш, – сідайте і їжте. Щоразу, коли цей нахаба 

мажордом бачить мене зі своєю пані, він ладен хоч вуличного торгівця до кімнати 
привести... 

Порівняння з вуличним торгівцем не дуже сподобалося Бемішеві. 
Шаваш взяв його за руку й провів до веранди, де біля самого краю позолочених 

поренчат стояв круглий столик, накритий на двох людей. Пухкенька служниця вже 
стояла поряд зі срібним глеком-рукомийником. Беміш помив руки і витер їх насухо 
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вишиваним рушником, і коли він обернувся, слуги вже встановили на столі плаский 
шкіряний таріль з запашною гіркою дрібно порізаного й паруючого м'яса. 

Маленький чиновник, відкинувшись на подушки, спостерігав за землянином. 
– Що це у вас таке, – запитав Шаваш, – стримить із кишені? 
– Стаття у "Синьому сонці". 
– А-а... – протяг Шаваш, – ці божевільні... Де ви, до речі, її взяли? 
– Мій брокер показав. На нього наїхала податкова поліція. Хтось на ім'я Даніша. 
Беміш досить вже звик до Шаваша, аби очікувати від нього й зараз якого-небудь 

нахабного паскудства. Він просто жваво собі уявляв, як Шаваш усміхається й каже: "А 
що робити, Теренсе, що робити! Земляни на Веї так розперізуються, просто страшно! 
Ці люди тримали по три баланси й не платили податків за рік. Як би їх не позбавили 
ліцензії". 

Та Беміш не сподівався на те, що сталося. 
Шавашеві брови здивовано спурхнули догори. 
– Що ви кажете, – мовив маленький чиновник, – воістину, пошли дурня по воду, 

то він тобі до господи річку прокопає! 
І миттю вихопив з кишені ком. 
– Данішо, – за кілька секунд заговорив Шаваш у слухавку, – це що там за історія 

з "Томура сек'юрітіз"? 
Ком зашелестів по-вейському. 
– Я тобі дам три баланси! – заволав Шаваш. – Я тобі покажу позбавити ліцензії! 

Ти мені особисто принесеш той штраф, який вони заплатили. Й те, що заплатив тобі 
Джайлс! За годину ти принесеш або за дві години поїдеш до Інісси сирним 
інспектором! 

Шаваш спересердя кинув ком на стіл так, що той ковзнув гладенькою 
оздобленою поверхнею і впав на підлогу, сліпучо блиснувши діамантами, такими 
великими, що вони нагадували маленькі снігові гірки навколо крижаної ковзанки 
дисплею. Вимуштруваний слуга підбіг і, вклонившись, поклав дорогу забавку на стіл. 

– Непереконливо, – сказав Беміш. 
– Я тут ні до чого, – буркнув Шаваш, – я звів Данішу з цим покидьком 

Джайлсом. 
– І стаття в "Синьому сонці" не ваша. 
– Згляньтеся! – протяг Шаваш. – Обурлива базгранина. Я б подав на них до суду, 

та ліньки бруднитися. 
– Ну чого ж, ця стаття вам дуже в пригоді. Тепер ви можете посилатися на цю 

статтю, щоби сказати: "Якщо я продам компанію Бемішеві, то я втрачу свою 
репутацію". Шаваш знизав плечима. 

– Мені вас навіть ліньки слухати, Теренсе. "Синє сонце" – газета сектантів. Вони 
двічі влаштовували на мене замахи. 

– Яких сектантів? 
– Та ви їх бачили, коли гуляли з Кіссуром, пам'ятаєте виставу про залізних 

людей? 
Беміш ледь здригнувся. Мало того, що Шаваш знав, хто й коли приїздив на 

Кіссурову віллу в Ассалаху, він знав навіть, де і як гуляли іншосвітянин та колишній 
перший міністр! Та що ж він – за кожним кроком його стежить, чи як? 

– А звідки ця історія про залізних людей? 
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– Та була така стара книга, – посміхнувся міністр фінансів, – з історією про 
залізного всезнайку. Наприкінці книги містилося пророцтво, що перед самим кінцем 
світу будуть бачені пошесть, град, несправедливі чиновники, а також залізні люди 
вилізуть з-під землі. Варто сказати, щоразу, коли в імперії починались повстання або 
нападали варвари, повстанців ототожнювали саме з цими залізними людьми. Проте, як 
ви розумієте, варто було повстанцям захопити владу, як усі одразу переконувалися, що 
це зовсім не залізні люди.  Що ж стосується іншосвітян, то ви ж влади не захоплюєте і 
супротивників не вішаєте. Як тут не назвати вас залізними людьми? 

– Які повилазили з-під землі? 
– Вилазять з-під землі, їдять мозок дітей і забирають під землю, до своїх 

зачарованих палат наївних селян та чиновників, де показують їм мару про польоти в 
космос та інші планети. 

– І багато хто цьому вірить? 
– О, дуже багато, – сказав Шаваш, – селяни, чиновники, ремісники; он я свого 

секретаря Аххара звільнив за це діло якраз після мого турне Америкою... 
Тут тільки Беміш зрозумів, що Шаваш з ним жартує: 
– Ну, – мовив він, посміхаючись, – навряд чи ваш секретар, побувавши на Землі, 

продовжував вважати, що ми вилізли з пекла. 
– Друже мій, – сказав Шаваш, – просто Аххар розумів це як алегорію, і як 

мудрість предків, що володіли таємним знанням та попередили нас про небезпеку. 
Адже коли річ йде про науку, то або ти розумієш, як влаштовано ядерний реактор, або 
ні. А коли справа стосується легенди, то вона може поєднати між собою 
найрізноманітніші верстви та уми. Простий селянин сприймає таке пророцтво 
буквально, а людина освічена тлумачить його як метафору. 

– А як, – запитав Беміш, – розуміють це пророцтво самі проповідники? 
– О, у всіх розмовах з владою вони запевняють, що це метафора! Хіба вони 

дурні, чи що, визнавати, що їм відомі справжні таємниці залізних людей? 
– Вражаюче, – промимрив Беміш, – ви що, не можете розтлумачити своїм 

божевільним, як все влаштовано насправді? 
– Розтлумачити – аж ніяк. Повісити – можна. Але я думаю, що коли ми почнемо 

вішати людей за те, що вони вважають землян бісами, ви, біси, здіймете жахливий 
галас. 

Беміш понурив голову. 
– Але ви не журіться. Ці люди володіють особливим даром сваритися не тільки з 

урядом, а й одне з одним. Візьміть, наприклад, автомобіль. Одна секта вважатиме, що 
ніякого автомобіля взагалі немає, що це диявольська мана, і що насправді ви зовсім не 
їдете в автомобілі, а пересуваєтесь бісівською силою. А інша вважає, що автомобіль є і 
що його послали на землю предки, а залізні біси перехопили дорогою посилку і 
незаконно нею користуються. 

Шаваш узяв газету, помахав нею перед носом у Беміша і сказав: 
– Я вам все це поясню, Теренсе, аби ви зрозуміли, що мені дуже важко 

опублікувати замовлену статтю у "Синьому сонці", та ще й таку, де мене величають, –
Шаваш, ледь примружившись, став перекладати текст, – "мерзенним гнойовим 
жуком", "тарганом з мішком золота замість серця" та "шумовинням безчестя"... 

Шаваш помовчав і раптом завершив: 
– І знаєте, який висновок я роблю з цієї статті? 
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Беміш не міг не зиркнути вбік. Паскудна статейка, як вже було сказано, була 
доповнена фотографією голого Шаваша, і Беміш на мить уявив, що б він відчував, 
якби сам з'явився на сторінках газети у такому скоромному вигляді.  

– Що мені потрібно трохи схуднути. Просто ганебна світлина, ви як вважаєте? 
 
*** 
 
Беміш вже виходив з садиби, коли смаглявий слуга, вклонившись, доповів йому: 
– Пані чекає на вас у альтанці Квітування Слив. 
Беміш пройшов до саду. Жінка, котра залишила кімнату перед обідом, 

прогулювалася по білій садовій стежині, посмугованій навскісними місячними тінями, 
і мережива, якими були оздоблені рукави її сукні, схожі були на місячні промені, 
обгорнені навколо зап'ясть. 

Беміш зніяковіло вклонився і сказав: 
– Повірте, мені дуже прикро, що ви не обідали разом з нами. 
– Чоловіки та жінки не їдять разом, – заперечила Ідарі. – Ви – той самий 

іншосвітянин, який скуповує Ассалах через "Томура сек'юритіз"? 
– Ви на диво поінформовані, – дещо ошелешено пробурмотів Беміш, розуміючи, 

що чоловік Ідарі навряд чи взагалі підозрює про існування "Томура сек'юритіз". 
– О, якщо жінки їдять окремо від чоловіків, – посміхнулася Ідарі, – це ще не 

означає, що вони ні про що не знають. Ви одружені? 
– Я розлучився. 
– Ваша дружина кохала вас? 
– Вона кохала мій банківський рахунок. 
Ідарі гнучким, котячим порухом сіла на лавку, і Беміш почув, як зашелестів 

зачеплений її спідницею кущ гортензій. Ідарі жестом показала Бемішеві, щоб він сів 
поруч. 

– Я ціную усе, що ви зробили для мого чоловіка, – мовила Ідарі. 
– Я нічого для нього не зробив, – заперечив землянин, – а він багато що зробив 

для мене. 
– Ви перша людина з зірок, з якою він заприятелював. І як дивно, що такою 

людиною став чоловік з кола Рональда Тревіса. 
Й знову Беміш рішуче здивувався обізнаності Ідарі. 
– Я думав, у нього є друзі-іншосвітяни. 
– Так. Люди, які кидають бомби до супермаркетів і вживають наркотики, щоб 

звільнитися від впливу продажної цивілізації. 
Ідарі та Беміш сиділи дуже близько. Була вже ніч, але два місяці сяяли яскраво-

яскраво, наче прожектори, і Бемішеві було добре видно профіль Ідарі, маленьку 
голівку з чорною косою, укладеною навколо голови, і блиск у місячному сяйві 
пришпильок з крихітними кришталевими квітами 

– Мій чоловік має дуже великий вплив на імператора, – продовжувала Ідарі, – а 
ви можете мати великий вплив на мого чоловіка. Це було б дуже погано для моєї 
країни, якби замість вас Кіссур товаришував з тими, з ким він завів знайомство на 
Землі два роки тому. 

Ідарі помовчала. 
– Що ви знаєте про нашу історію? 
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Беміш почервонів. Його невігластво в тому, що стосувалося історії Веї, було 
майже абсолютним. З ним могло зрівнятися хіба що його невігластво у тому, що 
стосувалося історії Землі. Якщо його щось і цікавило на цій планеті – то це розмір 
бюджетного дефіциту або ставка рефінансування Центрального Банку. Від історії 
ставка рефінансування аж ніяк не залежала. 

– Вам відоме таке ім'я – Арфарра? 
Беміш затнувся. 
– Він був першим міністром... 
– Він був двічі першим міністром. Один раз – ще до землян. Другий раз – після. 

Після того, як на Веї з'явилися люди з зірок, імператор призначив першим міністром 
чоловіка на ім'я Нан. Згодом його прибрали. Не без допомоги мого чоловіка. 

Беміш невиразно пригадував скандал п'ятирічної давності – тому що скандал цей 
був земний, а не вейський. Там було щось про Кіссура – колишнього першого міністра 
Веї, який ошивався на Землі. Чи на Ланні? Між наркоманами та терористами. 
Вкрадена машина, наркотики, побитий поліцейський, арешт за підозрою у співучасті в 
теракті, ретельно роздмухуваний кимось скандал: Кіссур чи то втік з тюрми, чи то був 
відпущений під розписку, проте із допитів його співучасників з’ясувалося, що у 
трагедії з викраденням бойового літака винен саме Нан. Здається, ця заява відіграла 
свою роль у відставці міністра-землянина... 

– Потім був інший прем'єр і програма державних інвестицій. Дуже високі 
податки і дуже високі витрати бюджету. У країні не залишилося інших офіційних 
грошей, окрім тих, що були у державній скарбниці. Або у банках, чиїми акціонерами 
були найзначніші чиновники. А робітникам заборонили звільнятися з підприємств та 
свідчити проти господарів. 

Ідарі посміхнулась та додала: 
– У цей час Шаваш був одним з найпалкіших прихильників державних 

інвестицій. Йому треба було виправдатися від дружби з Наном, і він вигадував для 
уряду всі програми, за якими гроші йшли у пісок. Там, де клали тонну асфальту, 
писали, що покладено три  тонни, там, де використовували кілограм фарби, писали, 
що затратилось п'ять кілограмів. А з приводу законів, що перетворювали робітників на 
рабів, він написав доповідну записку, у якій мовилося, що вейський шлях 
відрізняється від галактичного тим, що хазяїн не використовує працівників, як 
найману худобу, а пожиттєво по-батьківському про них піклується. Це мусило б 
закінчитися загибеллю країни, та це закінчилося повстанням та відставкою уряду. 
Потім був Арфарра. Він скоротив державні витрати і скасував закони про робітників. 
А мій чоловік придушив повстання у тих провінціях, де намісники засумували за 
старими часами.  

Беміш майже не слухав того, що говорила жінка. Перехрещені смуги світла від 
двох повногрудих місяців виблискували на мармуровій доріжці саду, і з-під мережива 
на тонких зап’ястках Ідарі вистромляли голівки багатокрилі змії-браслети, і профіль її, 
з гордовито піднятою головою на лебединій шиї, був ніби виснуваний з місячного 
марева. 

– Невдовзі після того Арфарра сказав одному чоловікові,  Ванвейленові, у якого 
раніше дуже багато грошей було інвестовано у Вею: "Ми зараз розпродуємо державні 
будови, чом би вам не купити Ассалах? " – Я не буду цього робити, – відповів 
Ванвейлен, – це наймерзенніша з Шавашевих годівниць". – "Економіка Веї 
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покращилася за рік, – сказав Арфарра, – а ви використали цей рік, щоб законсервувати 
будівництва або продати їх моєму урядові, або позбутися акцій через підставні 
компанії. Навіщо?" Ванвейлен подумав і сказав: "Я вклав у Вею багато грошей і зазнав 
великих збитків. Я поставив на кін – і програв. Ви проґавили час. Народ втратив 
довіру до чиновників, землян, володаря. Ви старий і хворий, – що буде, коли ви 
помрете?" – "Я вже шість років помираю, – розгнівався Арфарра, – то ви купите 
Ассалах чи ні?" – "Ні". На цьому вони розійшлися. Наступного дня Арфарра помер. 

Беміш тепер слухав, затамувавши подих. 
– Мій чоловік обожнював Арфарру, – продовжувала Ідарі, – і мені вартувало 

чималих зусиль вблагати його не мститися Ванвейленові за межами Веї. Але тому все 
ж довелося полетіти з Веї, тому що на Веї його б ніщо не врятувало, і він втратив 
значно більше грошей, ніж розраховував. Я розповідаю це з тією метою, щоб ви 
зрозуміли, пане Беміш, що на Веї вигода й смерть ходять значно ближче, ніж на Землі. 
Особливо коли ви купуєте Ассалах і товаришуєте з моїм чоловіком. 

Беміш повернувся до готелю пізно вночі. Десь далеко в місті брехали собаки, 
над білим храмом висіли зірки, і в сусідньому кварталі жіночий голос щось жалісливо 
співав під флейту. Засинаючи, Беміш думав про жінку з чорними очима й чорною 
косою, укладеною навколо голови, і про двох людей, яких вона звела з розуму ─ 
Кіссура та Шаваша. Ще він думав про чоловіка на ім'я Клайд Ванвейлен, про якого 
він, на відміну від інших персонажів розказаної Ідарі історії, знав дуже багато. Бо 
Ванвейлен був мільярдером і людиною, за кожним кроком якої фінансова спільнота 
стежила, затамувавши подих. На відміну від Ідарі, Беміш знав, що за півроку після 
вказаних подій Ванвейлен ледь не загинув: в його семиметрового лімузину на 
повітряній подушці відмовили гальма, машина пробила загорожу і пірнула у воду з 
двадцятиметрового мосту, водій втопився, охоронець розбив голову об дошку 
приладів, а Ванвейлен дивом з річки виплив. Історія ця, завдяки зв'язкам Ванвейлена, 
до газет не потрапила. І тепер Беміш не був упевнений, що Кіссур дотримався своєї 
обіцянки не мститися поза межами Веї. 

 
*** 
 
Генделик "Рудий Собака" розташовувався в доволі таки нефешенебельній 

частині міста. Вхід до нього був обрамлений богами у формі змій, що обвивали два 
бронзових дверних стовпи, під дощаною стелею гойдалися бронзові з блискітками 
лампи, а дерев'яні стіни були прикрашені двома дюжинами підписів та хрестів. 
Підписи збиралися протягом двох десятків років і належали найвідомішим злодіям 
теперішнього царювання, які вміли писати. Хрести теж належали найвідомішим 
злодіям, які писати не вміли. 

Щонайменше двоє з цієї шанованої компанії сиділи в кутку, обговорюючи свої 
якісь там малопристойні справи, і при з'яві Кіссура підійшли йому вклонитися. 

Кіссур познайомив з ними Беміша. Перший зі злодіїв, похмурий золотозубий 
красень років сорока, добув з кишені візитівку, на котрій іменувався директором 
якоїсь експортної компанії, і запевнив Беміша, що, коли панові знадобиться, він буде 
йому до будь-яких послуг. 
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По тому обидва злодії у супроводі охоронців вирушили у невідомому напрямку. 
Кіссур похмуро зауважив, що вони їдуть на зустріч із конкурентами і якщо їх зараз 
затримати,  то на одну стрілянину у місті буде менше. 

– То затримайте, – порадив Беміш. 
– А навіщо? Нехай павуки їдять одне одного. 
Кіссур та Беміш заледве взялися до молочного поросяти, що ніжно-білою горою 

височіло серед моря запашної підливи, коли Кіссур раптом підняв голову: перед ним 
стояв Камінскі. Комерсант мав дещо сумний вигляд. Попід оком у нього була 
величезна синя пляма, ніби у шамана, розмальованого задля ворожіння, а рука висіла у 
шовковій петельці. 

– Я прийшов попрощатися, – мовив Камінскі, – я завтра вилітаю на Землю. 
Кіссур мовчки дивився на нього. 
Камінскі відсунув стільця і сів. 
– Я був не правий, – сказав він, – з-поміж усіх вейських чиновників ви справді 

чесний. Вам не було потрібно від мене ні копійки. Повернувшись, я неодмінно 
розповім всім моїм друзям, що вейські чиновники поділяються на дві категорії: 
нечесні чиновники, які просять у землян хабар і зводять за їх посередництвом власні 
порахунки, і один чесний чиновник, який скупав мене у басейні. 

– А ще, – мовив Кіссур,  ви розповісте, що ви – безневинна жертва темних 
махінацій. Що ви хотіли купити землю за дванадцять мільйонів, але чиновники 
приставили вам до горла ніж і переконали купити за півтора. 

– Ні, – сказав Камінскі, – їм я про те, як все трапилося, не розповім. А ось вам, 
пане колишній міністр, я мабуть що розкажу задля поповнення вашої економічної 
освіти. Я приїжджаю сюди і йду до цього Ханіди: "Я хочу будувати бізнес-центр". 
Ханіда – втілена ґречність. Він захвалює мене. Він сподівається на подальшу 
співпрацю. Він чомусь хвалить мою безкорисливість і в такому захваті від неї, що 
пропонує мені землю не за дванадцять мільйонів, а за півтора. Я відмовляюсь, тому що 
чим сумнівніша справа, тим більше проблем. Ну що ж! Як дванадцять, то дванадцять. 
Пан Ханіда просто щасливий. Він каже, що ница людина дбає про вигоду, а шляхетна 
– про справедливість. Він зараховує мене й себе до шляхетних людей. Я починаю 
роботи і вкладаю гроші. Між тим земля ще не придбана, – мене запевнюють, що це 
формальність. Одного чудового дня я приходжу до Ханіди, і він знову заводить мову 
про півтора мільйона. Я ввічливо відмовляюся. Ханіда знизує плечима й раптом 
холоне, як жаба. Він каже, що розриває контракт. Я втрачаю самовладання: даруйте, я 
вже витратив великі гроші! Ханіда у відповідь цідить щось крізь зуби про 
експлуататорів, які пожирають печінку та п’ють кров імперії. Тоді я йду до Шаваша, 
вашого любого друга. Він пропонує мені ... досить сказати, пане Кіссур, що він 
пропонує мені щось вельми схоже, тільки хоче від мене вдвічі більше за Ханіду! І тут 
я зробив помилку. Мені потрібно було обернутися та полетіти геть. Западись вони, ті 
витрати! Та мені було жаль грошей. Я вже надихався вашого смороду. Я бачив, що 
Ханіда зробить те, що обіцяє, і підписав контракт. Моя помилка полягала в тому, що я 
забув про Шаваша, який пропонував мені теж саме, що й Ханіда. Шаваш був 
роздратований тим, що Ханіда не поділився награбованим. 

Зрозуміло, що кодекс тутешньої пристойності не дозволяв йому самому 
виступити в ролі донощика. Й ось він, вибравши потрібну нагоду, розповідає цю 
історію вам, і ви здіймаєте галас! І цей галас відлунюється в душі Шаваша приємним 
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дзенькотом монет. І ось вкотре імперія залишається з носом, а Шаваш – цілком 
упевненим, що за наступної оборудки Ханіда сам віддасть йому половину, аби лишень 
не заважав! 

Кіссур вийняв з-за пазухи чекову книжку і запитав: 
– Скільки ви віддали Ханіді? 
Камінскі був остовпів, а тоді розреготався: 
– Мені не треба від вас грошей! 
– Усім землянам треба тільки грошей! І тому земляни приречені на страждання, 

бо гроші, не витрачені на друзів і на милостиню, приносять лихо. 
– А звідки гроші у вас, Кіссуре, га? Ви не займаєтеся торгівлею, не берете 

хабарів, не грабуєте перехожих! Звідки ж гроші? Вам просто дарує їх імператор, еге 
ж? А імператорові це теж нічого не коштує, – коли у скарбниці не вистачає грошей, 
він вигадує новий податок. Людину, яка продає і купує, ви називаєте злочинцем, а 
людину, котра збирає для вас податок, ви називаєте опертям держави! Тому й вам не 
до душі, щоб володар скликав парламент, бо ви втратите право отримувати від 
володаря подарунки! 

– Тобі знову хочеться скупатися? 
Камінскі опам'ятався. 
– Ні, – сказав він гірко, – мені не хочеться купатися. Ви ледь не вбили мене тоді. 

А оскільки інших аргументів, окрім купання, у вас немає, я ліпше змовчу. Але я 
пораджу всім моїм друзям на Землі, до речі, й Теренсові Бемішу, котрий сидить з 
вами, ніколи, ні за яких обставин не мати бізнесу на Веї, бо нічим іншим, окрім 
приниження та ганьби, це не закінчиться. 

І повірте мені, пане Кіссур, – я усе ще б міг все залагодити. Але я вдячний вам, 
що втративши ці гроші, я знову пригадав, що у мене є честь та гідність. 

Обернувся й пішов геть. 
Кіссур подивився на Беміша. 
– Ну, – запитав Кіссур, – він правий? 
– Так, – сказав Беміш. 
– А ти поїдеш з Веї? 
– Ні, – захитав головою Беміш, – я не поїду. А ось тобі варто поїхати звідси. 
– Куди? 
– Туди, де ти зрозумієш, що світ влаштовано не так, як твій родовий замок. 
– Пізно, – відгукнувся Кіссур. – Я подавав документи до Військової Академії 

Федерації. Мене не взяли. А більше жодне місце у вашій Галактиці, червивій, як 
позаторішня смоква, мене не цікавить. 

 
*** 
 
Наступного дня Беміш полетів до Ассалаху, куди прибуло кілька членів його 

команди і два співробітники «Левеннфельд і Тревіс». Завдання їх було простим: до 
кінця тижня розробити фінансову оболонку угоди. Банкіри працювали вдень і вночі.  

Через два дні на віллу прилетів флайєр з веселим і трішки п'яним Кіссуром і 
значно тверезішим Шавашем. Високий, засмаглий, широкоплечий  Кіссур у просторих 
білих штанях та барвистій сорочці увірвався до вітальні, де банкіри, не спавши цілу 
ніч, завершували проспект емісії. 
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– І ви теж не спите! – зрадів Кіссур. – А куди дівок поділи? Давайте пити! 
І гепнув глек з дорогим інісським вином прямісінько біля принтера, який 

випльовував фінансові проектування. В цю мить зазвичай флегматичний Уелсі, що 
боявся Кіссура як вогню, виявив справжню велич духу. 

– Кіссуре, – промовив він, – я вип'ю з вами, та не раніше, ніж ви допоможете 
мені розрахувати потік готівки компанії у випадку накладення ембарго на торгівлю з 
Герою і відповідного зменшення вантажопотоку. 

Кіссур був вражений. Він не вмів розраховувати потоків готівки.  
– З-зарази! – п'яно пробелькотів він. 
Беміш знайшов йому якусь дівку у селі і повернувся до кабінету, де на нього 

чекав Шаваш. Маленький чиновник сидів у кріслі біля вікна, в задумі споглядаючи 
квітування гортензій у саду. Він був, як завжди, чепурний і вишуканий, і від нього 
пахтіло весняними конваліями. 

– То яка ж ваша ціна? – запитав Шаваш. 
– Вісім п'ятдесят п'ять за акцію. 
– В підсумку – дев’яносто чотири мільйони, – проказав Шаваш. – А далі? 
– Я маю намір прийняти перші кораблі за шість місяців після початку 

будівництва. 
– Хіба ви маєте досвід будування космодромів? 
– Я маю досвід залучення фахівців і досвід укладання фінансових угод, пане 

Шаваш. Ця компанія повинна почати приносити кеш менше ніж за рік, або ж вона 
знову піде з молотка. 

– Як ви пропонуєте фінансувати угоду? 
– З дев'яноста чотирьох мільйонів близько десяти надають банки. Це 

десятивідсотковий борг, забезпечений майном компанії. Вісімдесят мільйонів 
фінансуються через високодохідні облігації, впущені моєю компанією "АДО", які 
«Левеннфельд і Тревіс» розташовуватиме на галактичному фінансовому ринку. 
Близько чотирьох мільйонів – гроші мої та моїх партнерів. 

– Отже, з дев'яноста чотирьох мільйонів ви ризикуєте лише чотирма своїми 
власними? 

– Я ризикую чужими грішми, але своєю головою. 
Жовті очі міністра фінансів посміхалися і не моргали. 
– Наскільки я знаю, так зазвичай купують компанії з уже існуючим потоком 

готівки, який іде на сплату відсотків. А ви – дірку, у яку ще потрібно вкладати силу 
грошей. 

– Ми постараємося сконструювати фінансову оболонку угоди так, щоб майже 
нічого не платити у цьому році. Ми плануємо зробити частину облігацій безкупонною, 
з терміном погашення через два роки. Це означає, – пояснив Беміш, – що облігація 
буде продаватися зі знижкою стосовно номіналу, а дохід складе різниця між 
продажною ціною облігації та ціною погашення, яке дорівнюватиме номіналові. 

– Ви сплутали мене з Кіссуром, Теренсе, – зауважив Шаваш, – я знаю, що таке 
безкупонні облігації.  

Беміш спересердя крекнув. 
– Ми передбачаємо також папери, за якими можлива альтернативна виплата –  

грішми або ж новими облігаціями. 
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Шаваш помовчав. З відчиненого вікна раптом пролунав спів ріжка: це сільський 
пастух заводив до села корів. Доглянуті пальці маленького чиновника перебирали 
сріблясте мереживо рукава. 

– Це доволі ризикована оборудка, пане Беміш. Я не впевнений, що ваші облігації 
будуть коштувати на ринку хоча б 70% від номіналу. І що ж тоді залишається від 
ваших нібито восьми з половиною денарів за акцію? 

Беміш ковтнув слину. Він знав, що чиновник більш ніж правий. 
– Папери будуть коштувати денар за денар, – сказав Беміш, – проспект емісії 

містить умову, згідно якої через рік після випуску процент за облігаціями 
переглядається так, щоб папери йшли рівно за номіналом. 

Шаваш помовчав. 
– Дещо незвичне рішення, – врешті сказав він. 
– Це рішення дозволить мені через рік знизити вартість фінансування угоди на 

три відсотки. 
– А якщо ціна ваших паперів, навпаки, впаде? Вам доведеться платити не на 

п'ять-шість відсотків менше, а на п'ять-шість відсотків більше. 
– Ціна тільки зростатиме, – сказав Беміш. 
Теренс Беміш був настільки самовпевненим, що не збирався лякати інвесторів 

межею перегляду ставки. Як згодом виявилося, цим самим він підписав 
Ассалахському проектові смертний вирок. 

Та зараз Шаваш, здавалося, був приємно вражений словами землянина. 
– На Веї знайдуться банки, – мовив він, – які були б раді брати участь у цій угоді 

та купити ваші облігації. У великих обсягах. Проте угода вельми ризикована, і її варто 
трішечки підсолодити. Я припускаю, що великі інвестори можуть мати можливість 
купити, окрім облігацій, ще й ордери акцій, на три роки, – по денарові за десять акцій. 
На цю справу можна зарезервувати до чверті акцій. 

Беміш ледь звів брови. Запропонований Шавашем варіант означав, що покупець 
ордеру через три роки зможе купити акції Ассалаху за їх теперішньою ціною. Беміш 
сподівався, що за три роки акції Ассалаху коштуватимуть у сто разів дорожче. 

– І хто ж отримає ці ордери? – запитав Беміш. 
– Вейські банки, які придбають облігації. 
– Чи не можна конкретніше? 
– Я та мої друзі. 
 
*** 
 
За годину Уелсі та Шаваш спустилися до центральної зали. Беміш залишився 

нагорі, щоб помитися  змінити сорочку, – під час розмови з Шавашем він спітнів. 
Коли він зійшов донизу, Кіссур сидів у залі і розповідав двом молодим помічникам 
Тревіса про те, як дресувати розбійницького коня, щоб той віднаходив дорогу в 
темряві і не іржав у засідці. Банкіри уважно слухали. На їхніх молодих та чесних 
обличчях відображалася непідробна цікавість. Банкіри звикли виявляти непідробну 
цікавість до будь-якого клієнта. Можна було подумати, що сидіти у засідці між 
скелястих ущелин –  основне заняття в їхньому житті. 

– Якщо стежина кам'яниста, копита потрібно огорнути м'якою повстю, – говорив 
Кіссур. 
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На звук кроків він обернувся. 
– Ти чого такий похмурий, Теренсе, – сказав він по-вейському, – і що за бруд тут 

у вас? 
Кіссур з огидою провів пальцем по столу дорогого рожевого дерева: один з 

банкірів, квапливо обідаючи перед комп'ютером,  впустив на стіл піцу. 
– Часу немає. – мовив Беміш. 
– Жінки у тебе немає, ось що, – зауважив Кіссур, – та й Ідарі те ж саме говорить. 
Управитель, нечутно підійшовши збоку, вклонився і хутко встряв: 
– Якщо панові потрібна служниця, то в мене є одна підхожа кандидатура, донька 

дрібного чиновника, панянка сімнадцяти років, ніжна, мов пелюстки жасмину. Батько 
її вчинив розтрату й на даний час знаходиться під слідством. Щоби зібрати гроші на 
приязне ставлення суддів, а також турбуючись за долю доньки, він готовий продати її 
за п'ятдесят тисяч. 

Беміш блимнув очима у бік колег: розмова велася вейською, й ті, ясна річ, нічого 
не зрозуміли. 

– Я подумаю, – мовив Беміш. 
– Тут і думати немає чого, – проголосив Кіссур, – я подивлюся на дівчину, і 

якщо вона така хороша, як запевняє цей шахрай, вона твоя. 
На сусідньому столі заскрекотав принтер, і з нього полізли останні фінансові 

проектування. 
 
*** 
 
Наступної ночі, коли до краю втомлений Беміш о другій піднявся до своєї 

спальні, він виявив, що не сам. У ліжку, згорнувшись клубочком, безжурно спала 
золотоволоса дівчина років сімнадцяти. Беміш стягнув з неї ковдру і впевнився, що 
дівчина зовсім гола: очевидячки, Адіні привів її ввечері і не наважився турбувати 
хазяїна, зайнятого розрахунками, – а дівчина чекала-чекала й заснула. 

Тільки-но Беміш відкинув ковдру, дівчині стало холодно: вона прокинулась і 
вп'ялась у Теренса великими і круглими, як місяць, очима. 

У неї були маленькі недостиглі ще груденята з крихітними пипками, важкі 
стегна і довгі білі ніжки. Лоно її було чисто виголене. Дівчина дивилася на Теренса 
без найменшого сорому, ніби її щодня розглядали оголеною незнайомі іноземці. 

– Як тебе звати? –  запитав Беміш, перекручуючи вейські слова. 
– Ініс. 
–   Тобі скільки років? 
– Шістнадцять. 
– Ти незаймана? 
– Звісно, пане. Пан Кіссур сам вибрав мене. 
Брови у Беміша мимоволі смикнулися. 
– Це як то Кіссур тебе обирав? 
– Він відвів мене до пані Ідарі, – мовила Ініс, – і пані сказала, що вам потрібна 

жінка для тіла й дому. Вона подивилася, чи я незаймана і чи добре куховарю, і була 
вдоволена. 

Зачувши ім'я Ідарі, Беміш відчув, що в нього спітніли долоні. А дівчина 
усміхнулась і лукаво додала: 
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– Вона побоялася залишити мене Кіссурові. Вона – дуже хороша дружина. А у 
тебе є дружина? 

Беміш, не відповідаючи, випустив ковдру, і вона знов прикрила дівчину. Думка 
про Джейн зіпсувала усе задоволення. І до того ж –  Ідарі! Він розумів, що пестячи 
подарунок Ідарі, завжди думатиме тільки про ту, яка його подарувала. 

– Одягайся. Попроси у Адіні, щоб знайшов тобі спальню. 
– Ми не будемо кохатися? – злякано запитала дівчина. 
– Ні. 
– Навіщо ж ви мене купили? – образилася Ініс. 
– Аби тебе не купив хтось інший. Шестидесятирічний садист у ранзі начальника 

повіту, який злягається у кабінеті зі своїми секретарями. 
Дівчина засмутилась. 
– Якби ти кохався зі мною, – сказала вона, – ти б подарував мені нову спідницю 

й сережки, а тепер ти мені нічого не подаруєш. 
– Яку спідницю ти хочеш. 
– Я на ярмарку нещодавно таку бачила – довгу, синього шовку з візерунком 

"танець квітів", а на пелені три облямівки з малюнками риб, звірів і пташок, кожна 
відокремлена від іншої смужкою бісеру, і біля поясу дармовиси. 

Беміш посміхнувся. «Їм усім хочеться спідниць, – подумав він про Джейн, – 
благословен той світ, у якому вони хоча б відверто про це просять». 

Він мовчки, як був у піджаку і штанах, ліг  до ліжка. 
– Роздягни мене, – наказав він Ініс. 
 
Розділ 5 
у якому Теренса Беміша вмовляють відмовитися від участі в конкурсі і в якому 

Шаваш нагадує присутнім, що не знає фінансового терміну "диктатура". 
 
На космодром прибуло двадцять тон обладнання (з восьмидесяти, замовлених 

Бемішем), і земляни днювали й ночували на будівництві. Начальник повіту зігнав 
селян – взяти старі бетонні плити і замостити дорогу, щоб новий господар Білої 
Садиби міг їздити на своєму залізному барильці від вілли й до будівництва. 

За тиждень Беміш взявся з'ясовувати, куди поділася решта обладнання, і 
виявилося, що воно досі як лежало на космодромі в Равадані, так і лежить. Довелося 
їхати в Равадан. 

Їдучи повз найближче селище, Беміш помітив біля воріт розпряжену фіру: 
селяни збігалися до фіри, а з неї виносили дошки для пересувного помосту. Бемішеві 
здалося, що збиранням керує той самий старигань, котрий зображував бога у столиці 
на ринку і розірвав кредитки, дані Бемішем. 

У Радавані інспектор заявив Бемішеві, що контейнери з обладнанням стали 
джерелом гамма-випромінювання (таке зрідка, але траплялося) і повинні пройти 
дорогу обробку. Беміш мовчки тицьнув інспекторові п'ять тисяч ішевіками, і за 
півгодини під його керівництвом ящики вантажили до найманої ним вантажівки. 
Контейнери нічогісінько не випромінювали. 

Ящики гайнули до Ассалаху, а Беміш залишився у столиці на учті з приводу 
одного володаревого предка, котрий рівно триста сорок років тому цього дня переспав 
з русалкою. 
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Жінок на учті було зовсім мало, і Бемішеве серце стиха тьохнуло, коли він 
побачив біля підсвіченого басейну Ідарі. Вона була вбрана у чорну з блискітками 
сукню і синій оксамитовий каптанчик, гаптований сріблом. Дві важкі коси, що 
оплітали її голівку, були припнуті застібкою у вигляді припорошеного рожевими 
перлами метелика, і намисто з таких же перлів звивалося навколо її шиї. Вона 
розмовляла з Шавашем та ще одним чоловіком, якого Беміш не знав. 

– А ось і ви, Теренсе, – обернувся Шаваш. – Дозвольте вас відрекомендувати, – 
перший міністр імперії пан Янік. 

Беміш, що дотепер дивився лише на Ідарі, зараз же перевів погляд на першого 
міністра. Це був доволі ставний літній чоловік, з ледь приплюснутими вилицями і 
радше хитрим, аніж розумним виразом сірих очей. Вбраний він був за галактичною 
модою. В його обличчі Беміш не побачив нічого виняткового й одразу пригадав чутки 
про те, що Янік був постаттю тимчасовою, порожнім місцем, яке підсунули 
імператорові, допоки його покровителі не досягнуть компромісу; зрештою, порожнє 
місце затрималось на своїй посаді довше, аніж те планували покровителі. 

– Пан Беміш хотів би придбати Ассалахський космодром, – мовив Шаваш. 
–  А на які гроші? 
– Пан Беміш планує зібрати необхідну суму за допомогою високодохідних 

облігацій, розташованих на світовому ринку через відомий банк «Левеннфельд і 
Тревіс». 

І тут позаду пролунав голос: 
– Добре було б, якби пан Беміш пояснив, звідки він візьме гроші на відсотки, 

якщо космодром не приносить першого року ні копійки. 
Беміш обернувся. До Яніка підійшло досить багато народу, і говорив Джайлс. 
– Компанія пана Джайлса, – промовив Шаваш, –  теж бере участь у конкурсі. 
–  Не турбуйтеся, – сказав Беміш, – щодо структури моєї угоди. Я все одно не 

найму вас консультантом. А ось що зробите ви, окрім того, що купите акції за однією 
ціною і розташуєте їх на ринку за іншою?  

– Це правда, – почувся іще один голос, – у вашої компанії не краща репутація, 
пане Джайлс. 

– Пан Аль-Масрі, – промовив Шаваш, – іще один учасник інвестиційних торгів. 
Беміш та Джайлс обернулися майже миттєво. 
– Та вже ж  не вам просторікувати про репутацію! – заволав Джайлс. 
– А хто ж вам фінансує угоду? – здивувався Беміш. 
Посол Гери, що стояв поруч із Аль-Масрі, ледь схилив голову і промовив: 
– Пана Аль-Масрі підтримують декілька банків Гери. 
– Обережніше, – посміхнувся Джайлс, – ця людина надурила інвесторів 

Галактики на півтора мільярда. 
– На півтора мільярда їх надурила Комісія з цінних паперів, – заперечив Аль-

Масрі. – Ніхто не може звинуватити мене у тому, що я не сплачував те, що обіцяв, що 
мої вкладення були невдалими або що я займався будуванням піраміди. 

Джайлс навіть посинів. 
– Це правда, пане Шаваш, – сказав він, – що людина, яка розорила двісті тисяч 

вкладників, бере участь у конкурсі на Ассалах?! 
– У конкурсі беруть участь усі, – відповів маленький чиновник. 
– У тому числі й шахрай, якому дає гроші диктатор! 
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– Я не знаю такого фінансового терміну: "диктатура", –  відповів Шаваш. 
Обурений Беміш відійшов убік і тільки тоді помітив ще одного свідка сварки. 

Поблизу маленької жаровні у кутку стояв і посміхався Ханадар Сушений Фінік. 
Сухорлявий білявець-варвар з довгими руками і кривими ногами природженого 
вершника разюче відрізнявся від корінних мешканців імперії; він був ніби гірська 
рись, що заскочила до обори з вівцями.  

Беміш тихцем підійшов до нього і запитав: 
– Ну як вам світ бізнесу? 
Ханадар посміхнувся. 
– Одного разу, років двадцять тому, – сказав він, – ми поверталися із 

товаришами з не дуже вдалого походу. Ми збиралися розграбувати одне містечко, та 
трапилось так, що коли ми прийшли, містечко вже було розграбоване і ті, хто його 
пограбував, прогнали нас геть. Ми вихудли, бо цілими днями нічого не їли. Навіть 
коні поздихали. Врешті ми вийшли до узбережжя і знайшли там підхоже містечко, а в 
містечку – їжу та здобич. Зараз же ми подобрішали одне до одного й стали обніматися, 
а до цього трималися одне від одного кроків за десять, побоюючись, аби когось не 
з'їли. 

– Зрозуміло. Іншосвітяни нагадують вам вас самих у поході, поки ви не знайшли 
того містечка? 

– Ох, Теренсе-рей! (Ханадар вжив шанобливий аломський постфікс.) Нам же, 
щоб не боятися з'їсти одне одного, було досить трьох перепічок на брата, а ось скільки 
добра треба землянинові, щоб не з'їсти іншого землянина, я до сих пір ще не зрозумів. 

 
*** 
 
Чиновники виказували Бемішеві доволі багато знаків уваги, і незабаром уся 

вілла обросла їх подарунками, які, проте, належало віддаровувати. 
Якось Шаваш прислав Бемішеві у подарунок картину. Картина була виконана у 

техніці "тисяча лусочок", щонайтоншими рисками на шовку, й зображувала дівчину, 
що годувала з долоні дракона, котрий висунув голову з води. Дівчина з чорним 
волоссям та чорними великими, наче маслини, очима, нагадала Бемішеві Ідарі, і він 
повісив її якраз над столом у кабінеті. При зустрічі Шаваш похвалив Бемішів смак і 
сказав, що картина часів П'ятої династії і що, швидш за все, це чудова копія одного з 
шедеврів Коїнни. Беміш, трішки ображений тим, що йому подарували копію, 
поцікавився місцезнаходженням оригіналу, і Шаваш, засміявшись, сказав, що оригінал 
зберігається десь у палаці і приречений на вічне ув'язнення, як дружини імператора. 

– Зрештою, – усміхнувшись, додав Шаваш, – зараз палацовими скарбами 
гендлюють направо й наліво. На мою думку, ніхто не загрібає таких грошей, як 
доглядачі картин та чаш; адже у палаці зберігається замалим не третина всього, що 
було намальовано й виліплено в ойкумені. Доступ до цих скарбів заборонений усім, 
окрім безпосереднього чиновника та ще імператора, порядку нема ніякого, кради 
скільки душа забажає. 

Управитель почув цю розмову і, вигнувшись, за своєю звичкою, в дугу, сказав 
Бемішеві, що один його далекий родич служить у палаці і дуже хотів би з 
іншосвітянином зустрітися. 
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Беміш зустрівся. Далекий родич виявився маленьким, червононосим палацовим 
чиновником з Відомства Картин, Триножників та Чаш. Родич показав Бемішеві 
кольорові фотографії вражаюче гарних посудин П'ятої династії та декількох картин, 
виконаних у техніці "вранішнього туману", такій цінованій за Золотого володаря, а 
також техніці "тисячі лусочок". Дівчини з драконом поміж ними не було. Точніше, 
була, й навіть декілька, це був відомий сюжет про морського царевича, проте не 
Коїнни, а якихось інших майстрів. Чиновник запропонував Бемішеві купити все, що 
йому сподобається, і ціна, яку він попросив за останні вцілілі шовкові картини П'ятої 
династії, була удвічі менша від тієї, яку в галереях Бонна правили за будь-яку сучасну 
мазанину. 

Беміш подякував чиновникові і відмовився. 
 
*** 
 
Кіссур влаштував Бемішеві аудієнцію у Залі Ста Полів. 
Беміш зоставив машину біля стіни Небесного Палацу, і його повели 

притрушеними піском доріжками та запашними алеями. 
У залі, залитій світлом і схожій на впалу з небес казку, перешіптувалися 

чиновники у старовинних придворних строях. За півгодини розсунулась срібна завіса. 
Позаду завіси, на аметистовому троні, сидів імператор Варназд. Імператор був у 
білому вбранні і у білій тонкій масці, на якій різко виділялись зведені догори брови. 
Це було схоже на виставу, яку мовчки грає один актор. Бемішеві здалося, що це була 
дуже сумна вистава. 

Завіса незабаром зсунулася, і чиновники розійшлися по своїх справах. 
Беміш пройшов крізь запашні сади, вийшов з воріт палацу. Площа перед 

палацом задихалась від спеки, двійко напівголих хлопчаків порпалися руками у 
смердючій вуличній канаві.  

Водій, виплигнувши з автівки, хутко відчинив перед Бемішем дверцята. Беміш 
сів, подлубався у бардачку і, діставши кілька шоколадок, віддав їх хлопчакам. Ті 
шматували обгортки, вгризаючись у шоколад гнилими зубками. 

– Агов, – спитав Беміш своєю паскудною вейською, – ти знаєш, що таке Земля? 
–  Звісно. Це таке місце на небі, куди ми потрапимо по смерті, якщо будемо 

добре поводитися і слухатись імператора. 
Потужний кондиціонер у машині швидко відігнав спеку. Беміш сидів, 

відкинувшись на подушки; автомобіль просувався між торгівельними рядами, і Беміш 
знову пригадував небачену розкіш Зали Ста Ланів, золоту стелю та нефритові колони. 
"Дуже багатий уряд дуже бідного народу", –  подумав він. 

 
*** 
 
Через два тижні Беміш був на бенкеті, влаштованому молочним братом володаря 

з нагоди дня народження. Була їжа, і п'яні очі, і дівчата. Було купання у нічному 
ставку. Були документи різних видів, підписані між тарілок з фаршированими 
фініками та стравами з усього, що народжується в небесах і народжується на землі, ті 
ж самі документи, за які належить дати незліченні хабарі; щоправда, хабарі, за 
тутешніми звичаями, все одно треба було згодом сплачувати. Були також пісні та 
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вірші. Один чиновник з міністерства фінансів, звали його, здається, Тай, узяв щось на 
штиб лютні і почав грати та співати. 

Потім заспівала пісню дівчина: це була дуже лірична пісня. Бемішеві сказали, 
що пісню склав років двадцять тому чиновник на ймення Андарз. Він був міністром 
поліції, придушив повстання у Чахарі, повісивши усіх, хто не міг заплатити 
відступного й відпустивши всіх, хто відступне заплатив. На зворотному шляху до 
столиці він склав цикл найкращих своїх віршів про пори року. Беміша кидало то в жар, 
то в холод, він нахилився до Кіссура і сказав: 

–  Це видатна співачка. 
Дівчина закінчила пісню й сіла, за Кіссуровим наказом, на коліна до Беміша. 
Потім стали грати у рими. Беміш, звичайно, занадто погано розумів вейську, 

щоб складати вірші на задані рими чи продовжувати рядок. Та чомусь йому здавалося, 
що й по-англійському він впорався б не краще, ніж по-вейському. 

Привели вуличного співака. 
Беміш пригадав, як, їдучи з космопорту, попросив свого перекладача, з числа 

вейців, що мили на Землі посуд, зупинити машину. Йому хотілося подивитися на 
вуличного лялькаря, котрий зібрав на узбіччі чималий натовп. Перекладач відповів, 
що це "некультурно". Беміш запитав, а що ж культурно, й виявилося, що культурно –  
це всією шестидвіркою ходити дивитися найдешевші бойовики. 

Тут, поміж найвищими вейськими чиновниками, ніхто не вважав, що вуличний 
співак –  це некультурно. 

Вуличний співак заспівав гостям славень, йому накидали в шапку грошей і 
прогнали на кухню. Чиновники стали співати самі. 

Ох, хоч би ж вони не співали так гарно! Тоді б усе було до ладу. Розперезані 
оргії корумпованої бюрократії. Але вони так гарно співали! Бемішеві важко було 
уявити собі, щоб співробітники державного департаменту зібралися до шефа на 
вечірку і почали так співати. Або щоб вони підписували на цій вечірці такі папери. 

Чи ж одне було пов'язане з іншим? І поезія вимре разом з корупцією? Пан 
Андарз вирушив до столиці зі спаленого ним Чахару й дорогою склав 
найпрекрасніший свій цикл віршів про літо й осінь. Мабуть, він був задоволений. 
Мабуть у Чахарському поході він отримав багато майна. 

Через десять років Кіссур та Андарз опинилися по різні кінці одного меча, і 
Кіссур повісив заколотника Андарза, та любив слухати його вірші. 

 
*** 
 
Через тиждень Беміш влаштував для віддяки гостину у своїй садибі. Під час 

вечері Шаваш раз по раз зиркав на Ініс, котра прислуговувала гостям. Коли вона, 
обнісши гостей солодощами, проходила повз Шаваша з порожньою тацею, чиновник 
раптом притягнув її до себе і посадовив собі на коліна. Ініс прудко зіскочила, 
зачепивши рукавом Шавашеву чашку. На щастя, вина у чашці не було. 

Зіславшись на справи, Шаваш розпрощався раніше за інших гостей. Беміш 
зійшов донизу, аби провести його. 

Сідаючи до флайєра, Шаваш сказав: 
–  Ініс чарівна, Теренсе. Кажуть,вона допомагає вам у справах? Певно, вона така 

ж розумна, як і гарна? 
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– Так. 
– Ніколи не повірю! А зрештою, давайте поб'ємося об заклад: я візьму вашу 

помічницю до себе на два тижні, і, якщо буду задоволений, я винен вам п'ятдесят 
тисяч. 

Беміш мовчав. 
– Пане Беміш! 
– Я не можу зробити вам такої послуги, пане міністр. 
– Ну тоді позичте хоча б на ніч. Нехай вона потім сама вибирає. 
– Слухайте, Шаваше, а ви не пропонували Кіссурові віддати вам на ніч Ідарі? 
– Хіба ж можна таке порівнювати, – обурився Шаваш, – Ідарі – сановита дама, а 

тут що? Донька дрібного хабарника, ви ж купили її за п’ятдесят тисяч, вас надурили, 
взявши удвічі більше порівняно зі звичайною ціною... 

– Забирайтеся геть, пане міністр, – мовив Беміш, – поки не вдарилися об мій 
кулак. 

 
*** 
 
Увечері, по тому, як всі гості роз'їхалися, Беміш піднявся до спальні. Ініс лежала 

у ліжку. Беміш опустився на краєчок ковдри, і жінка, піднявшись, стала розстібати на 
ньому піджак і сорочку. 

– Цей чиновник, Шаваш, просив мене подарувати тебе йому, – мовив Беміш. – 
Спочатку сподівався, що я сам запропоную, а потім не стримався і попрохав усіма 
чотирма копитами. Я його ледь не побив. 

Ініс здригнулася. 
– Не віддавай мене Шавашеві, – сказала вона. – Це лихий чоловік. У нього вдома 

п'ять дружин, і для кожної є нагайка. Ночами він пропадає у веселих провулках, а 
вдень зачиняється зі своїми секретарями, – тиждень тому один з них повісився від 
цього самого, а сказали – через розтрату. А як він поводиться у будинках розпусти! 

Беміш почервонів. Як Шаваш поводиться у будинках розпусти, він знав з 
особистих спостережень. Й навряд чи сам Беміш в цей час поводився набагато краще. 

 
*** 
 
Коли через два дні Беміш повернувся до садиби, кімната Ініс була порожня. На 

столі самітньо біліла записка: "Я його ненавиджу. Але він сказав, що повісить мого 
батька".  

За годину Беміш був у міністерстві фінансів. Він відшпурнув переляканого 
секретаря і постав на порозі Шавашевого кабінету. 

– Ви покидьок, – сказав Беміш, – я про все розповім Кіссурові. Я розповім 
володареві... 

– І ста сорока комісіям та п’яти комітетам з захисту прав людини, – закивав 
чиновник. – Я не хочу ставити вас у скрутне становище, Теренсе. Запевняю вас, батько 
Ініс заслуговує мотузки – ось тут у мене лежить його справа. Жахлива справа – всі ті 
капості, які може вчинити дрібний, дурний і дуже жадібний хабарник, капості, що 
кінчалися загибеллю і безчестям. Чи вірите, що він за хабар додавав імена до ордерів 
на арешт по завершенні Чахарського повстання, прийняв як цілу дамбу, котра 
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зруйнувалася за місяць і знищила ціле село? Запевняю вас – якщо ви поскаржитесь 
володареві, батька її стратять неодмінно... 

– Віддай мені мою жінку, – закричав Беміш. 
Чиновник неквапно піднявся з крісла, обійшов стіл і опинився зовсім поряд із 

землянином. Беміш побачив близько-близько його уважні золотаві очі й довгі, ледь 
нафарбовані вії. 

– Чого ти хочеш від мене? – запитав Беміш, – Грошей? Частки? Ми ж 
домовилися! 

Шаваш, не відповідаючи, посміхнувся до землянина. Шаваш був все ще дуже 
вродливий, хіба що трохи затовстий для свого зросту, і Беміш здивовано помітив у 
його волоссі кілька сивих пасом. 

Шаваш повільно підняв руку й раптом став розстібати Теренсів піджак. Беміш 
обімлів і заплющив очі. Гарячі руки прослизнули йому під сорочку й зовсім поряд 
почувся м'який голос: 

– Хто хоче напитися, не свариться зі струмком, землянине. 
Беміш не відчував огиди. Та він, без сумніву, відчував жах. Шавашеві губи 

опинились поряд з його губами, й минула, напевно, ціла хвилина, перш ніж Теренс 
зрозумів, що вони цілуються. Потім десь удалині запищав ком. 

Беміш отямився. 
Піджак його був розстебнутий, а сорочка кумедно випиналась поверх штанів, і у 

самих штанах теж щось випиналося. Маленький чиновник стояв перед ним і дивився 
на землянина усміхненими очима. 

Беміш, як неживий, підняв руку і витер рота долонею. 
– Вимітайся звідси, – сказав Шаваш, – бери свою наложницю і вимітайся. Вона 

мені набридла. Вона всю ніч у ліжку скиглила. 
Беміш боком-боком позадкував до дверей, обернувся і вилетів назовні. 
– Ти хоч застібнися, – знущаючись, закричав услід чиновник. 
Беміш, обірвавши ручку кабінету, вискочив до передпокою. Щось просвистіло у 

повітрі, і Бемішеві до ніг, розчепіривши різнобарвні сторінки, гепнулася  пластикова 
тека. Це була тека зі справою батька Ініс. Беміш підхопив її і побіг далі. 

 
*** 
 
Ніхто не вірив, що Кіссур потоваришував з іншосвітянином. Грінмейлер, 

вискочень, хапуга, що недавно за допомогою «Леннфельд і Тревіс» з'їв невеличку 
компанію з виробництва автоматичних дверей та використав її тільки як сходинку для 
того, аби з'їсти щось більше, один з тих молодиків, за посередництва яких Тревіс 
робив свої гроші, порожнє місце для Тревіса. Цей чоловік і на Уолл-Стріт мав 
щонайпаскуднішу репутацію. "Найголодніший з Тревісових негідників", – сказав про 
нього президент компанії з виробництва автоматичних дверей, бувши звільненим зі 
своєї посади. І щоб Кіссур, який навіть ґречного президента якого-небудь "Морган-
Джеймс" вважав лихварем та повішеником, – щоб Кіссур заприятелював з цим 
фінансовим конокрадом? 

Дружба між землянином та Кіссуром стала предметом доволі незлостивих 
пліток: всі якось очікували, що або землянин назве Кіссура бандитом з родоводом, або 
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ж Кіссур дорікне чужинцеві з зірок за пристрасть до збагачення. Та коли Кіссур 
подарував Бемішеві садибу, – у п'яти головних управах задумалися і перезирнулися. 

Якось Беміш був у префекта столичної поліції, підписував якийсь папірець з 
синьою смугою. Префект привітав його з садибою, зітхнув і мовив: 

– Дарма ви надто близько стоїте до Кіссура. Знаєте, як він почав свою кар'єру? 
Він разом з сімома товаришами пограбував урядовий караван. Вони вбили тридцять 
шість вартових, і голову начальника каравану Кіссур настромив на жердину, хоч цей 
чоловік не був ні в чому винен, окрім як у тім, що мав дітей та стару матір, котрих 
йому треба було утримувати. А потім Кіссур посварився з розбійниками, тому що 
ватажок не хотів поступатися йому першим місцем, і засмажив ватажка у земляній 
печі. 

– Але ж зараз, – зауважив Беміш, – у Кіссура немає потреби грабувати каравани. 
Префект провів рукою по щоці. 
– Навколо Кіссура, нажаль, десятки людей. Ці люди вміють користуватися 

зброєю, зневажають хабарників та торговців, вважають грабунок єдиним гідним 
способом нажити майно. Думаєте, країна бідна через хабарників та великі податки? 
Нажаль, податків урядові наші підприємці не платять, зате платять податок бандитам, 
які охороняють їх від інших бандитів. 

– З мене, – сказав Беміш, – ніхто не вимагав плати за охорону. 
– Саме так, – мовив префект. 
Беміш хотів схопити клятого чиновника за барки і запитати, чи не натякає він, 

що Кіссур очолює столичних бандитів. Однак подякував за підпис і пішов. А й 
справді: водив, водив його Кіссур до одної з найславетніших злодійських забігайлівок 
міста й був там зустрінутий як свій, – а згодом Бемішеві розповіли, що якби він 
зайшов до цієї забігайлівки  без дозволу, то його не те що вбили б, а згодували б 
відвідувачам забігайлівки у борщі, був там такий милий звичай позбавлятися від 
трупа. 

 
*** 
 
Наступного дня Беміш був у міністерстві фінансів у Шаваша. При вході до його 

кабінету він стикнувся з блідим засмученим чоловіком у стандартній одежі, але з 
м'якими манерами вейця. 

Шаваш завів його до саду, де щебетали фонтани і птахи, звелів подати столик із 
закусками. Якось так непомітно мова зайшла про Ідарі, дружину Кіссура. Шаваш 
сказав, що якби не вона, Кіссур давно скрутив би собі в'язи. 

– Він її дуже кохає, – зітхнувши, мовив Шаваш. – Три місяці тому, в день її 
іменин, пригощав народ, роздав на три мільйони. 

Помовчав і додав: 
– Як ви думаєте, звідки у Кіссура стільки грошей, якщо він не бере хабарів і не 

займається бізнесом? 
– Це справа податкової інспекції, а не моя, – знати, звідки у нього гроші, – сказав 

Беміш. – Та володаря, який щомісяця дарує йому то садибу, то нафтову свердловину. 
Шаваш майнув рукою і взявся пити чай. Раптом, через п'ять хвилин по тому, 

зненацька сказав: 
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– Знаєте, хто той чоловік, що пішов від мене перед вами? Президент ради 
директорів Ламасської страхової компанії. Пограбували вчора компанію. П’ять 
мільйонів забрали. Денарами. 

Беміш здивувався: про пограбування ще нічого не було в газетах. 
– Навіщо ж вони тримали таку суму готівкою? – поцікавився Беміш. 
– У тому то й річ, – зітхнув Шаваш. – Питається, кому й навіщо збиралася 

компанія платити таку суму готівкою, та ще й святкового вечора? 
Помовчав. 
– Справи цієї не буде в газетах. А компанію все-таки пограбували. 
– А у поліції ця справа буде? 
– Так, – сказав Шаваш, – адже Відомство Справедливості та Спокою, якщо 

попросиш, не запитує, для чого компанії були потрібні ці гроші. 
Беміш допив свою каву і спитав: 
– Слухайте, Шаваше, – ви мені що, хочете сказати, що Кіссур грабує ночами 

банки або що ви, щонайменше, докладете усіх зусиль, аби переконати у цьому 
володаря? 

– На бога, пане Беміш, – знітився чиновник, – та з чого це ви... – І раптом 
скуйовдив собі волосся: – Та це ж божевільний чоловік! Якщо він йде повз будинок, 
який горить, – він полізе туди, щоб витягти дитинча, а якщо він йде повз будинок, 
який не горить, – то він його підпалить. 

Беміш прикусив губу. Маленький чиновник брехав, брехав м'яко й 
цілеспрямовано, але в одному він був правий: до банкірів Кіссур відчував невигубну 
погорду, а грабіжника банку, навпаки, схвалив би. З Кіссурових вуст не сходили слова 
"обов'язок", "лад", "відданість володареві", та Беміш чудово знав, що цей шанувальник 
порядку все життя поводився так, що дав би сто очок наперед будь-якому анархістові 
та прихильникові бунту заради бунту. Задля грошей Кіссур не став би грабувати банк, 
та з володаревого улюбленця сталося б, задля розваги, взяти ці гроші і втопити їх у 
найближчому каналі. 

 
*** 
 
А увечері, коли Беміш заїхав до готелю, скучивши за звичною з дитинства їжею 

і бажаючи пообідати не маринованою медузою і не котлетами з морської свинки, його 
погукали. Беміш озирнувся і впізнав Річарда Джайлса та Мохаммеда Шагіра, людей з 
"Венко". 

– Відмовтеся, – сказав Джайлс. 
– Що? 
– Відмовтеся від цього проекту. У вас все одно нічого не вийде. Візьміться за 

щось інше: ну ось, будуйте діловий центр замість Камінскі. 
Беміш відчув, що біліє від сказу. Джайлс, як видно, засвоїв риси місцевих 

владців. 
– Я, – сказав Беміш, – вже занадто багато вклав у цю справу, щоби взяти і все 

покинути. 
– Скільки ви вклали, – і Джайлс посміхнувся, – "Венко" сплатить ваші витрати. 
– Навіть так? Відколи це приватні компанії сплачують за витрати своїх 

конкурентів? Ви не боїтеся розоритися? 
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– Ви не виграєте цей конкурс, – мовив Джайлс. 
І тут м'яко заговорив Шагір. 
– Пане Беміш, – сказав він, – ну навіщо вам ця планета? Хабарники, єретики, 

сектанти, он і терористи з'явилися. Хіба не чули, позавчора у Чахарі застрелили 
іншосвітянина, власника кількох заводів. Між іншим, син чахарського намісника й 
застрелив, випускник Сорбонни, анархо-комуніст чи як вони там. Був з ним ще один 
хлопчина, з Федерації... "Розгорнемо, – каже, – суцільний терор проти експлуататорів 
з Землі, а потім прорідимо хабарників і побудуємо на Веї Кришталевий Палац, а перед 
палацом поставимо два пам'ятники – один Карлові Марксові, другий – володареві 
Іршахчанові." 

Беміш деякий час дивився на нього ошелешено. "Ого-го, – промайнуло у голові, 
– а чи не той це хлопчина, що приїздив з Ашиданом..." А Джайлс покосував прозорим 
оком і мовив: 

– Так-так, не боїтеся, що вас застрелять єретики, місцеві або імпортні? 
Беміш взяв худющого бізнесмена за ґудзик і сказав: 
– Слухайте, Джайлсе, ви бачили, як Кіссур кидає спис? 
– До чого тут спис? – здивувався Джайлс. 
– Просто Кіссур кидає спис і пробиває цим списом наскрізь стовп у альтанці. Й 

от сьогодні мені один чоловік натякає, щоб я тримався від Кіссура подалі, тому що він 
грабував каравани, а інший натякає, щоб я тримався від Кіссура подалі, тому що він 
грабує банки. І хоч Кіссур банків не грабує, – я, бачте, впевнений: якщо я передам 
Кіссурові нашу розмову, а я це зроблю, і потім мене вб'ють, – то Кіссур уб'є вас, пане 
Джайлс, і вас, пане Шагір. І вб'є неодмінно, бо ще ніхто не чув, щоб Кіссур хотів 
убити людину і не вбив. 

Джайлс відступив на крок. Було видно, що слова про спис та стовп йому не 
дуже-то сподобалися. 

 
*** 
 
Річард Джайлс піднявся до свого номеру під враженням від розмови у холі. 

Насвистуючи крізь зуби, він набрав номер особистої лінії Шаваша, – жодних 
секретарів, – і за дві секунди сказав у слухавку: 

– Цей сучий син, Беміш, – ви все-таки маєте намір допустити його до конкурсу? 
– Я вам гарантую, – відповів Шаваш, – що цей чоловік абсолютно безпечний. 

Все піде за нашим планом. 
– Безпечний? – заволав Джайлс. – А ви знаєте, що половина його запитів на 

Землю стосується "Венко"? Ви знаєте, що він казав Кіссурові? 
– Знаю, – з певною іронією мовив Шаваш, – якщо не помиляюся, запис розмови 

передав вам я. 
– А, чорт! Так, ви. Все одно. А якщо Кіссур повторить ці слова перед володарем? 

Де ми тоді будемо? 
– Чого ви хочете? 
– Вжийте заходів! 
– Я не буду вживати жодних заходів, – мовив Шаваш, – які призведуть до того, 

що ваші газети зможуть написати, ніби імперія – небезпечне місце для іноземних 
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інвесторів. А якщо подібні заходи застосуєте ви, то ви не отримаєте від Ассалаху ні 
клаптика, навіть завбільшки з динне зернятко. Зрозуміло? 

– Куди ж зрозуміліше? – буркнув Джайлс. 
– У вас немає підстав для хвилювання, – сказав Шаваш. 
– Немає? А якщо він просто купить цю бісову компанію? 
– Вам доведеться запропонувати за акції дещо більшу суму. Хоча б по дев'ять і 

один денара. Погодьтеся, я також не можу віддати компанію інвесторові, який 
заплатить за неї удвічі менше. Усьому є межі. 

І ком згас. 
– Сучий син, – мовив Джайлс. – Він просто користується цим Бемішем, щоб 

витиснути з нас якомога більше. Дев'ять та один! Де я проб'ю отакенні гроші? 
– Пусте, – сказав його супутник, – у нас є інші шляхи. Заодно і з Шаваша пиху 

зіб'ємо. 
– Ти чув, що він сказав? 
– Чув. Я сказав: зовсім інші шляхи. Хто там цього Беміша фінансує? Тревіс? 
 
*** 
 
З готелю Беміш поїхав у місто. Він завітав до храму з одягнутими богами, того 

самого, який колись показував йому Кіссур, і довго стояв, розглядаючи бога та його 
дружину, а потім спустився донизу, у забігайлівку, де в нього була зустріч з одним 
молодиком. 

Молодик запропонував йому купити двадцять тисяч акцій Ассалаху по 
чотирнадцять «рожевих». 

Вони трохи поторгувались, і Беміш купив акції по дванадцять з половиною. 
Беміш мовчки витяг чекову книжку і відірвав листок, на якому вже була 

написана необхідна сума. Молодик з повагою глянув на нього і сказав: 
– Звідки ж ви знали, на чому ми зупинимося? 
Беміш усміхнувся. В кишені у нього лежали три чекові книжки, всі з першими 

листками із заздалегідь заповненою сумою, два листки, що не знадобилися, Беміш за 
годину згодує сміттєспалювачеві. 

Беміш поставив під чеком підпис і простягнув його юнакові. 
– Що ви будете їсти? – сказав Беміш. 
– Я, мабуть, піду. 
– Стривайте. Як ці акції до вас потрапили? 
– Вони не мої. Вони дядькові. 
– А як вони потрапили до дядька? 
– Він їх купував. 
– Чому саме їх? 
– Він купував чимало різних цінних паперів. 
– Чому ж він вирішив продати ці? 
– Йому терміново потрібні гроші. Він потрапив до в'язниці. 
– За віщо? 
Юнак вказав на кошик, у якому він, за місцевим звичаєм, приніс папери. 
– Через ассалахські акції? 
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– Слідчий на допиті запитував його про ці акції. Він дав зрозуміти, що 
відпустить дядька, якщо той передасть акції одному високопосадовцеві, який хотів би 
їх мати. 

– Шавашеві? 
– Не варто називати такі імена уголос. Така вже це річ, пане чужинець, що поки 

слово у вас за зубами – ви хазяїн свого слова, а коли слово з зубів вилетіло, воно ваш 
хазяїн. 

– Чому ж ваш дядько не віддав акції цьому чиновникові? 
– Він просто знавіснів, коли почув це, – мовив юнак. – Він сказав, що ліпше 

продасть їх за гроші, ніж віддасть задарма. Адже ж він купить свободу за десяту 
частку їх ціни. В нас судді коштують значно дешевше, ніж акції. 

Юнак повагався і додав: 
– До того ж, його дуже зачепило, що Шаваш спочатку сам подарував йому акції, 

а тепер завимагав назад, та ще й так брутально. 
І тут Беміш відчув легке хвилювання. 
– Подарував? – спитав Беміш. – Не продав? 
– Ні. Подарував. 
– А як він провів це по звітності? 
Юнак подивився на іншосвітянина наївними очима і сказав: 
– Це було на свято Квітування Слив. На це свято у нас заведено робити 

подарунки, і Шаваш тоді наказав видрукувати невеличку емісію і розподілив її поміж 
тими, кому треба було дарувати подарунки. 

У Беміша відвисла щелепа. 
–  В якому сенсі надрукувати? – майже крикнув фінансист. 
– У звичайному. Ви ж знаєте, це у нас здавна траплялося. Якщо у державній 

скарбниці не вистачало грошей, їх потрошку друкували, проте не обов’язково вносили 
до книг. От і Шаваш вирішив надрукувати типу як подарункову емісію, тільки не 
відображати це у книгах. 

– Подарункову емісію?! 
– Так, а що? 
– Нічого. Просто з таким видом операцій із цінними паперами я ще не стикався. 

І скільки ж акцій було випущено? 
– О, не надто багато. Самий дріб’язок. Це ж все одно як людина, котра в підвалі 

друкує гроші. Якщо вона їх надрукує трішки, це нікому не нашкодить, а якщо вона 
надрукує їх стільки ж, скільки монетний двір, це стане помітно по цінах. 

– Хто знає дійсний обсяг емісії? 
– Пообіцяйте не посилатися на ім'я мого дядька. 
– Я його не знаю, – як я можу на нього посилатися? 
– Все одно пообіцяйте. 
– Обіцяю. 
– Я думаю, що ваш повітовий начальник, якого недавно звільнили з посади, має 

акції цієї емісії і багато що знає. 
 
*** 
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Беміш повернувся у Кіссурів міський палац вже пізно вночі. Він тепер майже 
завжди зупинявся там під час своїх приїздів до столиці. Йому хотілося частіше бачити 
Ідарі. 

Посеред ночі Беміша розбудив слуга. Вклоняючись, він повідомив, що пана 
чекають біля терміналу трансзв’язку. Коли Беміш, позіхаючи, увійшов до вітальні, з 
екрану на нього дивився президент «Левеннфельд і Тревіс». 

– У нас є для тебе хороша пропозиція, – сказав Тревіс, – компанія Union Disk. 
Вони виробляють лазерні диски. Приїзди. Її можна купити. 

– Я займаюся Ассалахом. 
– Це безперспективно. Ми не будемо фінансувати цю угоду. 
У Беміша було сім хвилин, щоб усвідомити катастрофу. 
– Рональде! Ви дали мені гарантію... 
– Ми сплатимо недотримку. 
– Мені не потрібна недотримка, мені потрібен Ассалах. 
– Прилітай на Землю, – мовив Тревіс, – і поговоримо про "Юніон Диск". 
– Що мені робити з акціями Ассалаху? Я придбав 17 відсотків. 
– Продати. Ти у цьому фахівець. 
– Якщо ви не будете фінансувати цю угоду, я звернуся до іншої фірми. 
– Ти не звернешся до іншої фірми, Теренсе, тому що інша фірма не пустить тебе 

й на поріг. Ти ніщо, Теренсе. Ти грінмейлер з двадцятьма мільйонами у кишені. Тебе 
зробили ми. Більше ти нікому не потрібен. Ти фінансовий пірат. Я чекаю на тебе 
післязавтра у своєму офісі, о п'ятнадцятій тридцять. Якщо дорогою не застрягнеш у 
заторі, цілком можеш встигнути. 

І Рональд Тревіс зник з екрану. 
 
*** 
 
Беміш повернувся, одягся й сів до письмового столу. Так він сидів доволі довго, 

– доки не почув скрипіння дверей. Беміш озирнувся: у двері заходили Кіссур з 
Ханадаром Сушеним Фініком. Ханадар виглядав доволі хвацько у чорних, 
облямованих мереживом штанах та оксамитовій варварській куртці. Кіссур був у 
сірому костюмі з краваткою. 

– Привіт, – сказав Кіссур, – шикарно, що ти не спиш. А ми ось вирішили 
гульнути у корчмі. Пішли з нами? 

Беміш мовчав. 
– Та що з тобою, Теренсе? Ти як муха під дихлофосом! 
– Я вскочив у халепу, – мовив Беміш. – Тревіс відмовляється фінансувати угоду. 
– Чому? 
– Не знаю. Не знаю, звідки у Шаваша такі зв'язки. 
– Зрозуміло. І що ж ти збираєшся робити? 
– Продати акції. У мене немає виходу. 
– За ціною вищою, аніж ти купував? 
– Ясна річ! Я утримувач значного пакету. Я можу сильно напаскудити "Венко", 

якщо вона не купить їх за стільки, за скільки я захочу. Якщо я, наприклад, оскаржу дії 
"Венко" у арбітражі Федерації, то вона страшенно встрягне... 

– Це й називається грінмейл? – уточнив Кіссур. 
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– Так. 
– Отже, Шаваш був правий. – сказав Кіссур. 
– Та як ти смієш! – заволав Беміш, різко вставши, – й одразу побачив перед 

собою спотворене Кіссурове обличчя і збілілі кісточки на кулаку. Від першого удару 
Беміш встиг ухилитися. Другий скинув його зі стільця на підлогу. Беміш перекотився і 
зіп'явся на рівні ноги, квадратний носак Кіссурового черевика на сантиметр 
розминувся з його вухом. 

З одним Кіссуром Беміш, можливо, і впорався б, але у кабінеті був іще й 
Ханадар Сушений Фінік. 

– Ідіот мерзенний, – заволав Беміш, стрибаючи у стійку, але тут Ханадар схопив 
його за лікті. Наступної миті Кіссурове коліно заїхало Бемішеві у пах, Кіссур 
крутнувся і, не змінюючи ноги, влупив Бемішеві по вуху. Землянин лантухом гепнувся 
на підлогу. Кіссур сів на нього зверху і став душити. 

– Я тобі говорив, – зашипів Кіссур, сидячи верхи на супротивникові, – що я тебе 
вб'ю? 

Беміш рохкав і шипів, пориваючись щось сказати. Ханадар підійшов і став 
поряд. 

– Відпусти його на хвильку, – сказав Ханадар, – нехай зізнається, що з 
самісінького початку хотів нас ошукати. Він думає, що це світ, де можна незлецько 
посрати. 

Кіссур, посміхнувшись, послабив хватку. Беміш лежав, як хробак на садовій 
доріжці. 

– Дурень, – закашлявся фінансист, – я хотів купити Ассалах. 
Новий страшний тичок черевиком під ребра змусив його замовкнути. 
– Ще раз. 
– Я хотів купити Ассалах. Тревіс був готовий фінансувати угоду. Я не знаю, 

чому він відмовився. Його залякали. 
Й знову –  цього разу у пах. 
– Брешеш! Нічого Тревіс не відмовився. Ви з ним гралися у свою улюблену гру! 

За гусениць нас мали, еге ж? 
– Я хотів купити Ассалах. Тревіса залякали. 
– Хто? 
– Шаваш. 
– Так? А чому не "Венко"? 
– У "Венко" штаб-квартира в собачій буді у штаті Арканзас. Пика в них не та, 

щоб наїздити на Тревіса. Нехай вони собі новий ком придбають. 
– А чому Шаваш тебе боїться? 
– Шавашеві потрібен покупець, який махне рукою на всі його капості. Це була 

не компанія: це просто висмоктували державні гроші до приватної кишені! А 
минулого року Шаваш, наприклад, просто узяв і зорганізував таємну додаткову 
емісію! Я думаю, що навіть за вашим законодавством про цінні папери, котре вельми 
своєрідне, це є злочином. 

– Що значить таємна емісія? 
– Не знаю. За все моє життя мені не доводилося стикатися з таким фінансовим 

продуктом, як таємно випущена акція. Та взагалі це означає, що Шаваш 
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перерозподілив компанію на свою користь: у друзів стало більше, у сторонніх –  
менше. 

– Бреше він, – мовив Ханадар, – вони б домовилися з Шавашем щодо злодійства. 
Він з самого початку збирався нас ошукати. 

– Ні! 
– Гаразд, – сказав Кіссур, – я тобі вірю. Та за однієї умови: ти продаси компанії 

акції за тим курсом, за яким ти їх купував. 
– Ні. 
Кіссур посміхнувся і зняв з підставки, що була у кімнаті, один з мечів. 

Вийнявши меч із піхов, він впер його тригранний кінчик у горло Бемішеві. 
– Так, або я тебе вб'ю. 
Беміш облизав губи. У тому, що Кіссур його вб'є, він не сумнівався. По-дурному 

якось вийшло. Теренс Беміш, успішний фінансист, напівшахрай-напівгеній, ніколи не 
припускав, що зустріне свій кінець у величезній міській садибі колишнього міністра 
середньовічної імперії, у садибі, де жоден зі слуг не обмовиться про його долю або де 
всі слуги, навпаки, скажуть, що Беміш вийшов за ворота садиби цілим і 
неушкодженим... Ніхто нічого не доведе. Навіть Шаваш не став би його вбивати. Не 
тому, що був гуманістом, а тому, що був людиною раціональною і просто не хотів, 
щоб Вею оголосили місцем, де іноземних інвесторів знаходять на смітниках з 
перерізаним горлом... Адже ж дешевше було найняти вбивцю? Та ні, Шаваш Беміша 
не вбив, замість цього поліз до Тревіса, що однозначно було на ступінь дорожче й 
важче... 

– Якщо я не дотисну «Венко», – мовив Беміш, – я збанкрутую.  І на мене будуть 
показувати пальцем. Я не зроблю того, що ти хочеш. 

– Візьми ножа, Кіссуре, і відріж йому яйця, – сказав Ханадар, – не годиться 
бруднити шляхетний меч об здирника. 

– Цього ти й хотів з самого початку, еге ж? 
– Ні. Я хотів купити Ассалах. 
– Скільки тобі потрібно, щоб купити Ассалах? 
– Коли хоча б половина моїх потенційних кредиторів виконає свої зобов'язання 

без Тревіса, – ще сорок мільйонів денарів. 
– Я знайду ці гроші, – сказав Кіссур, встромив меч до піхов –  і вийшов. 
 
Розділ 6, 
у якому компанія "Венко" називає себе своїм справжнім іменем, а пан Шаваш 

висловлює кілька несподіваних думок про вади демократії. 
 
Оголошення про інвестиційний конкурс на придбання державного пакету акцій 

Ассалахської компанії було надруковане в урядовому "Білому віснику" напередодні 
дня подачі заявок. В оголошенні вказувалося, що учасники конкурсу повинні дати 
завдаток у 6% об'єму початкової ціни і надати тверді гарантії виконання взятих на себе 
фінансових зобов'язань. 

Тревіс більше не телефонував Бемішеві, – не вшанував. Однак голова відділу 
корпоративного фінансування зателефонував і сказав, щоб Беміш не квапився до 
Тревісової штаб-квартири, позаяк його все одно не приймуть. 
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Наступного дня Беміш висадився з розкішного лімузина, котрий під'їхав до 
колишнього палацу першого міністра Руша, нині відданого під міністерство фінансів. 
Там вже скупчилася публіка, навіть з числа місцевих фінансистів, котрі, зачувши про 
метушню довкола Ассалаху, були не проти ризикнути. Кіссур з'явився у реєстраційній 
залі майже водночас із Бемішем. 

Президент виставленої на тендер компанії, Шаваш, впритул не помічав Беміша. 
Він розмовляв з якимось журналістом із Землі. Темою розмови була важливість 
стратегічних іноземних інвесторів, які одні лишень спроможні змусити компанії Веї 
відповідати міжнародному рівневі аудиту і вивести фінанси імперії на новий рубіж. 

Беміш мовчки слідкував, як чиновник реєструє його заявку й заносить до 
комп'ютера всі необхідні фінансові причандали. А то ще помилиться, сволота, і 
Беміша не допустять "з технічних причин". 

Чиновник скінчив реєстрацію, заклав до принтера гербовий листок із заявкою і, 
надрукувавши все, що треба, поніс на підпис до Шаваша. Шаваш, не відволікаючись 
від прогресивного інтерв'ю, все підписав. 

Беміш відійшов до невеличкого столика, на якому, за вейським звичаєм, були 
розставлені фрукти й особлива чаша, завжди наповнена персиковим соком, котрий 
надходив до чаші через рурочку, що символізувало невичерпний достаток. Беміш 
налив собі у кухлик соку, і тут до нього підійшов Джайлс. 

– Можна взнати, звідки у вас гроші? – поцікавився Джайлс. 
– Мені надала кредит інвестиційна компанія "Плана". 
– Це що за штука? 
– Це компанія у Гірському Варнарайні, – із зловтіхою повідомив Беміш.  
– У Варнарайні? А чому не у чорта в дупі? Коли вона з'явилася? Учора? 
Беміш поглянув на годинник. 
– Якщо бути точним, сьогодні, три години тому. 
Тим часом Шаваш завершив своє просвічене інтерв'ю та відвів убік Кіссура. 
– Це ти, – запитав він, – позичив Бемішеві гроші? 
– Я що, лихвар, – обурився Кіссур, – позичати гроші? Я їх йому подарував. 
– Мати твоя баршаргова коза! – вилаявся Шаваш. – Ти їх бачив востаннє. 
– Подивимося, – мовив Кіссур, – хто виграє конкурс. 
Тут до Шаваша підійшов ще один журналіст із Землі, і міністр фінансів знову 

став розповідати про те, що тільки сумлінний іноземний інвестор здатен врятувати 
економіку Веї. 

Надвечір журналісти, котрі нудьгували побіля буфету, могли занотувати до своїх 
блокнотиків, що пропозицією уряду зацікавилися три компанії – тобто "АДО" Беміша, 
"Венко корпорейшн" та "Аль-Масрі Ltd", що пропонували викупити акції і згодом вже 
з коштів компанії-покупця фінансувати будівництво, та ще п'ять-шість доволі значних 
інвестиційних банків. Останні самі акцій Ассалаху не купували. Переважно вони 
пропонували урядові різні варіанти конвертованих облігацій, котрі за посередництва 
цих банків розташовувалися серед інвесторів Галактики та підлягали, коли збігав 
певний термін, конвертуванню в акції самого Ассалаху, що наразі належали державі. 
Беміш був здивований такою кількістю, та згодом почув, що причиною всьому є його 
скромна особа. На ринку капіталу, вивідавши, що Теренс Беміш має намір придбати 
якийсь там хоп-топ-лімітед у якійсь там на-фіг-ляндії, вирішили, що справа того варта, 
та приїхали, як збирачі меду за пташечкою-навідником. 
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*** 
 
О третій ночі Беміша розбудило пищання кома. 
– Теренсе? Це Кіссур. Інвестиційний конкурс скасовано. Через дві години після 

подачі заявок Шаваш продав 70% державних акцій Ассалаху компанії "Венко", по 
п'ять с половиною денарів за акцію. 

– Як продав? – тільки й зміг витиснути з себе Беміш. 
Ком знову запищав і вимкнувся. 
 
*** 
 
Кіссур зайшов до Бемішевої спальні через п'ять хвилин. Він був дещо 

напідпитку і явно ще не лягав спати.  
– Одягайся, – сказав Кіссур, – ми їдемо до володаря. 
– Навіщо? 
Цієї миті ком заверещав знову.  
– Теренсе, це Шаваш. Заберіть назад свою скаргу. 
– Яку скаргу? 
– Не прикидайтеся. Скаргу до володаря про те, що ви заріжете мене як собаку. 
– Що?! Яку собаку?! Ви з глузду з'їхали?!  
– Теренсе, якщо ви не з'явитеся до володаря, вас розмажуть по стінці! Вас не те 

що у банк, – вас касиром до супермаркету не пустять, зрозуміло? 
– Я не... 
Та Шаваш уже вимкнув зв’язок. 
– Це я підписав скаргу за тебе, Теренсе, – мовив Кіссур.  
– І ти написав, що я заріжу Шаваша як собаку? – нажахано спитав фінансист. 
– Чому тільки Шаваша? – заперечив Кіссур. – Я написав, що «Венко» – шахраї. 

Що вони п’ють кров та піт мешканців імперії, аби лишень нажити крону, денар та 
долар, але навіть цей денар вони наживають не інакше, ніж вкравши. Я з подробицями 
змалював усе, що вони роблять, і я сказав, що коли результати конкурсу не скасують, 
то ми перестріляємо їх усіх, наче скажених собак, їх та їхніх покровителів-хабарників. 

Беміш кілька секунд мовчав. Він не сумнівався, що Кіссур написав саме те, що 
розповів, і він наочно уявляв собі, який фурор такий папір здійме у Стокгольмському 
арбітражі. «Я вам кишки вирву!» Підпис – Теренс Беміш. 

– Ти розумієш, що я розорений? – мовив Беміш. – З таким папірцем вони 
висунуть проти мене позов на один мільярд денарів і виграють його за одне засідання. 

– Аж ніяк! – палко вигукнув Кіссур. – Якщо ці брудні собаки насміляться з 
тобою позиватися, та ще й виграють справу, то ми заріжемо не лише цих брудних 
собак, але й суддю, який дозволив їм перемогти. 

Беміш мовчки схопився за голову. 
 
*** 
 
Рівно за чотири години Беміш у супроводі Кіссура простував доріжками 

володаревого саду до невеликого шестикімнатного павільйону. Над входом до 
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павільйону майорів прапор з написом "Зала справедливості й зосередження". Двері до 
внутрішньої зали вартували двоє золотих павичів дивовижної роботи. Володар 
Варназд сидів у пуховому кріслі біля вікна. На ньому були довгі білі шати з 
просторими рукавами, перев'язаними біля зап'ясть перловими застібками, і без маски 
його обличчя, прозоре, як внутрішня шкірка цибулі, видавалося якимось розгубленим 
та наївним. Слідом за Бемішем до павільйону увійшов Шаваш, а за Шавашем – 
перший міністр Янік. 

Шаваш та Янік були вбрані у церемоніальні шати з усіма відзнаками. На Янікові 
поверх багатого придворного каптану була оксамитова кирея з золотим шнурком, який 
стягував її на шиї; кирея була прикрашена зображенням червоного вогняного дракона 
з рубінами замість кігтів, і по низу її вишита була усіляка звірина, що замешкала в 
імперії, та всілякі птахи, що у ній літали. Шаваш був у зеленому парчевому каптані, 
затканому хмарами і травами, і при поясі в нього замість кома висів золотий каламар. 

 Червоний вогняний дракон з вшитими у кігті рубінами несподівано вразив 
Беміша, і він раптом відчув те, чого в житті не підозрював, – певну вбогість свого 
бездоганно пошитого кашемірового костюма і темної краватки перед червоним 
драконом з оздобленими рубіном кігтями. Що ж стосується Кіссура, той був 
одягнений так само, як з'явився до Беміша, а саме – у подерті шкіряні штани. 

– Ви подали скаргу, пане Теренс Беміш, – мовив володар, – викладіть мені, чим 
вас образили. 

– Я не подавав цієї скарги, – сказав Беміш. – Проте у мене запитання до пана 
Шаваша: на яких підставах було скасовано інвестиційний конкурс та на яких підставах 
компанія була продана за суму, на третину меншу, ніж та, яку запропонував я? 

Володар повернувся до міністра фінансів. 
– Я б хотів почути відповідь на це питання, пане Шаваш. 
– Ми не скасовували конкурсу, – заявив Шаваш, – а просто провели його у більш 

стислий термін. Що ж стосується заявки пана Беміша, то ми визнали її недостатньою 
після того, як інвестиційний банк «Левеннфельд та Тревіс», який повинен був 
виступити андеррайдером облігацій та ще кілька великих комерційних банків, що 
кредитували пана Беміша, відкликали свої зобов'язання про надання коштів, 
переконавшись, що сума пропозиції була завищена. 

– Після відмови одних інвесторів я знайшов інших! – закричав Беміш. 
– Компанія у Гірському Варнарайні, котра позичила вам гроші, не має кредитної 

історії та надзвичайно підозріла. "SC-трейдинг", який обіцяв розташувати ваші 
облігації – це крихітний інвестиційний бутік, що не має авторитету на ринках 
капіталу. Ми сумніваємося, що розташовані ним облігації будуть коштувати дорожче, 
ніж п'ятдесят сентів за денар. Таким чином, насправді ваша заявка порівнювана за 
ціною з заявкою "Венко". 

Цієї миті у павільйоні з’явилася ще одна людина – Річард Джайлс. Його увели 
двійко слуг у парчевих каптанах. Джайлс відшукав поглядом якомога непомітніше 
місце і став біля стіни за метр від Беміша.   

– При цьому поведінка пана Беміша, –  вів далі  Шаваш, – не залишала сумніву, 
що він не хоче купувати Ассалах. Задовго до своєї з'яви на планеті він провадив 
закупівлю ассалахських акцій через кілька фірм, не реєструючи, усупереч законові, 
того факту, що він є реальним власником майже 17% акцій Ассалаху. Єдиною метою 
його діяльності було – здійснити тиск на майбутній менеджмент компанії, для того, 
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аби ті придбали акції за більш високою ціною. Заради досягнення цього Теренс Беміш 
нічим не гребував. Чужинець, далекий від звичаїв та порядків нашої країни, котрий 
думає лише про власну наживу, він скористався своїм становищем хазяїна прилеглої 
садиби, аби змусити селян подарувати йому акції, які у них були. Місцевого 
чиновника він присилував віддати йому цінні папери, придбані в той час, коли акції 
Ассалаху коштували по сорок ішевіків штука, погрожуючи йому смертю, а згодом не 
посоромився змістити його з посади! У зв'язку з порушенням Теренсом Бемішем 
законодавства щодо максимальних розмірів неоголошеного пакету я вимагаю, аби 
компанії "Раніко", "Алвісір-інвест" та "ЛЛА" були викреслені з реєстру власників 
акцій  Ассалаху без жодного відшкодування їхніх збитків. 

Імператор підняв руку. 
– Це серйозні звинувачення, пане Беміш. У вас є чим заперечити? 
– Заперечити? Аякже! Шаваш тут говорить про ті цінні папери, які були задарма 

роздані селянам як відшкодування за будівництво космодрому на їх землі. Хіба ви 
насправді повірите, що Шаваш чекав на мене, аби відібрати в селян ці акції? Так! Я 
відібрав ці акції у чиновника, і відібрав їх задарма – тому що я мав намір повернути їх 
селянам. Шаваш докоряє мені порушенням ваших законів про цінні папери. Вони були 
б порушені, якби компанія "Раніко" мала понад 5% акцій та не зареєструвала цього 
факту. У іншому випадку про жодні порушення не може бути й мови. На відміну від 
мене, Шаваша можна звинуватити  багато в чому, й насамперед у тому, що на Свято 
Квітування Слив Шаваш, бувши президентом компанії, замість того, щоб дарувати 
друзям подарунки, просто взяв і надрукував для них акції. За вашими законами такі дії 
є злочином. Я наважуюсь стверджувати, що "Венко" було відомо про вчинене 
паскудство і що саме цією крадіжкою пояснюється прагнення пана Шаваша продати 
компанію тому, хто не скаже, що його пограбували. 

– Ви можете що-небудь заперечити, пане Шаваш? – запитав імператор. 
– Ще б пак, – мовив Шаваш. – Проте мені потрібен для цього ком чи будь-який 

пристрій для відтворення голографічних записів. 
За хвилину палацовий служка заніс до зали величезний стаціонарний ком на 

трьох золотих ніжках. Шаваш намацав у кишені чіп, вставив його до приймального 
пристрою і натиснув на кнопку. У повітрі між ріжками кома виникла прочинена 
веранда забігайлівки, віконце і столик. 

Беміш сидів за столом з маленьким чоловічком, в якому він, напружившись, 
впізнав палацового чиновника, котрий пропонував йому купити картини з 
імператорських скарбниць. Беміш розглядав голограми з картинами  імператорської 
скарбниці, і серед голограм була картина Коїнни. Потім Беміш тицьнув пальцем у 
дівчину з драконом та вказав на ще кілька голограм. Чиновник кивнув. 

Потім картинка несподівано стала пласкою – ймовірно, знімали звичайнісіньким 
комом, використовуючи його як відеокамеру. На зображенні був гурт людей, що 
заносили до Бемішевого маєтку кілька ящиків, а згодом картинка знову стала 
тривимірною і великим планом показала "дівчину з драконом" у його робочому 
кабінеті. 

– На словах цей чоловік дбає про моральність, – мовив Шаваш, – а тайкома 
купує за тисячу денарів картини, які вартують мільйонів, – картини з заборонених 
покоїв, котрих не має торкатися око простого смертного! Його нахабство дійшло до 
того, що картину Коїнни, котра є національним надбанням народу, картину, яка 
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належить до першої сотні священних предметів палацу, картину, перед якою передки 
імператора приносили безкровні жертви і до якої молилися про щастя династії, – цю 
картину він повісив у себе над столом, – щоб двоє прародителів династії Алома могли 
дивитися на пончики, що їх їсть іншосвітянин, підраховуючи на комп'ютері вартість 
нашої імперії! Я не знаю, як належить покарати тих, хто грає на біржі, але палацовим 
злодіям виривають кишки згідно ніким іще не скасованого закону! І в цьому законі не 
написано, що для землян варто робити виняток, тому що прийнято закон було 
чотириста п'ятдесят років тому, коли імперія була центром світу і про жодних людей з 
зірок ніхто нічого й не чув! 

Перший міністр Янік аж клацнув язиком від захвату, слухаючи Шаваша. На 
відміну від землян, він дуже добре розумів, що володар байдужий до цінних паперів та 
уранових копалень, на яких він не дуже знається, однак вельми лютує, коли справа 
стосується крадіжок у палаці; майже все, що розтягалося, було не лише мистецтвом, а 
й предметом поклоніння, і володаря боляче ранило, що невігласи-земляни купують за 
копійки те, що не має ціни. 

– Цю картину подарував мені ти! – закричав Беміш. 
– Я подарував копію, а ви, змовившись зі злодіями, замінили її на оригінал! 
– Ти лайно і покидьок, – гаркнув Кіссур на Шаваша, – а плівка ця фальшива! 
– Згоден послати цю плівку на яку завгодно експертизу, – заявив, посміхаючись, 

Шаваш. – З публікацією думки експертів. Разом з вашою заявою, Теренсе. 
Джайлс тихо нахилився до Беміша і прошепотів: 
– А вас же попереджали, Теренсе, що вас по стінці розмажуть. Що з вас яєчний 

порошок зроблять і пошлють його, як гуманітарну допомогу, ящерам Ганаї... Вам 
зрозуміло, що вас насправді повісять? 

– Дайте мені, будь ласка, вашу скаргу, пане Беміш, – мовив імператор. 
Беміш сидів зовсім ошелешений. Понад усе йому хотілося заридати. Шаваш, з 

нахабною посмішкою, вийняв з рук вартового теку і простягнув володареві. Володар 
взяв старовинне перо, скроплене золотим пилом, і підписав скаргу. Після цього він 
зняв із шиї печатку з зображенням дракона, який ловив себе за хвіст, притиснув 
печатку до подушечки з запашною тушшю "феніксова кров" і відтиснув печатку на 
папері. Він простягнув листок Бемішеві і мовив: 

– Прийміть мої вітання. Нічного конкурсу не було. Я забороняю будь-кому, хто 
б це не був, під загрозою мого невдоволення, говорити про те, що він відбувся. Також 
я звільняю пана Шаваша з посади президента Ассалахської компанії та призначаю вас 
на його місце. 

– Але, володарю! – обурено закричав Шаваш. Імператор обернувся так, що 
гаптовані рукави ляснули Беміша по обличчю. 

– Мовчіть, пане міністр. Я не потребую іноземних експертів, щоб вони мені 
сказали, хто з вас негідник –  землянин чи ви! І якщо ви тільки насмілитесь показати 
вашу плівку хоча б жабі на битому шляху, то втратите не тільки Ассалах! 

Беміш мертвою рукою прийняв листок, поглянув на нього і здивовано помітив, 
що наказ відзначений учорашньою датою. За документами виходило, що володар 
усунув Шаваша раніше, ніж той підписав контракт з "Венко". 

Шаваш, блідий від люті, мовчки підвівся і вийшов з павільйону. Зрештою, він не 
забув палацового церемоніалу і задкував, допоки не опинився біля порогу зали. 



102 
 

– Прошу залишити мене, панове, – сумно посміхаючись, мовив імператор, – ви 
мене втомили. Кіссуре, приїзди до мене вранці. 

  
*** 
 
Беміш був надто приголомшений, щоб мислити правильно. Вийшовши з 

павільйону, він додибав до кам'яного ставка, у якому плюскотіли білопузі тюлені, й 
гепнувся на квіткову гірку, очевидячки, порушуючи всі правила етикету. Питається, 
що ж тепер? Тепер Теренс Беміш, як президент Ассалахської державної компанії, буде 
продавати цю компанію Теренсові Бемішу, президентові "АДО"? Тому що, чорт 
забирай, Ассалах потрібно продати "АДО", на ринку повинні з'явитися цінні папери 
міжгалактичної, а не вейської компанії... Що скаже комісія з ділової етики? А що вона 
скаже, коли їй покажуть ніби то підписану Бемішем скаргу? 

Чиясь рука лягла на його плече. Рука була важка і сильна, і, скосивши очі, 
Теренс побачив міцні пальці із задавненим брудом під нестриженими нігтями і, трохи 
вище, широкі плечі та кам’яне підборіддя Кіссура. Карі очі колишнього першого 
міністра блистіли, наче дві гільзи, а зібране жмутом волосся стриміло над головою 
наїжаченим гребенем. 

– Одразу видно, – мовив Кіссур, – що ти лайна не нюхав. Про мене он казали, що 
у мене риб'яча луска на боках і вуха зрослися на тімені, – а тут, подумаєш, якийсь 
підробний запис.  

– Він ладен був відіслати запис на яку-завгодно експертизу, – сказав Беміш. – 
Він не блефував. Ти розумієш, що це означає? Звідки у нього технічні засоби 
виготовити таку фабулу, що витримає будь-яку експертизу? Ти розумієш, що це 
засоби не на один раз, що вони не для мене купувались, що вони купувались під тебе, 
під Яніка, під інших ваших чиновників... 

– Гаразд, – мовив Кіссур, – цю справу варто заїсти. Поїхали до корчми. 
І вони поїхали до корчми. 
 
*** 
 
Коли вони вийшли з корчми, було ще доволі темно, – на вицвілому, наче стара 

акварель, і такому чужому для Беміша небі сяяли великі грона сузір'їв, і біля тротуару, 
прихилившись до довгої краплеподібної машини, нудьгував невисокий чоловік у білій 
шовковій куртці, гаптованій візерунком з трав, птахів та метеликів. Куртка була 
підперезана широким поясом з нефритових пластин, охоплених золотими лапками. 

– Я довезу пана Беміша, – сказав чоловік у білій куртці. Він звів голову, і Беміш 
впізнав маленького чиновника. 

Вони мовчки сіли на заднє сидіння. Машина рушила. Шаваш подлубався у себе 
в кишені і передав Бемішеві два товстих чіпи в однаковому пластиковому оплетенні.  

– Це що? – сказав Беміш. 
– Перший – документація компанії. Переважно ви її бачили, пане новий 

президент. Другий – оригінал запису, можете кинути його сьогодні до жаровні. 
Міністр фінансів незворушно посміхався. 
– А ви впевнені, що це саме документація, – поцікавився Беміш, – а не  

дистанційний пульт від бомби, неоціненна реліквія часів Другої династії чи відомості 
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щодо партії наркотиків, за причетність до торгівлі якими мене буде заарештовано 
через дві години? 

Маленький чиновник промовчав. 
– Чорт забирай, – мовив Беміш, – та якби ваш імператор встав з іншої ноги, мене 

б і справді могли повісити. Я повинен вас ненавидіти за ваші фіґлі. 
– А я – вас. 
– Мене? 
– Вас усіх. Іншосвітян. 
– Чому? Що ми вам зробили? 
– Що? Чи ви знаєте, як це – бути чиновником імперії, що володіє всім світом, і 

раптом ця імперія – просто камінчик у небі, до того ж обісраний та вбогий... 
– Ми, щонайменше, залишили вас вільними, – зауважив Беміш, – а ось чи 

сподобалось би вам, пане Шаваш, коли б вас завоювала така ж імперія і ви б стали 
рабом, що розтирає хазяїнові спину? 

– Саме так. Ви залишили нас вільними. Коли б мене зробили рабом і я б 
розтирав спину хазяїнові, за два роки я був би управителем у хазяїна, а ще за два – 
вільновідпущеником і міністром. Але ви залишили нас вільними, і я можу стати хоч 
першим міністром Веї, але, погодьтеся, навіть якщо я емігрую, – які мої шанси стати 
одним з депутатів Сейму Федерації? 

Беміш роззявив рота. Такого погляду на незалежність батьківщини він іще не 
зустрічав. Далі їхали мовчки. 

 
*** 
 
А в Кіссуровій садибі, куди вони приїхали за десять хвилин, на Беміша чекав 

новий сюрприз. Біля глухої брами, під розмаяним п’ятивухим стягом Білого Кречета, 
стояла чиясь автівка, і коли Беміш зайшов до гостьового флігелю, то виявив на веранді 
чоловіка у кремовому костюмі з безбарвним обличчям: Річарда Джайлса. Той сидів, 
склавши пальці дашком, у зручному кріслі для гостей, прикрашеному пір’ям і 
торочками. Перед ним, на плетеному столі, лежала біла пластикова тека. 

– Доброго ранку, – мовив Джайлс, – я не завадив? 
– Завадили. 
– Взагалі-то у мене ділова пропозиція, – сказав Джайлс, – я прийшов, щоб 

запропонувати вам співпрацю. 
– Справді? 
– А чом би й ні? Ми маємо при собі кілька вельми вдало реалізованих проектів... 
– Ви з глузду з'їхали, – мовив Беміш, – три мильних бульбашки у країнах, які 

витурили з Федерації... 
– Ну-ну, – перебив Джайлс, – Ніка й Садун давно прийняті до Федерації, на 

Лахері тиждень тому почалися зміни на краще... 
– Проте коли ви там були, їх у складі Федерації не було. 
– Саме так, – мовив Джайлс, – коли ми туди приходили, ними керували доволі 

схиблені уряди. Тому я й кажу:"вдало реалізовані проекти", незважаючи на відвертий 
їх фінансовий крах. 

– Хто ви такий? 
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Джайлс мовчки витяг з внутрішньої кишені пластикову картку і простягнув її 
Бемішеві. Це було посвідчення старшого співробітника Федерального агентства 
безпеки. 

– Сказитись можна, – мовив Беміш, – а я й не знав, що наші шпигуни загрібають 
мільярди на підробних акціях. А потім вони ще беруть з нас податки на розвиток 
демократії! 

– Так, – погодився Джайлс, – ми зазвичай пропонуємо нашим партнерам в уряді 
країни, що нас лякає, недосконалі фінансові проекти. І після того, як ці чиновники 
поклали до кишені кількадесят мільйонів, виявляється, що коли вони хочуть мати 
наступні мільйони і не мати скандалу, вони повинні проштовхнути певні політичні 
рішення. 

– І чим  же вас лякає ця країна? 
– Імперія Великого Світла? О, ця країна нас не лякає. Ця країна, пане Беміш, на 

даний час потрапила на задвірки Галактики і перебуватиме там років двісті... Які б 
політичні пригоди тут не відбулися, – вони не створять неприємностей нікому, окрім 
самих вейців. Нас лякає Гера. 

– Гера? 
– Авжеж. Вея розташована на півдорозі між Герою та планетами Федерації. Це 

стратегічно важлива ділянка Галактики, – ідеальний плацдарм для оборонних сил; і 
якщо справа дійде до війни між Герою та Федерацією, буде краще... 

– Щоб ці битви відбулися над корумпованою планетою на задвірках Галактики, 
– докінчив Беміш. 

Теренс Беміш в задумі обіперся на перила, не припиняючи краєм ока стежити за 
своїм співрозмовником. Над Небесним Містом уже зароджувався світанок: 
відображення величезного червоного сонця дрижало в штучному озерці, між 
квітучими лотосами та стрілами білосвічника, розсипалося тисячею зблисків у різьбі 
нахиленої над водою альтанки; десь за кущем горлав півень і двоє білявих, голих до 
пояса варварів з Кіссурової охорони, обмотавши руки ременями, билися одне з одним 
на моріжку. 

– І як ви збираєтеся перетворити фінансову спекуляцію у військову базу? – 
запитав Беміш. 

Розвідник поблажливо усміхнувся. 
– Елементарно. Ми купуємо компанію, ми виконуємо певну частину робіт, ми 

провадимо це будівництво за колючим дротом, ми не надаємо фінансових звітів, і ми 
організовуємо витік інформації про те, що причина колючого дроту – цілковита 
відсутність будь-якого будівництва. Ринкова капіталізація компанії падає, 
Міністерство оборони скуповує папери і оголошує, що має військову базу за одну 
восьму від ціни. 

Білявих охоронців на галявині було вже не двоє, а п’ятеро. Вони припинили 
битися і тепер віджималися, а старший зміни ходив над ними і щось вигукував. Їхні 
спітнілі молоді тіла лисніли у променях світанкового сонця. 

– Ви це серйозно? 
– Ще б пак! На цій планеті можна будувати бізнес-центр, називаючи його 

сміттєвим заводом, і виробляти наркотики, користуючись податковими пільгами з 
виробництва медичних препаратів! Військовий космодром замість цивільного – та це 
за тутешніми мірками – тьху! 
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– І навіщо ви все це мені розповідаєте? 
– Ви зруйнували наші плани і стали президентом компанії. Тепер базу 

будуватимете ви. 
– Ви самі заберетеся геть, – поцікавився Беміш, – чи мені покликати он тих 

хлопців? 
– Ви не хочете допомогти власній країні? 
Сухувате, з різко виліпленими вилицями обличчя фінансиста перехнябила 

неприємна посмішка. 
– Ви з глузду з'їхали. Ви хотіли  втопити мене в лайні! Ви зробили цей ганебний 

запис, тепер-то я розумію, чому Шаваш запевняв, що він витримає будь-яку 
експертизу, а коли вас послали до біса, ви маєте досить нахабства, щоб прийти до мене 
з такою розмовою. 

– Це ваші особисті кривди. А що на рахунок блага країни? 
– Благо країни? – вибухнув нальотчик. – Благо країни полягає у тому, щоб 

держава не пхала носа у справи корпорацій! Ладен побитися об заклад, що я за 
півгодини знайду у вашому проекті п'ять помилкових рішень і десять – 
неоптимальних! Я не бачив урядового проекту, який не був би втричі дорожчим за 
приватний! А чому? Тому що чим дорожчий за вартістю проект, тим значущішим 
відчуває себе чиновник, який його очолює! Ви двох сентів не вмієте зекономити, а 
розмірковуєте про користь для країни! Зекономте-но на цьому будівництві – ось і буде 
користь для країни! 

– Це все? – поцікавився Джайлс. 
– Ні, не все! Це лише економіка. Що ж стосується решти, – те, що ви йменуєте 

"операцією з попередження війни", насправді призведе до її початку. Ви кажете: ми не 
хочемо воювати, але ми повинні вміти боронитися. Геряни кажуть: ми не хочемо 
воювати, та вони побудували у нас під боком військову базу! І не мине й п'яти років, 
як обидві сторони – озброєні до зубів, зібрані з мене податки здиміли, а ви розводите 
руками з екранів і повчаєте: "Геряни не були б такими нахабними, якби ми вклали в 
оборону ще п'ять мільярдів!" І обиватель крекче та віддає ще п'ять мільярдів! 

Зачепити Джайлса словами було так само важко, як зламати сейф викруткою. 
Він якомога зручніше відхилився на спинку крісла, невимушено посміхнувся й 
запитав: 

– Що ж, на вашу думку, чиновники за демократії зовсім не відрізняються від 
чиновників Веї? 

– Відрізняєтесь, – сказав Беміш. – Тут держава влаштована так, що чиновники 
тягнуть безпосередньо до своєї кишені. Завдяки демократії ви такої можливості не 
маєте. Зате ви маєте можливість підсовувати суспільству проекти, здійснення яких 
утричі збільшить сплачувані мною податки, але розширить ваш штат і доведе вашу 
власну значущість. Та якби ви просто крали, шкоди було б менше! 

–  Тож ви не будете будувати за нашим проектом? 
– Не буду. Якщо Гера – небезпечна, спробуйте-но просунути ваш проект через 

Сейм Федерації! 
Річард Джайлс сягнув рукою по білу теку, що лежала перед ним, і Теренс з 

певним хвилюванням простежив за його рукою. Проте Джайлс теку не взяв, а замість 
цього посміхнувся, влаштувався у кріслі якомога зручніше і сказав: 
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– За місяць до вашого прибуття я говорив з паном Шавашем. З'ясувалося, що ми 
можемо заплатити чотири мільярди державі, отримати концесію і збудувати свою 
військову базу. Що ми можемо також заплатити чотири мільярди державі, отримати 
концесію і самі збудувати цивільний космопорт. І що ми можемо заплатити п’ятсот 
мільйонів, але не державі, а особисто Шавашеві, – і тоді вищезгадане будівництво 
візьме на себе сама держава. Космодром дістанеться підставній фірмі, витрати будуть 
сплачувати спільно обидві сторони, якщо ж репортери щось вивідають, то Федерація 
виявиться осторонь: це, бачте, вейські чиновники, від невитравної схильності 
капостити власному народові, вирішили тишком-нишком переробити цивільний 
космодром у військову базу. 

– Як дешево Шаваш оцінює свою батьківщину, – пробурмотів Беміш. 
– Ще дешевше, ніж ви думаєте. Бо виявилося, що коли ми відкрито почнемо 

будувати військову базу, то в народу Веї і володаря можуть виникнути до нас 
різноманітні претензії. Скажуть, наприклад, що ми негласно окупуємо країну. Або що 
ми робимо Імперію Великого Світла заручником у великій грі: адже у випадку війни з 
Герою Вея першою зазнає атаки, як найближча до Гери військова база Федерації. А у 
випадку, якщо космодром будуватиме Вея, таких запитань, ясна річ, не виникне. 

– Й ви, – процідив крізь зуби Беміш, – вирішили зекономити? 
– Річ не в тім, щоб економити. Як ви вдало підмітили, держава, на відміну від 

приватних компаній, не дуже то й економить. Та ви чудово знаєте, що, поки у 
Президента меншість у Сеймі, нам нізащо не дозволять асигнування на ще одну 
військову базу, – це раз. Усі миротворці-аматори, безкоштовні й оплачені Герою, 
здіймуть до неба руки з плакатами і вийдуть на вулицю, аби потрапити до вечірніх 
теленовин, – це два. Половина сенсу бази – у її таємності, – це три. 

Беміш мовчав. Чомусь усе, що зараз відбувалося, здавалося йому особливо 
бридким. Так, усі навколо гендлювали володаревим іменем, та, урешті решт, хабарі на 
Веї давали приватні особи та компанії. Але щоб хабар – та ще такий величезний – 
давав сам уряд Федерації Дев'ятнадцяти? І чому, – бо парламент не схвалив би 
проекту? 

– З цих грошей, – мовив Джайлс, – половина вже заплачена, і достатня кількість 
таємних документів перебуває в руках у Шаваша. Якщо Шаваш не отримає іншої 
половини, то він, аби мати хоч якийсь прибуток, знайде спосіб продати ці документи 
Гері. Шавашеві це не зашкодить, тут такі справи сприймають як доблесть, – а який 
скандал буде у Федерації? 

Беміш цілком уявляв. Метрові заголовки: "Хабарі замість хліба!", "Трішечки 
війни", "Нами керує розвідка". 

– Шаваш, – мовив Беміш, – не отримає того, на що заслуговує, тому що він – 
чиновник імперії, а ви отримаєте все, що вам належить, тому що ви – чиновники 
демократії. Якщо будівництво бази необхідне, то це можна пояснити народові. Якщо 
цього народові пояснити не можна, – виходить, ви брешете, ніби воно необхідне. А 
якщо Президент вважає, що є речі, про які говорити народові не можна, а робити 
треба, то йому варто терміново змінити професію. Чому ви не поставили питання про 
військову базу відкрито? 

Джайлс знову скоса глянув на теку. 
– Тому що всі навколо думають, як ви, – знизав плечима Джайлс, – тому що 

кожен бачить не далі власної вигоди, а як тільки уряд розпочинає щось заради вигоди 
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спільної, то зараз же починає боятися, якби це не підвищили податки! Тому що через 
таких ідіотів, як ви, Гера, незрівнянно відстаючи від нас у економічній могутності, вже 
переважає нас у могутності військовій. 

– Забирайтеся геть. 
– Не раніше, ніж ми домовимося. 
Теренс Беміш відчепився від перил і зробив крок назустріч Джайлсові. Однією 

рукою Беміш висмикнув його за краватку з крісла, а іншою влупив під щелепу. Агент 
із грюкотом гепнувся на підлогу, але одразу ж звівся на ноги і мовчки сягнув рукою за 
пазуху. Рука зараз же була перехоплена й викручена, і Джайлс, жалісно зойкнувши, 
впав на коліна задом до Беміша. Ворухнутись він не міг – зламав би руку.  

– Паскудна у вас підготовка, – прокоментував Беміш, – якщо будь-який 
фінансист може тобі натовкти пику! 

Він понишпорив за пазухою у Джайлса, і видобув звідти маленький, але важкий 
випромінювач. 

– Та я тобі так пику натовчу, я тебе за парковку "Ранко" на п'ять років посаджу... 
Ти... 

– Допомогти? – спитали за спиною у Беміша. 
Теренс обернувся і побачив Кіссура. Той стояв на східцях тераси і за ним 

юрмилися охоронці з галявинки. 
Беміш випустив зап’ясток супротивника. Джайлс гнучко підскочив з колін, 

забрав зі столика білу теку, мовчки простяг її Теренсові і  промовив: 
– Зателефонуйте, коли прочитаєте. Раджу не зволікати. 
За хвильку його рівна, мов кілок, спина зникла за поворотом доріжки. 
Беміш розгорнув теку. Він очікував, що там будуть комерційні пропозиції щодо 

космодрому. Та у теці лежав усього один листок, і на листку було всього лиш два 
рядочки. Це була факсимільна копія рукописного (!) розпорядження голови 
Федерального агентства безпеки щодо відновлення слідства за фактом скуповування 
акцій компанії «Ранко» за кілька тижнів до оголошення про її злиття з «Юнайтед 
Джет». 

Беміш кілька секунд дивився на листок, а потім той потемнів і розсипався сірим 
пилом. Кіссур взяв теку у друга з рук, пилюка зітхнула і розвіялась хмаркою по терасі. 

– Ти впевнений, що його варто відпускати за браму? – спитав Кіссур. 
Беміш подивився на свого друга, і в його мозку сліпучим сяйвом зблиснули 

кілька версій  майбутнього. Поміж ними була, до прикладу, і така: охорона затримує 
Джайлса. Кіссур прив’язує його за ноги до багажника автомобіля, а він, Беміш, у той 
час припасовує до іншого автомобіля другу петлю. Джайлсову машину топлять у 
найближчій річці. Поліція Небесного Міста розводить руками. Охорона присягається, 
що Джайлса в той день у маєтку не було.  

Теренс Беміш дуже добре уявляв, що після такої витівки буде з ним за секунду 
по тому, як нога його ступить на землю будь-якої з планет Федерації. 

– Давай-но покатаємося, – сказав Беміш.  
 
*** 
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Кіссур наказав осідлати коней, і вони мчали доволі довго жовтими шляхами 
серед блакитних ланів, а потім, прив'язавши коней, билися навкулачки й купалися у 
знаменитому Гірчичному ставку, розташованому за сім кілометрів від столиці. 

Беміш їхав назад втомлений і принишклий, озираючи дорогу, обсаджену 
пальмами, і ярмарок, що простягся здовж палацової стіни. День був спекотний, хмари 
википіли зовсім, сонце вибалушилося, мов яєчний жовток на сковороді.  

Кіссур скоса позирав на товариша. Чимось іншосвітянина дуже засмутили. Дали 
зрозуміти, що зірвуть контракт. Ну що ж. Підприємство – не двобій. Це на двобій 
можна йти, не турбуючись, загинеш ти чи переможеш. Будувати, розуміючи, що не 
отримаєш прибутку, не можна. А шкода. Кіссур раптом зрозумів, що прихилився 
душею до цього чоловіка. Він брехав значно менше за тутешніх чиновників, і була в 
ньому якась така щирість, незважаючи на заняття його, що не сприяло благородству. 

– А за яку таку парковку цей Джайлс обіцяв тебе посадити? – зненацька спитав 
Кіссур.  

– Це не тут. На Землі, – механічно відповів Беміш. 
– З  глузду з'їхати! – здивувався Кіссур, – де ж це ти запаркував свою тачку, щоб 

сісти на п'ять років? На дах Сейму Федерації виїхав, чи що? 
Беміш хотів пояснити, що паркував він аж ніяк не тачку, але тут Кіссур 

продовжив: 
– Ну й закончики у вас зробилися! Своїх громадян штрафують за плювок на 

вулиці, а Гері дозволяють більше, ніж ми бандитам! Хоч ми бандитам, зізнаюся,  
дозволяємо дуже багато. 

– До чого тут Гера? – розсердився Беміш. 
– Та до того, що поки ви годуєте безхатьків і приймаєте закони про захист 

вимираючого виду зелених папужок, вони фінансують військові програми і за п'ять 
років вони вас загарбають! Це ж і їжакові зрозуміло, а мені й поготів. 

– Не загарбають, – заперечив Беміш, – ми сильніші. 
– Ви не сильніші, – мовив Кіссур, – ви тільки багатші. А історія в тому й 

полягає, що багаті, але слабкодухі країни стають здобутком країн бідних, проте 
войовничих. Адже ж від багатства країна стає лінивою й ситою, як тлустий баран, а від 
бідності, – жилавою і жадібною, як вовк. 

– В такому випадку Гера загарбає спочатку вас: ви слабші. 
– Навіщо нас завойовувати? Нас і задарма-то нікому не треба! Вовки харчуються 

тлустими баранами, а не північним мохом. 
Беміш набурмосився й замовк. Нісенітниці. Варвари, щоправда, зжирали 

імперію, тому що мешканці її лінивіші, ніж варвари, а зброя у варварів така ж. А в 
Гери, – чорт, зброя у Гери, може, й не гірша... Все одно, – дурнуваті паралелі. Історія 
більше не стрибає по колу. Кумедно думати, що спецслужби Федерації міркують на 
рівні варвара з гір... 

 
*** 
 
Підвечір вони розійшлися: іншосвітянин сказав, що у нього справи, а Кіссур 

повернувся до себе в садибу. Довгий час він сидів у покої один, а потім гукнув слугу, 
аби зібрав кошик для жертвоприношень, і пішов до маленької, суміжної з його 
спальнею кімнати, де стояв поминальний вівтар Арфарри. Перед вівтарем горіла 
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свічка, прикріплена на черепаховому щитку, і в срібній мисці з водою плавала свіжа 
соснова гілка. Кіссур став на коліна перед вівтарем і надпив трохи з миски. 

– Арфарро, – мовив він тихо, – що ж мені робити? Мої боги мовчать. Вони 
мовчать вже сім років. Раніше ти був поруч. Ти вирішував за мене все, що не 
стосувалося війни, а на війні я був вільним, бо між воїном і богом немає нікого. Невже 
я нічого не можу зробити для своєї країни, невже я можу тільки псувати? Пошли мені 
кого-небудь! У мене нікого немає. Що таке ці іншосвітяни? Найкращі з них –  у них 
кредитна картка замість серця, а найгірші – взагалі казна що! Ханадар – як щиглик, 
котрий вміє тільки співати дурних пісень, а цей чоловік, Нан, у якого я міг би спитати 
поради, він мені порадить скрутити собі в'язи, тому що для країни це буде корисно, а 
для Нана – приємно. 

Так Кіссур молився доволі довго і кликав Арфарру. Зненацька з-за дверей 
війнуло протягом. Кіссур завмер. Двері повільно розсунулися, чиясь тінь лягла на 
поріг. 

– Великий Вей! – закричав Кіссур, спинаючись на ноги і озираючись. – А, це ти. 
У дверях стояв іншосвітянин, Теренс Беміш. 
– Ти чекав на когось? – стривожився Беміш.  
Кіссур, схиливши голову, дивився на вівтар.  
– Ні, – озвався Кіссур, – він навряд чи прийде. 
Теренс Беміш був у тих самих штанях для верхової їзди та куртці, що й на 

прогулянці, і з його одягу не можна було сказати, що він навідувався до якоїсь управи. 
Його обличчя, вкрите дрібною щетиною, було блідіше, аніж завжди, і під очима висіли 
важкі набряки. Кіссур із запізнілим докором сумління згадав, що його друг зовсім не 
спав цієї ночі. Він, Кіссур, щоправда, і сам не спав, та це ж зовсім інша річ: воїнові не 
звикати. 

Іншосвітянин важко опустився в крісло біля вівтаря, і його безсило надламана 
постать нагадала Кіссурові останні дні Арфарри.  

– Ти був правий, Кіссуре, – мовив Беміш. – "Венко" справді дала Шавашеві 
хабар за конкурс. Але це були не гроші "Венко". Це були гроші Федерації. "Венко" – 
це просто вивіска. Вони хотіли побудувати військову базу замість цивільного 
космодрому. Спочатку по можливості таємно, а згодом ..  

– Та це означає, що наша імперія стане військовим союзником Федерації! – 
здивувався Кіссур. 

– Військовим союзником тих, хто не хоче воювати. А коли все вийде назовні, 
Вея стане мішенню для Гери і для Федерації, першим об'єктом атаки  у випадку війни! 

– Військовим союзником, – повторив Кіссур. 
Очі його запалали, він дивився вище Беміша, на вівтар. 
– Не мели дурниць, – закричав Беміш, – якщо Гера не збирається воювати, то 

навіщо Федерації військові союзники? А якщо збирається, – то уявляєш, яка дірка 
залишиться від твоєї планети? Ви буде тією самою травою, котру топчуть слони, поки 
б'ються! Знищення вашої планети, це, звісно, добрий привід спонукати обурення 
нашого народу. Федерація буде прокидатися за ваш рахунок. 

– Військовим союзником, – повторив Кіссур утретє. І засміявся: – І за такий-от 
подарунок Шаваш ще взяв з твого уряду гроші? 
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– Ось тому вони хотіли втоптати мене у бруд з цим записом, – ти розумієш, 
Кіссуре, що цю фальшивку робили Шавашеві наші спецслужби, – і після цього у них 
стало нахабства прийти до мене і запропонувати, щоб я танцював під їхню музику! 

– Маю надію, ти сказав "так"? 
– Я відмовився. Я роблю гроші з повітря, але не з лайна. 
Й цієї миті двері відчинилися, і до кімнати зайшов Шаваш. 
 
*** 
 
Декілька секунд Кіссур пильно дивився на свояка, а потім мовчки схилив біляву 

голову і став навколішки. Беміш розгублено дивився, як колишній перший міністр 
швидко-швидко поповз до маленького чиновника, а потім гепнувся головою об 
підлогу і завмер так на якусь мить, простягнувши руки і торкаючись ними шкіряних 
туфель Шаваша, з золотими пластинками на трисантиметрових підборах. 

Шаваш усміхався і дивився на Кіссура згори донизу. 
– Пробач, брате – мовив Кіссур. 
Шаваш подав йому руку, і Кіссур підвівся. Золотоокий чиновник повернувся до 

Беміша. 
– Ну як? Кіссур вас уже вмовив? 
– Ні, – зарепетував Беміш, – ви обоє телепні! Ви, Шаваше, ладні продати 

батьківщину хоч за смажене курча, а цей от, коли чує слово "війна" – він на дах ладен 
вискочити з радості. 

– Так чи ні? 
– Я лечу звідси. 
Беміш підвівся, щоб вийти, і в цю мить Шаваш звів ліву руку і витріщився на 

свій ком так, ніби не міг повірити в те, що відбувається. Очі його широко відкрилися, 
обличчя набуло приголомшеного вигляду. 

– Що ви там дивитеся? – мимоволі спитав Беміш. 
– Завтрашні новини, – відповів маленький чиновник. – Так, ось …  фанатики з 

секти "значених небом" вбили Теренса Р. Беміша, вчора призначеного володарем 
президентом Ассалахської будови. Або ж ні... не "значених небом", а "тих, які знають 
шлях". Так, саме так! Адже ж у цієї секти гніздо під Ассалахом, і до того ж, їм стало 
відомо про нечесні прийоми, якими Беміш здобував акції... Прийоми ці, звісно, теж 
будуть опубліковані... 

– Та як ви смієте? 
– Пане Беміш! Я й не таке смів! І я вас двічі рятував від певної смерті, коли 

Джайлс вже готовий був заплатити за вашу голову! Якщо вас вб'ють сектанти, це 
викличе загальне обурення. Якщо ви раптом відмовитеся від запропонованого 
володарем призначення, це викличе безліч брехливих чуток, і до того ж, де гарантія, 
що ви будете мовчати? 

– Він не схожий на людину, яка буде мовчати, – сказав Кіссур. 
Беміш згадав про управителя ассалахського маєтку і відчув, як вздовж його 

хребта повзе змія страху… Кіссур… Кіссур ставився до чужих життів так само, як і до 
свого власного, а Шаваш володів особистою в’язницею. 

Теренс мовчки окинув поглядом кімнату і підійшов до стаціонарного кома, що 
витріщався квадратним оком з полички над квітами. Ком мав ту перевагу, що дозволяв 
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зчитувати чіпові картки. Теренс встромив кредитку до зчитувальної щілини, набрав 
код і сказав:  

– Равадан? Який у вас найближчий пасажирський рейс до Землі? Це через 
двадцять годин? Так. Два квитки. Теренс Беміш. Ініс... гм... Ініс Беміш. Так, чорт 
забирай, ваше вейське ім'я – Ініс. Так, можете зчитувати гроші. 

Коли платіж пройшов, Беміш вирвав кредитку зі слота, застромив руку за пазуху 
і витяг звідти той самий ствол, який він вранці відібрав у Джайлса. Він 
демонстративно переклав ствол до кишені і рушив до дверей. 

Кіссур гайнув було слідом. 
– Не треба, – неголосно мовив Шаваш, – хай незалежні свідки підтвердять, що 

він вийшов з цього дому цілим і неушкодженим. 
 
*** 
 
Беміш завітав у особняк міністра фінансів під кінець ночі. Він смертельно 

втомився і не спав уже дві доби поспіль. Незворушний охоронець, не виказавши 
здивування, провів його до павільйону Червоних Заплав. Маленький чиновник на 
самоті звіряв якісь цифри. 

– Чого ж ви не полетіли? – запитав Шаваш. 
– Чого ж ви мене не вбили? – огризнувся Беміш. 
Впав у крісло навпроти Шаваша і сказав: 
– Я згоден, та за однієї умови. 
Чиновник з цікавістю чекав. 
– Ви маєте відмінити "ішевікові векселі". 
– Чи ви розумієте, – мовив Шаваш, – що, якби не ці векселі, то витрати 

держскарбниці були б утричі більші? 
– А ви скоротите витрати разом з векселями. 
Шаваш посміхнувся. 
– Чи знаєте ви, Теренсе Беміш, скільки могли б на цьому заробити грошей? 
– Ніскільки. Я б міг заробляти ці гроші рік, два, три. Потім до Центрального 

Банку Федерації, у якому, як і в будь-якому іншому великому закладі, сидять самі 
ідіоти, нарешті дійшло б, що "ішевіковий вексель" – це псевдогроші, які емітує 
особисто міністр фінансів, все це лайно спричинить гіперінфляцію, ваш країнний 
рейтинг сконає, і я втрачу на падінні моїх акцій уп'ятеро більше, ніж накраду на ваших 
векселях. 

Шаваш ледь звів вигнуті, немов ластів’яче крило, брови. Від його домашнього 
каптану, гаптованого травами та хмарами, духмяніло якимись приємними пахощами, 
золоте волосся було акуратно розчесане, і повняве обличчя його було підібраним і 
безжурним, не дивлячись на те, що спати за ці два дні він мав би не більше, ніж 
іншосвітянин. 

– Такі як ви, пане Беміш, у давнину закінчували дуже погано. Вони подавали 
володареві доповіді щодо необхідності дбати про справедливість, і... 

– І їм відрубували голови, – посміхнувся Беміш. 
– Так, іноді їм відрубували голови. А іноді володар прислухався до доповіді, і 

вони починали рубати голови іншим. 
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Розділ 7, 
у якому всі труднощі інвесторів залагоджуються щонайкращим чином. 
 
Передання справ відбулося за рекордно короткий час  – менш ніж п'ять днів. 

Врешті решт все владналося. Президентом Ассалахської компанії став Беміш. Першим 
віце-президентом – Річард Джайлс, котрий, бачте, звільнився з "Венко". Шаваш зберіг 
за собою місце у раді директорів.  

Тревіс, природнім чином, знову взявся за фінансування всієї угоди. Схема 
фінансування була збережена та ж, яку від самого початку розробив Беміш. 70% 
компанії, тобто весь державний пакет акцій, були продані президентом компанії 
Ассалах Теренсом Бемішем президентові компанії "АДО" Теренсові Бемішу, і 
сторонні спостерігачі єхидно стверджували, що акції були продані не за надто 
високою ціною. Того ж дня Рональд Тревіс розіслав листа про те, що його банк 
впевнений у можливості зібрати необхідну для інвестицій суму під облігації "АДО". 
За місяць компанія "АДО" випустила дармових облігацій на суму у сорок мільйонів 
денарів, що складало перший шар фінансування, і дуже солідні інвестори розхапали ці 
папери, мов гарячі пиріжки. 

Другий прошарок фінансування складався з конвертованих облігацій. Це були 
облігації з восьмивідсотковими купонами і терміном конвертування у акції протягом 
одного року за теперішньою номінальною вартістю акцій. Мова йшла про операцію, 
що обіцяла фантастичну прибутковість – вартість акцій Ассалаху за щасливих 
обставин могла зрости у сотні разів. Навіть технічно вони були доступні порівняно 
невеликому колу інвесторів – тим, хто мав право вкладати гроші у похідні цінні 
папери того, що в бізнесовому світі Галактики цнотливо називалося "ринками третьої 
категорії надійності". Беміш, Тревіс та Шаваш ще раз звузили це коло, продавши 
облігації головним чином потрібним людям. 

Окрім того, існували ще варранти – ордери акцій, що їх купували по три денари 
за варрант. Через два роки вони давали право на купівлю акцій Ассалахської компанії 
за теперішнім її курсом. У щонайгіршому випадку купівельник варранту втрачав три 
денари, у щонайкращому – купував акцію за ціною, в сотню разів меншою від її 
поточної ринкової вартості. У проекті, поданому володареві, було вказано, що 
варранти – це засіб заохочення особливо великих інвесторів, необхідний для того, щоб 
викликати зацікавлення у такому віддаленому і небезпечному ринку. Лихі язики 
стверджували, що 50% варрантів було розподілено між Бемішем, Тревісом та 
Шавашем. Лихі язики були неправі. Між цими трьома було розподілено 75% 
варрантів. 

Співпраця Беміша з державою виявилася взаємовигідною. Наприклад, 
космодром космодромом, та як накажете доправляти вантажі та пасажирів далі? Шосе 
від Ассалаху до столиці було збудоване ще за володаря Іршахчана, і хоч у часи 
володаря Іршахчана це було дивовижне шосе, що дозволяло донощикам діставатися до 
Ассалаху за два дні, а військам, спрямованим для замирення повсталих – за чотири, 
воно мало відповідало сучасним вимогам. З півночі, від Ліссу, регіону, що обіцяв 
стати одним з найзначніших гірничорудних районів Галактики, прямувало найновіше 
шосе. Та воно уривалось за чотири десятки кілометрів від космодрому, біля Орху – 
однієї з найбільших річок імперії. Ці чотири десятки кілометрів теж треба було якось 
будувати. 



113 
 

Впродовж усього місяця Беміш був зайнятий галасливими презентаціями у всіх 
фінансових центрах Федерації. Два авіаперельоти щодня і три космічних рейси за 
тиждень були стандартом для нового директора та його команди. Успіх був 
приголомшливий. І справді, дешеві облігації та ринки, що розвиваються, здавалися 
створеними одне для одного. Компанія окраїнного ринку, придбана невеликою, але з 
лістингом від однієї з галактичних бірж компанією Федерації, яка згодом фінансувала 
виробництво шляхом випуску дешевих облігацій, – це було красиво. Це було зухвало. 

На презентаціях, ясна річ, не було ні Кіссура, ні Шаваша. Кіссур зі своїми 
вибриками міг би до смерті налякати швейцарського представника взаємного фонду 
або лондонського страхувальника. Шавашева ж посада – міністр фінансів казна-якої 
зачуханої імперії, – мало що казала необізнаній людині. 

За Шавашевим проханням був там, однак, перший міністр Янік, з чого інвестори 
зробили слушний висновок про хороші стосунки Беміша з можновладцями імперії. 
Був, також на прохання Шаваша, і колишній перший міністр імперії Нан, тобто Девід 
Н. Стрейтон. 

Пішовши у відставку після влаштованої його недоброзичливцями кампанії з 
приводу, нібито імперією командує людина з зірок, Нан влаштувався на Землі, не 
приховуючи, що внаслідок свого правління став не мільйонером навіть, а мільярдером. 
Ступінь обізнаності його зі справами Веї був незрівнянний, і той факт, що Нан 
опинився серед найактивніших покупців Ассалахських цінних паперів, напрочуд 
сприяв їх збутові. Треба сказати, що саме Нанові дісталися 20% варрантів з двадцяти 
п'яти, які зосталися. 

Єдиним, що трохи затьмарило Бемішів тріумф, була доля управителя Адіні. Що 
штуку з картинами утнув саме він, ніхто не сумнівався, як і в тому, що діяв він за 
Шавашевим наказом. 

Коли наступного дня після конкурсу Беміш, Ханадар та Кіссур прилетіли на 
віллу, молодий управитель порався там, ніби нічого й не сталося. Більш за все Беміша 
вразило те, що Шаваш навіть не спробував попередити свого шпигуна, хоч прекрасно 
розумів: усе, що трапилося, не минеться для Адіні просто так. 

Кіссур, який радий був нарешті відвести душу, одразу ж збив Адіні з ніг і вдарив 
його декілька разів, а потім однією рукою затис горло, а другою підняв на коліна, й 
став вимагати від нього всю правду, "щоб я знав, кого вішати з тобою на одній 
колоді". 

Адіні виклав все, як на сповіді, і з його розповіді, звісно, випливало, що на одній 
колоді поряд із ним треба вішати Шаваша та Джайлса. 

Беміш, котрий встиг з молодим управителем заприязнитися, став питати, що 
поганого він йому зробив, і Адіні, весь у слині та сукровиці, зізнався, що змолоду рік 
тому долучився до тих самих крадіжок із палацу, – так, ледь-ледь, всього то й збув, що 
два інісських килими, не дуже давніх. Якесь з потужних угрупувань, очевидячки, 
пов'язаних із Шавашем, донесло на конкурента або ж на Адіні вирішили списати 
вкрадене. Так він опинився в особистій Шавашевій в'язниці і був випущений звідти 
лише по тому, як обмовив себе на триста мільйонів денарів палацових крадіжок. 

Беміш звелів Адіні забиратися геть, та Кіссур притиснув молодика і сказав, що 
поганця треба повісити і що відпустити його – означає втратити лице. Беміш мовив, 
що вішати Адіні – все одно як чиновникові, котрого насварило начальство, зганяти 
злість на дружині. 
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Кіссур погодився з таким аргументом, однак заявив, що забере до себе Адіні і 
побалакає з ним ближче стосовно тих розкрадачів -- щось він сумнівається, ніби Адіні 
вкрав усього два килими. Беміш змовчав, і, як виявилося, дарма – наступного ранку 
Адіні знайшли повішеним на воротях розкішного Шавашевого маєтку. 

Всі вирішили, що наказ про це віддав сам президент Ассалахської компанії, і 
дуже заповажали Беміша за дотримання місцевих звичаїв; Кіссур заввиграшки довів 
Теренсові, що хлопець був прогнилий наскрізь, як зіпрілий у воді горіх. Повішений 
Адіні снився Теренсові Бемішеві десь із тиждень, а потім перестав. Картину з 
принцесою та драконом Теренс, ясна річ, того ж дня з перепрошеннями повернув до 
палацу. 

За картиною приїхало п'ять возів і жерці у важких парчевих палліях. 
 
*** 
 
За місяць Беміш прибув до Ассалаху у супроводі цілого почту інвесторів. У 

садибі їм влаштували блискучу зустріч. 
Квітучі рододендрони стояли, неначе вбрані у барвисті кожушки, пахощі 

парчевої ніжки і клапотника приглушували запах вишуканих страв, і приручені білки-
ратуфи з визолоченими хвостами стрибали між запрошеними. За певного незнання 
вейської історії страви, які подавали гостям, можна було визнати точною копією тих 
наїдків, що ними на цьому самому місці десять років тому годували намісника 
провінції, котрий заступав на посаду. 

Гостей обнесли дивовижним, щойно зарізаним і засмаженим для бога ягням 
(богів нагодували запахом, а м'ясом будуть годувати гостей), і Шаваш, підвівшись, 
виголосив маленьку промову. Шаваш сказав, що радий повідомити гостям: території, 
яка становить власність компанії, наказом володаря даровано імунітет; вона забрана з-
під юрисдикції місцевих чиновників, і право суду та збирання податків на ній 
належить Теренсові Бемішу. 

– Зрештою, – одразу ж запевнив Шаваш, – платити податки не дуже-то й 
доведеться, оскільки володарів наказ дасть компанії широкі податкові відтермінування 
на найближчі два роки.  

Коли приголомшені гості перетравили цю приємну новину, що в дечому 
порушувала, на користь компанії, суверенітет держави, Шаваш продовжив: одним з 
головних недоліків Ассалаху при обговоренні проекту вважалися погані комунікації, 
пряме шосе до столиці було побудоване ще за володаря Іршахчана, а дорога до 
сусіднього регіону уривалась за сорок кілометрів від Ассалаху другою за розмірами 
річкою імперії. Шаваш був радий повідомити гостям, що держава вже виділила 
бюджетні кошти на будівництво монорейки, автодороги та двох мостів. 

Хоч, здавалося, чого б це державі квапитися? Ассалахові треба, то нехай 
Ассалах і будує, в Ассалаху грошей кури не клюють, а навіщо витрачати бюджетні 
кошти в напівголодній країні? 

Великі інвестори – народ розумний, і всі одразу ж зауважили, що юрба 
високопосадовців, які супроводжували Шаваша, була навіть більша, аніж юрба, що 
супроводжувала першого міністра Яніка. Десь із п'ятеро осіб запитали Беміша, чи 
збирається він обмежитися самим лише Ассалахом, і чи не має він наміру створити 
який-небудь фонд для вкладів у вейські акції. 
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По завершенні промови Тревіс, котрий вперше бачив Шаваша наживо, підійшов 
до нього, бажаючи з'ясувати подробиці щодо податкових відтермінувань. Однак 
Шаваш уникнув прямої відповіді. 

– Не турбуйтеся, так чи інакше податків не буде, – безтурботно мовив він. 
Тут перед Тревісом опинилася гарненька дівчина: в руках у дівчини була срібна 

таця, а на таці – засмажений з травами та корінцями баран. Дівчина вклонилася і 
проспівала, що стародавній звичай велить зустрічати гостей з чорним жертовним 
бараном. 

Тревіс залюбки поклав собі шматок. 
– Чудовий звичай, – зауважив він, скуштувавши ніжного м'яса. – Та все-таки, з 

приводу пільг... 
– Звичай хороший, – відгукнувся Шаваш, – та не зовсім такий. 
Тревіс звів догори брови. 
– Стародавній звичай велить зустрічати гостя з засмаженим чорним собакою, – 

пояснив чиновник. 
Тревіс ледь не впустив тарілку, а потім зареготав. 
– Чому він не хоче стати першим міністром? – спитав Тревіс у Беміша, коли 

Шаваш відійшов убік. 
– Імператор не затвердить його на цій посаді. 
– Вражаюча людина. 
– Так. Він колись сказав мені, що шкодує, бо земляни не завоювали імперію і не 

зробили його рабом. Він говорив, що на сьогоднішній день він був би старшою 
довіреною особою в імператора Землі... 

Тревіс посміхнувся. 
– Я хотів би мати рабів, – раптом сказав він, – особливо таких, як Шаваш. А у 

вас є раби, Теренсе? 
Беміш ледь насупився. Першим його рабом був Адіні. 
– Так. Он ті троє, що прибирають зі столів, – от тільки я їх не купував, а отримав 

у подарунок від різних людей. 
– У чудову справу вкладаємо ми гроші, – пробурмотів Рональд Тревіс. 
Беміш неуважно кивнув. 
– До речі, – мовив Тревіс, – коли ми їхали повз вашу віллу, я звернув увагу, у 

натовпі селян стояв такий високий парубок, в нього не було лівого вуха. Я цілком 
впевнений, що бачив його біля готелю у столиці і там він був одягнений зовсім не як 
селянин, а сидів у глибині "херрікейна"... 

– Ви, як завжди, спостережливі, Рональде, – сказав Беміш. – Це не селянин. Це 
один з найвідоміших вейських бандитів. 

– Боже! Він що, хоче поскубати закордонних овець? 
– Навпаки. На прохання впливових осіб він оберігає цих овець від усякої дрібної 

наволочі. 
– Про що ви тут перешіптуєтесь? 
Беміш озирнувся. Перед ним стояв Кіссур, одягнений на земний штиб і 

аніскільки не п'яний. Впродовж всього вечора Кіссур не завдав ще жодних клопотів: 
ані одному інвесторові не зламав щелепи і нікого не виполоскав у калюжі. Причина 
була проста: Кіссур був зі своєю дружиною, Ідарі. 
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– Знайомтеся, – мовив Беміш, – Рональд Тревіс, голова «Левеннфельд та 
Тревіс», Кіссур, колишній хазяїн цієї садиби. 

– І колишній перший міністр імперії, – посміхаючись, завершив Кіссур. І хутко 
додав, звертаючись до Беміша: – Я не знав, що володар подарував тобі імунітет. 

– Бачиш, Кіссуре, після того, як ти подарував мені цю садибу, повітовий 
чиновник зігнав селян задарма мостити до неї дорогу, щоб відзначитися переді мною. 
Я не хочу, аби місцеві чиновники вислужувалися перед компанією таким чином. І я 
обіцяю тобі здерти з селян утричі менше грошей і повісити вп'ятеро менше злочинців. 

– Оце й погано, – заявив Кіссур, – щоб тебе поважали, тобі треба вішати удвічі 
більше, а інакше на біса тобі імунітет? 

Була вже десята вечора, коли один зі слуг, нечутно наблизившись до Беміша, що 
стояв у колі гостей на галявині, прошепотів йому на вухо, що Шаваш хоче побалакати 
з ним віч-на-віч. Беміш допив коктейль і непомітно залишив присутніх. 

Шаваша він знайшов у альтанці біля озера, – маленький чиновник стояв біля 
стіни з келихом у руці і, здавалося, цокався з танцюючою богинею у ніші. Зачувши 
Бемішеві кроки, він обернувся. Беміш потрусив рукою, вітаючись і вмостився спиною 
до води. 

– Тревіс каже, що ви зберете удвічі більше грошей, аніж потрібно. Люди просто 
у чергу стають, щоб купити шматок Веї, коли їхніми коштами розпоряджається Теренс 
Беміш. Що ви надумали робити з зайвими грішми? 

– Міг би створити двійко фондів, – мовив Беміш. 
Шаваш, напівобернувшись до вікна, хитнув келихом. За вікном, у світлі 

призахідного сонця, виблискувала зелень саду та рівні квадрати рисових полів. 
Бісенята з слонової кістки витанцьовували над вікном і єхидно посміхалися до 
чиновника. Беміш помітив, що його співрозмовник п'яний, – не так, як на вейських 
гулянках, коли під ранок всі стоять навкарачки, проте значно більше, ніж заведено на 
час ділових переговорів.  

– Ця планета, – сказав Шаваш, – планета скажених можливостей. Тут –  
найбільш незаймані надра у всій Галактиці. Тут є робоча сила. Але тут немає грошей. 

Шаваш рвучко обернувся. 
– І ці гроші привезете ви, Теренсе. Скільки ви можете зібрати у свої фонди? 
Беміш подумав. 
– П'ятсот мільйонів. Першого року. Далі залежить від прибутків фонду. 
– Ви будете продавати те, що я скажу, і купувати те, що я скажу. За перший рік 

ваш прибуток становитиме сімсот мільйонів. Насправді ваш прибуток складатиме 
мільярд. Але триста мільйонів ви віддасте мені. Ви мене розумієте? 

Беміш змовчав. 
– За такі речі садять до в'язниці. 
Шаваш схилився над землянином. 
– Помиляєтеся, Теренсе. За такі речі садять до в'язниці на Землі. На Веї за такі 

речі відрубують голову. 
– І вам не шкода ризикувати головою заради грошей?  
Світле обличчя міністра, з божевільними золотими очима і задертими кутиками 

брів, впритул наблизилося до землянина. 
– А ось тут ви нічого не зрозуміли, Теренсе. Мені не треба грошей. Мені треба 

перетворити цю країну у щось вартісне. А це можливо лише тоді, коли я буду 
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найбагатшим чиновником у цій країні. Ось для цього мені потрібні гроші. Величезні 
гроші. Гроші, яких у цій країні немає. Та ці гроші є в Галактиці, і ви, Теренсе, 
приведете ці гроші з Галактики сюди. 

 
*** 
 
Словом, прийом вдався нівроку, якби не подія наприкінці. Була вже північ, 

наближався час, коли чоловіки захочуть розважитися, й декілька дружин значних 
чиновників, за звичаєм, поспішили відкланятися і зникнути, і подекуди у флігелях вже 
почувся жіночий сміх. Беміш та Тревіс йшли садовою доріжкою під опадаючими 
пелюстками вишні, повз скоцюблених у темряві богів. Вони вже про все побалакали і 
тепер просто мовчки насолоджувалися чорною і терпкою ніччю, пересипаною 
пахощами нічних квітів і віддаленим співом дорогих повій. 

Доріжка знову привела їх до альтанки над штучним водоспадом; над 
обсипаними білим цвітом і місячними тінями кущами височіла мармурова статуя 
чотирирукої Ратуфи. Під кущем з якоюсь дівулею галасливо вовтузився Шаваш. 
Теренс упізнав його за золотавим волоссям і високими, з підківками, черевиками. 
Дівчина відверто опиралася: чи то Шаваш був занадто брутальний, чи то вона 
домовлялася побути цього вечора з іншим. 

– О, ми невчасно. –  промовив Тревіс і відвернувся. 
Теренс кинувся через моріжок. Жінка припинила відштовхувати Шаваша і, 

блискавичним рухом звівши руку до чорнявої голівки, вихопила зі складної зачіски 
хижо зблислу у місячному світлі шпильку.  

В одну мить  Бемішеві руки вчепилися в чиновника і відірвали його від жінки, а 
потім Беміш підсік йому гомілку, так що Шаваша рибиною підкинуло в повітря і 
шваркнуло прямісінько в середину колючого куща. Срібна блискавка кинджала 
розпорола повітря в тому місці, де тільки-но було Шавашеве горло. Ідарі звелась на 
ноги, гнучка й спритна, мов ящірка-піщанка. 

Шаваш кілька секунд барбався в кущах, а потім зіп’явся на ноги. Від нього 
тхнуло коньяком та пальмовим вином – вбивче поєднання. Він був п'яний як чіп – 
значно п'яніший, ніж годину тому в альтанці. 

– Не пхайся, – похмуро сказав Шаваш, хитнувся і ступив крок вперед. 
Беміш мовчки, не замахуючись, вліпив йому у щелепу. Чиновник заплющив очі і 

впав на землю.  
– Плакав ваш фонд, – з досадою промимрив Тревіс. 
– Він нічого не згадає, – заперечив Беміш. 
– Ніхто нічого не згадає, – промовила Ідарі. Її сукня була вся у колючках, зачіска 

скуйовджена, та голос її був так само твердий і холодний, як кинджал в її руці.  
Бемішеве серце стрибало, наче миша в глечику. 
– Вас супроводити? – запитав він у Ідарі. 
Та жінка тільки ледь-ледь похитала головою й за мить зникла між кущами. 

Шаваш щось замукав, потім перекотився на спину і взявся хропти. 
– Бити його навіщо було? – розсердився Тревіс. – Вона що, ваша коханка? 
Беміш обернувся, оскаженілий. Тревіс позадкував. 
– Просто забудьте про цю альтанку, – буркнув Беміш, – а то у всіх у нас буде 

купа неприємностей. 
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Вони вже підходили до будинку, коли Беміш, що похмуро мовчав доти, 
зненацька сказав: 

– Якщо й буде в імперії громадянська війна, то вона трапиться через цю жінку. 
 
*** 
 
Переважна більшість гостей розлетілася вночі; вибрані, в тому числі й Шаваш, 

зосталися до ранку.  
За сніданком Шаваш був блідий після вчорашньої пиятики, і під вилицею його 

квітнув здоровезний синець, майстерно замаскований усілякими мастями. Беміш 
недовго мучився питанням, чи пам'ятає маленький чиновник про те, хто його так 
пригостив. Повернувшись до кімнати, він виявив там подарунковий кошик, 
наповнений м'якими бузковими смоквами, і Шавашеву цидулку. "Як бачите, я вмію 
бути вдячним – писав каліграфічним почерком Шаваш, – ви мені одну смокву, а я вам 
сто". "Смоквою" по-вейському називався синець. 

 
*** 
 
А наступного дня, по тому, як гості поїхали, Беміш, повертаючись до садиби, 

вгледів перед брамою три десятки селян. 
– В чому справа? – запитав Беміш. 
З натовпу виступив високий босий старигань. 
– Нам сказали, – промовив він, – що великий пан з зірок будуватиме у цих 

місцях чарівне місто. 
– Більш-менш, – погодився Беміш. 
– Нам сказали, що це місто буде збудоване на наших землях. А що ж буде з 

нами? 
– У вас залишиться земля за річкою, – відповів Беміш. 
– Ми раді, що пан з зірок виділяє нам частину нашої власної землі. Проте в нас 

відібрали давнішню землю без жодної сплати. 
– Вам заплатили акціями компанії, – сказав Беміш, – ви розтринькали ці акції і 

втратили на них право. 
– Чи значить це, що у пана з зірок є гроші для пригощання чиновників, але немає 

грошей заплатити нам за землю? 
– Я не заплачу ані копійки, – відрубав Беміш. 
Дізнавшись про випадок з селянами, Кіссур сказав: 
– Ти поводився як чоловік, Теренсе. От тільки чому земляни поводяться як 

чоловіки лише тоді, коли справа стосується грошей? 
Новий управитель цілком схвалював боса. 
– Це такий народ, – сказав він, – покажеш йому палець, зжере всю руку. 

Дармоїди! 
– Хіба ти сам з іншого народу, – урвав його Беміш, і новий управитель ображено 

замовк. 
 
*** 
 



119 
 

Бемішеві часто випадало бачитися з Ідарі. Величезна кількість контрактів 
компанії – на постачання будівельного лісу, бетону, вольфрамового скла, – словом, 
всього, що вигідніше й дешевше було купити в імперії, йшла крізь господарство 
Кіссура, а господарством цим порядкувала його дружина. 

Лише поступово Беміш усвідомив, яку величезну роль відіграє ця витончена, 
струнка жінка не тільки у економіці Кіссурових маєтків, але й в економіці імперії. 
Саме завдяки їй жодна з нафтових свердловин, подарованих Кіссурові володарем, не 
пропала й не була продана за борги, – навпаки, кожен подарунок зберігався, 
примножувався і зростав, і ця тендітна жінка залізною рукою контролювала 
щонайменше три банки і другий за розмірами на Веї алюмінієвий завод. Подейкували, 
що кандидати на посаду в банку проходили екзамен перед завісою – Ідарі не вважала 
за можливе розмовляти віч-на-віч з незнайомим чоловіком, і Беміш ніколи не бачив її 
інакше, ніж у вейській сукні. 

Син в Ідарі був тільки один, і Беміш бачив, що їй від того дуже гірко, тому що за 
її уявленнями хороша дружина повинна була давати приплідок щороку. Заради нових 
дітей вона навіть підпустила до себе лікаря-іншосвітянина, та лікар розвів руками і 
сказав, що зробити вже нічого не можна. У домі виховувалося іще троє хлопчаків, 
яких Кіссур наблудяжив деінде, та ще один цілковитий підкидьок, котрого Кіссур 
витяг три роки тому з-під гусениць свого ж танка. 

Численні недоброзичливці казали Кіссурові, що землянин навідується до Ідарі 
трохи частіше, ніж того вимагають бізнесові контакти, та оскільки ті, хто це казав, 
дуже хотіли б отримати все, що мав з імперії Беміш, Кіссур не брав ці слова до уваги. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЕКТАНТ 
 
Розділ 8, 
у якому Теренс Беміш платить податки торішнім листям, а на будівництві 

викопують камінь зі стародавнім пророцтвом. 
 
Ашинік народився в селянській родині, розореній під час громадянської війни. 

Батька його забрали до війська місцевого князя і там вбили, а мати померла сама. В 
останній рік Ашиніка також забрали до князя, та на той час князеве військо 
скоротилося до п'ятисот чоловік, і тому його стали називати не князем, а розбійником. 
Коли князь почув, що від військ Ханалая, котрі взяли в облогу столицю, зосталося дві 
клуні попелу, а у столиці хазяйнують нові пани – люди з зірок, – він налякався й побіг 
просити миру. 
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Володар йому пробачив, а люди з зірок видали кожному по ошатній бляшанці, 
на якій було намальоване м'ясо в підливі. Ашинік заховав бляшанку під голову й ліг 
спати, а коли він вранці дістав бляшанку, виявилося, що у неї немає денця і вона 
порожня. Ашинік кинувся до товаришів, які щойно закінчили снідати, а ті 
розреготалися і сказали, що так воно було. 

Через кілька місяців Ашинік повернувся в село, до землі, але землі не було. 
Замість неї була огорожа з хмизу та бетону, а за огорожею – іншосвітянин. Виявилося, 
що батько Ашиніка склав князеві дарчу на землю, а князь у столиці продав цю землю 
якомусь там концернові, який вирив у землі дірку. Вислухавши Ашиніка, 
іншосвітянин оскаженів і прогнав його геть. 

Річ у тім, що іншосвітянин давно зрозумів: князь його надурив і не на усі землі у 
князя були дарчі. Він виплатив гроші першим прохачам, і, зачувши про це, усі 
довколишні мешканці кинулися скликати своїх родичів та знайомих і свідчити, що ті 
тримали такий-то кусень землі. Своїм селянським розумом вони несвідомо зарахували 
іншосвітянина до начальників  і вважали за честь надурити концерн, такий дурний, що 
він ладен платити гроші за вже продану йому землю, хоч би й ту землю продали ті, 
кому вона не належала. 

Іншосвітянин побачив, що його водять як кота за кирпу, і тепер він виганяв усіх, 
хто приходив зі скаргою про землю, як ошуканців. 

"Небагато ж я отримав від іншосвітян за моє поле – порожню бляшанку і копняк 
під зад", – подумав Ашинік. Ашинік подався до родичів у сусідню провінцію, але 
дорогою захворів. Літня пара підібрала його й вилікувала. Взнавши, що зовсім 
незнайомі люди обмивають його і годують з ложечки, юнак розплакався, – адже 
четвертий рік він жив як равлик без мушлі, тільки лінивий його не чавив.  

Люди, котрі доглядали за Ашиніком, були чинбарі. Ашинік став допомагати їм 
по господарству й у роботі. Спочатку Ашинік нічого не помічав, окрім того, що в домі 
не їли м'яса, але потім з розмов майстрів почав здогадуватися, що його хазяїн – член 
якоїсь секти. Ця секта існувала дуже давно і ґрунтувалася на пророцтві про залізних 
людей, які вийдуть з-під землі, щоб знищити імперію. Залізними людьми не раз 
вважали варварів та повстанців, та згодом який-небудь повстанець ставав 
імператором, і виявлялося, що це пророцтво не про нього. Майстри неодноразово 
натякали Ашинікові, що іншосвітяни і є ці залізні біси, які хочуть знищити імперію, і 
що шахта, на яку його кликали працювати, це не що інше, як дірка до пекла: біси 
затягли б його туди та з'їли. 

Спочатку Ашинік не дуже то в це вірив. Окрім того, він раніше чув про 
сектантів найогидніші чутки, – подейкували, що вони обманом принаджують до себе 
людей, доглядають за хворими, підбирають сиріт, а потім проповідують дурниці і 
чинять на загальних зібраннях блуд та й дещо гірше. Та йому було незручно 
заперечувати старшим, котрі врятували йому життя, й, окрім того, не  було куди іти. 

Незабаром його взяли на зібрання, де відверто сказали, що іншосвітяни – біси і 
що всі речі, якими вони володіють, – або наслання, або вкрадені у богів. Потім на очах 
у всіх вчитель, весь у білому, виростив з зернятка золоту драбину, зійшов нею на 
небеса і повернувся з ошатною бляшанкою, яку йому дали боги. 

Ашинік став бувати на щотижневих зібраннях, та його мучили сумніви. "Звісно, 
я отримав від іншосвітян за моє поле порожню бляшанку та копняк під зад, – думав 
Ашинік, – але якщо всіх, від кого я отримував копня під зад, вважати бісами, то бісів 
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вийде більше, ніж людей". Врешті-решт роздуми ці стали такими нестерпними, що 
одного разу у майстерні Ашинік впав навзнак і знепритомнів. Коли прийшов до тями, 
навколо нього скупчилися люди: виявилося, що ним опанував великий дух і він 
проповідував. 

Ашиніка відвели до вчителів, і ті поселили його з собою. Оскільки до слів 
Ашиніка ставилися зі щонайбільшою увагою, напади стали повторюватися досить 
часто, та Ашинік ніколи не пам'ятав, що він говорив. Завдяки своєму пророчому 
дарові та природній кебеті Ашинік раптом швидко став підніматися щаблями ієрархії. 
Особливо вразило Ашиніка наступне. 

Сектанти, до яких він потрапив спочатку, вірили, що іншосвітяни – 
справжнісінькі біси. На другому ступені йому сказали, що слово "біс" та "залізний 
диявол" стосовно іншосвітян треба розуміти метафорично і що іншосвітяни живуть не 
під землею, а на небесах. Йому сказали, що чим безглуздішими будуть чутки про 
іншосвітян, тим швидше повірить в них дурний народ. Але на третьому ступені йому 
знову сказали, що іншосвітяни біси! І пояснили, що чим метафоричнішими будуть 
тлумачення пророцтв, тим охочіше повірять в них дурні чиновники, які за оманливими 
розумуваннями не бачать простої суті. 

А на четвертому щаблі йому знову сказали, що пророцтво варто сприймати як 
метафору! 

Коли він досяг сьомого щабля – всього ж їх було десять, – Ашинік вже не 
розрізняв, де метафора, де дійсність, а де прихована суть обох. Коли він балакав з 
простолюдином – він говорив, ніби стоячи на першому ступені. Коли він розмовляв з 
людиною освіченою – він говорив, мовби стояв на другому ступені. Він вірив у те, у 
що могла повірити його аудиторія. Завдяки цьому його проповіді збирали величезні 
натовпи. Окрім того, його навчили пророкувати на зібраннях, і він здебільшого 
пам'ятав, що казав. 

Так минуло ще кілька літ: Ашинікові виповнилося двадцять три роки. Якось 
Білий Старець покликав його і звелів вирушити в селище Ассалах на кордоні Чахару. 
Він сказав: 

– Ось уже восьмий місяць біси копають там свою дірку. Цю дірку вони 
називають космодромом, і вони кажуть, що з цих дірок літають на небо, але насправді 
ці дірки ведуть під землю, до самісінького пекла. Біси Ассалаху дуже образили наших 
селян, і в нас там сильна громада. Та вчора голова громади помер. Йди до Ассалаху і 
заступи на його місце. 

 
*** 
 
Цього разу на шлях до столиці пішло не два місяці, а вісім годин: вранці 

наступного дня жовтенький автобус висадив Ашиніка біля роздоріжжя на космодром. 
Ашинік закинув на спину клунок та пішов. Повз нього на будівництво шмигали 

вантажівки, схожі на величезних гусениць шовкопряда, над шляхом висіла хмара 
пилюки й поганого запаху, і на полях, що розбігалися від узбіччя, колоски 
напівдостиглого рису були вкриті товстим шаром цементного пилу. Йти було далеко, і 
Ашинік кілька разів намагався помахати гілочкою, щоб його підвезли, та ніхто не 
зупинився. Навіть в найгірші роки війни Ашинік не пам'ятав, щоб людина на підводі 
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не підібрала подорожнього. Вбити, підібравши, могли, але щоб не підібрати  – такого 
не було. 

Зненацька одна з машин пригальмувала. Ашинік з осторогою вгледів, що це не 
вантажівка, а легковик, який формою нагадував сухорлявого жука. Скло автівки 
поповзло додолу, і Ашинік побачив, що в машині сидять троє. 

– Підвезти?, – запитав чоловік, що сидів на задньому сидінні. 
Водій та охоронець, котрі сиділи спереду, були при зброї, а чоловік, який 

запитував, й того гірше – при краватці. Краватку носили лише біси, і Ашинік давно 
знав, що краватка і є найнебезпечніша річ: краватка була такою особливою змійкою, 
яку виводили під землею з прутнів брехунів та батьковбивць, і коли абияка людина, 
навіть веєць, одягала цю змійку, вона кусала його в горло і починала дивитися на світ 
його очима, і це тільки з вигляду здавалося, що людина залишилася людиною. А 
насправді від неї вже була сама шкура, а у шкурі – біс. 

Ашинікові дуже не хотілося сідати поряд з краваткою, але при ньому були всі 
п’ять священних амулетів, і Ашинік вирішив, що краватка його не вкусить. Чоловік на 
задньому сидінні відхилив дверцята, – Ашинік, провагавшись, заліз досередини. 
Деякий час вони їхали мовчки. 

– На будову їдеш? – спитав чоловік-краватка. У нього була бісівська вимова. 
– Ні, – відповів Ашинік, –  у село. Це зовсім поруч. 
– До кого? 
– Дядько покликав. В нього син помер, – може, всиновить. 
– У цьому селі, – мовила краватка, – багато сектантів. "Тих, хто знає шлях". Ти 

також сектант? 
– Так. 
– Якого Кільця? 
– Що ви знаєте про Кільця? 
Пасажир подивився на хлопця: кругле добродушне обличчя, чорні кучері,  

широкі губи і густі брови, що сходились дашком над гарними синіми очима. 
– Тиждень тому, – мовив пасажир, – у селі помер місцевий Знаючий Чоловік: чи 

не на його місце ти їдеш? 
– Хто ви такий? 
– Мене звати Теренс Беміш. Я президент Ассалахської компанії. 
Ашинік ковтнув слину. 
– Ви всіх перехожих підбираєте, чи ви знали, що я приїду? 
– Я усіх волоцюг підбираю, – мовив Беміш. – Водії на будівництві рідко кого 

підвозять, а якщо волоцюга – то й вбити можуть. Двох людей вже так вбили. 
– Погані у вас робітники. 
– Гірше бути не може. П'ють, крадуть, новачків те ж саме робити змушують. 

Ватаги серед них якісь. Вчора впіймали двох: продали ящик антикорозійної фарби. За 
скільки, питається? За гарбуз рисової горілки! Позавчора один охоронець стріляв у 
іншого, на п'яну голову. Його заарештували, стали з'ясовувати, – а його у столиці 
розшукують за грабунок з убивством. Усі, кому треба втекти зі столиці від кепських 
справ, тікають сюди. 

– Так, – мовив Ашинік, – це нелегко. Мені ніколи не доводилося володіти 
людьми, які пиячать, крадуть і їдять м'ясо. Начальник подібний до зерна, а підлеглий –  
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до трави, що проростає з зерна. Яке зерно, така й трава. Не дивина, що слуги бісів 
крадуть в них антикорозійну фарбу. 

Беміш так засмутився від цього зауваження, що втратив над собою контроль. 
Справжня його природа полізла назовні, і Ашинік одразу помітив, що у Беміша не 
голова, а так – м'ясне яйце. Одразу стало страшенно неприємно. "От зараз він запитає: 
чи ви справді вважаєте мене бісом?" 

Але Беміш нічого такого не спитав, а похитав м'ясним яйцем і мовив: 
– Село он за тим пагорком. Можливо, вам незручно заїздити до села на моїй 

машині? Чи не хочете вилізти біля повороту? 
– Нічого страшного, – сказав Ашинік. 
В селі Ассалах мешкало дванадцять тисяч чоловік, і увечері все село слухало, як 

їхній новий пророк їхав у машині головного біса і як його краватка так і не змогла 
пророка з’їсти. 

 
*** 
 
Беміш не перебільшував бід у розмові з майбутнім наставником сектантів. 

Ситуація на будівництві погіршувалася з кожним днем; вони побудували вантажний 
термінал і прийняли перші кораблі з півторамісячним випередженням графіку. 
Маленький, але стрімко зростаючий потік готівки компанії був у півтора рази 
більший, ніж планувалося, – та погіршення ситуації ніяк не відбивалось ні у 
балансових відомостях, ні в обрахунку прибутків та збитків, бо й найприскіпливіший 
аудитор не зміг би зарахувати до пасиву підприємства почуття довколишнього 
населення. 

До того ж Беміш був сам почасти винен. Азартний гравець, що зручніше 
почувався за екраном комп'ютера, аніж на будмайданчику, він лиш інколи приїздив на 
будівництво, занурившись у вир справ у столиці. 

Він заснував хейдж-фонд, що купував акції Веї і зібрав небачену для ринку, що 
розвивається, суму: п'ятсот мільйонів денарів. Він придбав брокерський дім "Томура 
сек'юритіз", через який і проходили операції фонду, і дванадцять відсотків акцій того 
банку, до якого нова Ассалахська компанія перевела розрахунковий рахунок. 

Разом з Ідарі, Шавашем та ще двома корисними людьми він заснував місцевий 
Ассабанк і невдовзі особливим указом володаря всі бюджетні гроші, спрямовані 
урядом на будівництво доріг, комунікацій та іншу ассалахську інфраструктуру, йшли 
через цей банк. 

Беміш почувався як риба у воді на ринку, де коливання котирувань за тиждень 
нерідко складали 30-40%, де спред навіть порівняно ліквідних акцій сягав 8%, і де 
торгівля на основі інсайдерської інформації була не злочином, а правилом. Він скинув 
майже всі акції за тиждень до публікації урядом нових правил оподаткування, які 
викликали паніку на ринку, і на кінець року його фонд був єдиним, що показував 
приріст вартості чистих активів у 36%, порівняно з втратами інших фондів, які 
коливалися від - 14% до - 86. Реальний прибуток був іще вищий, але, як про це й 
домовлялися, третину прибутку отримав Шаваш. 

Однак поки Теренс Беміш стирчав у столиці, продавав і купував за вказівкою 
Шаваша, відкривав нові банки, розважався разом з Кіссуром і давав інтерв'ю 
"Galamoney" як голова керуючої компанії найбільш успішного фонду року, 
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будівництвом керували інші, й насамперед віце-президент компанії Річард Джайлс. О, 
ясна річ, Беміш щоденно отримував відомості про перебіг будівництва і рух коштів на 
рахунках. Не те що шахрайство, а й просто фінансова неуважність не могли його 
проминути. 

– А чому у нас такий залишок на поточних рахунках? – гиркав розлючений 
Беміш у слухавку. – Що, не можна було розташувати короткотерміновий кредит? 

А залишку то було – всього п'ять тисяч денарів. 
Та у фінансовій звітності настрої селян та робітників не відображалися ніяк, а 

все частіші випадки злодійства  були спочатку просто списані Бемішем на важку 
спадщину двох тисяч років соціалізму. 

Як заднім числом розумів Беміш, багато що було б по-іншому, якби будівництво 
почалося не в той час, коли селяни садили рис і коли їм була дорога кожна пара 
робочих рук. Але будівництво почалося саме навесні, – і селяни не відпустили своїх 
парубків на будівництво, а парубків, котрі прийшли пізніше, зустріла вже своя власна 
субкультура будівництва, – субкультура втрачених міських хлопців, волоцюг і просто 
бандитів, які крали з баштанів кавуни і толочили рис, ходили битися з сільськими лава 
на лаву і найвищим проявом іноземної культури вважали крутецьке порно зі 
стереоефектами. 

Місяці через чотири з початку будівництва Беміш напоровся дорогою на 
церемонію "тих, що знають шлях", і голова секти, високий старигань з сивою 
бородою, вказав на нього пальцем і став взивати чаклуном щонайнижчого штибу. 
Беміш став допитуватися, в чім же його чаклунство, і отримав відповідь: 

– Усі ці барвисті етикетки й реклама, цигарки та кінофільми – все це твоя брудна 
магія і твої ритуали. Це те, чим ти намагаєшся розбестити людей. 

Беміш заперечив: 
– Мені ця реклама така ж огидна, як і тобі. 
– Це ще гірше, – посміхнувся старий. – Виходить, що у вас для маленьких людей 

одна культура, а для великих – інша. А це зовсім недобре, тому що у маленьких і 
великих людей все може бути різним – і майно, і одіж, але культура в них повинна 
бути однаковою. Наймит справляє свято весни і в палаці справляють свято весни. А 
коли твої робітники ходять на "Потрійний удар", а ти не ходиш –  о, та що й казати! 

Подумав і додав із зацікавленням: 
– Чи правда, що ви у себе під землею живете зовсім як дикі люди на півночі, 

котрі що чотири роки міняють свого правителя, а змінивши – їдять? 
– Правителя ми міняємо, – зізнався Беміш, – проте не з'їдаємо. 
 
*** 
 
Старий «знаючий» помер за два тижні по тому, як космодром прийняв перші 

кораблі, і Беміш спершу зрадів.  Проте молодий хлопець, який прийшов на його місце, 
виявився значно гіршим. Що б не робив Беміш для допомоги селищу – йому все 
вилізало боком. Відвезли якогось парубка до лікарні, прооперували йому там 
апендицит, – то Ашинік змусив усіх повірити, що біси з зірок відрізали хлопцеві його 
кукурудзяний качан і приставили навзамін козляче знаряддя, і тепер нібито 
народжуватися від нього будуть лише козли. 
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Ще за попереднього старости Беміш дав селищу позику  –  то Ашинік розпустив 
чутку, що старосту обманули, користуючись з його незнання чужої мови, і змусили 
підписати документ, що давав право на знесення всього селища. Була й інша чутка, 
теж скомпонована Ашиніком, про те, що у Беміша є чорна поворозка. Один її кінець у 
шухляді столу на віллі, а до іншого кінця прив'язаний сам володар. Тільки-но 
іншосвітянин смикне за поворозку, володар крутиться і стогне, а з неба йде град. 

Повільно, в обхід і офіційної районної влади, й офіційного начальства на 
будівництві, у селищі й на будові стали формуватися свої підпільні організовані 
структури. В селищі такою структурою стала секта. Кількість сектантів миттєво 
зросла, як виростає у насиченому розчині кристал, варто в нього опустити затравку. А 
на будівництві... ніде правди діти, будівництвом починала правити мафія. 

Свого часу між приватними особами-співзасновниками експортно-імпортних 
компаній промайнуло ім'я Охари, – того самого злодія, який був відрекомендований 
Бемішеві у злодійській корчмі і який одного разу охороняв презентацію. 

Беміш масним червоним чорнилом співзасновника викреслив, заявивши, що така 
компанія скінчить тим, що експортуватиме наркотики, і що через це  від ганьби  не 
відмиєшся. Джайлс, як представник спецслужб, цілком погодився з директором 
компанії. Бачиться, Охара вирішив діяти іншим чином. 

Лиш тепер Беміш зрозумів, як страшно підставив його маленький чиновник 
Шаваш, погодившись виключити будову з-під юрисдикції влади провінції. 
Провінційні владці були продажні та безцеремонні. Саме тому вони могли б, не 
ускладнюючи собі працю людяністю, впоратися  і з сектантами, і з бандитами. Могли 
просто виселити за три доби двійко сіл до якоїсь там Кассандани, а могли й спалити 
дощенту. 

А от Беміш не міг проїхатися по селищу танком, або, скажімо, посадити на 
нього, "схибивши", шістдесятитисячотонну космічну вантажівку, – як усерйоз 
пропонував йому Шаваш. А в жодному міжнародному кодексі не було записано, що 
мешканцям планет заборонено співати пісень і колективно їхати з глузду. 

Тепер Беміш знаходився у класичній шаховій вилці: коли б він сам став 
заарештовувати сектантів, це б викликало обурення навіть у найліберальніше 
налаштованих до чужинців чиновників. Коли б він попросив це зробити владу, він би 
остаточно визнав свою слабкість. 

Безпосереднім приводом для сутички між будовою та селищем стало таке. 
Заходилися копати котловани під службові приміщення на північному пагорбі, – і 
відкопали залишки старого храмового комплексу. Звірилися з книгами й виявили, що 
йдеться про старі храми богині Адери – благодійниці, що процвітали тут майже дві 
тисячі років тому, коли центральні чиновники не наважувалися потикатись до цих 
місць, стиха йменуючи їх мешканців розбишаками, проте, зрештою, не вживаючи для 
їх викорінення жодних заходів. 

Ця сама Адера була дама вельми кепського норову, мала звичку з'являтися 
людям уві сні й вимагати подарунків і навіть людських жертв, погрожуючи повенями, 
а на святах її чинилася небачена розпуста. Володар Іршахчан зруйнував храм 
щонайжорстокішим чином, вбачаючи в такому культі злочин проти гуманності й 
непокору владі. 

Беміш, привчений до будь-якої руїни ставитися з шанобою, роботи на ділянці 
припинив, і спитав, як діяти, у Кіссура та Шаваша. Кіссур сказав, щоби він той храм 
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розрівняв к дідьковій матері, а каміння, якщо потрібно, використав у будівництві. 
Шаваш оглянув вівтар, на якому, подейкують, приносили у жертву хлопчиків, і сказав, 
що вівтар не викликає в нього захвату як пам'ятка культури, тому що різьба на ньому 
занадто груба. 

Однак про храм зачули журналісти. У новинах вимагали прибрати брудні руки 
іншосвітян від національного надбання. Беміш дуже недоречно огризнувся, що храм, 
між іншим, знищив аж сам володар Іршахчан, а що стосується іншосвітян – то вони 
храм знайшли. 

Незабаром народилися найнеймовірніші легенди, пов'язані зі скарбами храму. У 
храмі відкопали великий колодязь двісті метрів завглибшки, і поширилася чутка, що 
це той самий колодязь, до якого дві тисячі років тому щороку кожен тутешній 
мешканець кидав найдорогоцінніші свої речі в жертву Адері. І напівп'яні робітники з 
будівництва, і селяни, очманілі від постійних радінь, повірили у це по самі вуха та 
днями і ночами стали лазити через поставлену навколо храму загорожу.  Беміш 
наказав спуститися до колодязя, й за присутності начальства та журналістів з колодязя 
витягли силу-силенну кремінних наконечників, бронзових круглих вушок і глиняних 
жіночих фігурок з величезними животами. Можливо, дві тисячі років тому мешканці 
тутешніх земель і кидали в колодязь Адері найцінніше, але в ті часи найціннішою у 
тутешніх місцях річчю був кремінний наконечник. 

Легенда ж не постраждала. Всі бачили, скільки техніки нагнали до колодязя і що 
над спуском метушилася сотня людей три дні! Немає потреби! Чутки запевняли, що 
колодязь виявився порожнім, бо начальство пограбувало його раніше. Називалися 
суми і назви кораблів, на яких скарб було переправлено на Землю, називалися музеї, і, 
звісно, називалися імена -- імена Шаваша та хазяїна компанії. 

Місяці через два після появи Ашиніка на будівництві Беміш був у столиці, де 
відбувалася конференція з проблем інвестицій у країни, що розвиваються. Беміш 
фігурував на цій конференції в якості доповідача й експоната. 

Беміш перебалакав з потрібними йому людьми і одразу ж після своєї доповіді 
поїхав на космодром, прихопивши з собою чоловіка на прізвище Борн, – представника 
Об'єднаного Галактичного Фонду, що спостерігав за долею наданого імперії 
стабілізаційного кредиту. 

Біля флайєра Беміша чекала ціла зграйка місцевих журналістів, які закидали 
його запитаннями: 

– Пане Беміш, чи правда, що коли на вашій будові викорчували стару катальпу, 
на корінні її показалася кров?  

– Неправда. 
– А чи правда, що одна з кіз по сусідству перетворилася у цапа? 
– Коза у цапа не перетворювалася. 
– А чи правда, що на будові викопали камінь, закопаний за Білого Імператора, з 

написом: "через місяць по тому, як даний камінь викопають, будова загине". 
– Правда. От тільки напис було зроблено фенільною фарбою, винайденою і 

впровадженою у виробництво близько п'яти років тому. Коли наступного разу 
сектанти надумають підробляти слова Білого Імператора, моя їм порада – не купувати 
фарбу у найближчій крамничці. 

– Пане Бемішу, чи правда, що ви заплатили у цьому році податки облігаціями 
Вейського Національного банку за номіналом? 
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Тут Бемішева охорона  – а він, за місцевим звичаєм, завів трьох дужих мурмил – 
вліпила найберучкішому з-поміж журналістів по пиці, і вони почали розбігатися. 

На зворотному шляху до Ассалаху, у флаєері, Борн поцікавився, за що дали по 
пиці журналістові. 

– Він з "Синього неба", – відповів Беміш, – це газета сектантів, котрі впевнені, 
що іншосвітяни – це біси й вилізли з-під землі. Вони кажуть, що якби ми прилетіли з 
неба, то неодмінно познайомилися б по дорозі з богами. Хамські питання ставив. 

– А-а, сектант, – вдоволено протяг банкір, – ну, сектанти – це не страшно. 
– Не страшно, але прикро, – погодився Беміш. 
– А чого це вони про податки запитували? 
Беміш промовчав, обраховуючи, чи варто йому пояснювати, в чім річ. Але 

справа була галаслива, і в місцевих газетах про неї вже згадували не раз. 
– Був такий банк, – мовив Беміш, – і збанкрутував. Уряд його націоналізував, а 

борги реструктурував і перетворив на облігації.  
– Й за скільки ж ці облігації продаються? 
– Сім-десять відсотків від номіналу. 
– А по скільки ж їх у вас зарахували до бюджету? 
– Сто відсотків від номіналу. 
Банкір навіть рохнув від зачудування, але стримався й нічого не сказав. 
Беміш поцікавився, хто з вейських чиновників більш за все сподобався Борнові, і 

пан Джеральд Борн, не вагаючись, назвав Шаваша. І додав: 
– Як ви вважаєте, чи погодився б пан Шаваш залишити свою посаду в імперії і 

очолити управління ринків, що розвиваються, у нашому банку? 
Беміш ледь не роззявив рота. 
– А чому ви думаєте, – обережно запитав він, – що Шаваш може хотіти 

залишити свою посаду? 
– Та через цькування, яке навколо нього влаштували! Я можу сказати вам цілком 

відверто, що якби не Шаваш, то жоден транш нашого кредиту  взагалі б не дійшов за 
призначенням! Місцеві чиновники усе розікрали б! Це єдина людина, котра хоч якось 
намагається врятувати економіку країни. І що він отримує навзамін? Будучи 
найкращим економістом імперії, він змушений слухатися цього маразматика Яніка, а 
чиновники поливають його огидним брудом, не маючи змоги витримати чесну людину 
у своєму середовищі. Я думаю, що найкращий для нього вихід – залишити планету. Чи 
ви не згодні? 

– Ні, чому ж, – мовив Беміш, – Шаваш дивовижна людина, ви праві. 
Беміш хотів спровадити Борна на руки Джайлсові, аби той займався гостем до 

старту, але Джайлс кудись зник, вимкнувши навіть наручний ком, і Беміш сам собі 
постановив влаштувати йому чималу нагінку. 

Беміш особисто супроводив свого давнього знайомого до посадкового трапу. 
Той був приємно вражений, дізнавшись, що космодром користується 
екстериторіальністю, і що адміністрація космодрому сама чинить суд і збирає податки. 

Коли Беміш піднімався до кабінету, ком на його зап’ястку м’яко завібрував. 
– Алло, Теренсе, – долинув до нього голос найчеснішого економіста імперії. – 

Що це у вас там за історія з фірмою "Золотий Олень"? Кажуть, ви затримали їхній 
вантаж? 
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– Ніякої історії немає, – сказав Беміш, – просто електроніки там сорок тон, а 
мита сплачено тільки за п'ять. Нехай сплатять, скільки належить, і забирають. 

– Теренсе, будьте ласкаві. До вас зазирне людина від них, поставте ви їй печатку 
і відпустіть з богом. 

І Шаваш, не дочекавшись відповіді, урвав зв’язок. 
 
*** 
 
Джайлс знайшовся за півгодини. Він зайшов до кабінету хитаючись. Обличчя 

його було розбите, дорогий костюм забризканий грязюкою. Беміш не дуже-то любив 
свого заступника, але тут він не зміг стримати природного вигуку: 

– Господи, Діку, що з вами? 
– На мене напали. 
– Хто? 
– Хто-хто? Шпана! Вся гівняна шпана цієї планети, яка тільки й знає, що 

наймається на це будівництво! 
Очі Теренса Беміша недобре зблиснули. 
– Безпека – це ваша проблема, Джайлсе. Якщо ваша паскудна служба не може 

вгамувати два десятки бандитів, як вона збирається вгамувати два десятки диктаторів? 
– Ми втихомиримо бандитів, – вибухнув Джайлс, – за тиждень тут будуть 

війська Федерації! Ми маємо на це право! На території космодрому діють закони 
Федерації, а Федерації зобов’язана охороняти своїх громадян! 

– Що? Ви послали запит? 
– Я його пошлю сьогодні! 
– Я забороняю вам це робити! 
– Чому? 
– Тому що заледве про війська стане відомо, як усі почнуть скидати свої папери! 

Спочатку спецслужби Федерації пошлють сюди свої підрозділи, щоб знецінити 
будову, а потім вони скуплять її за копійки, чи не так? 

– А бандити та єретики її не знецінюють? 
– Фондовому ринкові немає діла до сектантів! Він не знає, що це таке. А ось що 

означають війська, він розуміє чудово! 
Джайлс, кривлячись, мацав здерту вилицю. 
Беміш натиснув кнопку виклику на комі. 
– Шаваше? Мого зама сьогодні побили. Хто-хто! Бандити! Пошліть поліцію і 

розправтеся з усією цією гидотою. 
– Теренсе, на території космодрому діють ваші закони. Ви маєте право 

відправити сюди власні війська, та не нашу поліцію. 
– Скасуйте цей дурнуватий імунітет! 
– Ви самі ремствували через продажних чиновників... 
– Ваші продажні чиновники хоча б виб'ють усій цій наволочі зуби, не надто 

обтяжуючи себе пошуком юридичних доказів. 
– Я радий, що ви бачите хоч якусь перевагу у наших чиновниках. 
– Лише порівняно з вашими бандитами. 
 
***  
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На тому кінці лінії зв’язку Шаваш перемкнув канал і наказав секретареві подати 

машину. За півгодини його вузький сріблястий кар підкермував до писаної брами 
славного на всю країну веселого будинку. Шаваш, не відповідаючи на привітання 
дівчат, які за його появи підскочили, пішов нагору. 

Там, в усамітненому кабінетику, нудьгував низькуватий веєць років п'ятдесяти. 
На ньому були тільки барвисті шовкові штани, вигаптувані павичами, і на його 
оголеній м’язистій спині був такий самий візерунок, що й на штанах. Він палив 
яблучну суміш і парив ноги у особливій ванночці. 

– Ви догралися, – мовив Шаваш, – Беміш збирається очистити Ассалах від 
бандитів за допомогою федерального війська. 

– Це погано, якщо Довга Палиця пришле військо, – відповів його співрозмовник. 
– Я тут нічим не зараджу, – розвів руками золотоокий чиновник, – ви самі винні. 

Хто пограбував Джайлса? 
– Взнаю, – сказав його співрозмовник. 
– Взнай-взнай. Це корисно інколи знати, що твої люди роблять. 
Шаваш помовчав і додав: 
– Ти, Охаро, живеш при будові як паразит. Доїш і не годуєш, жнеш і не ореш. 

Звідки у Беміша до тебе любов? А от якби ти йому допоміг... 
– Чим я йому допомогти можу? Не красти? А жити за що? 
– Ну навіщо – не красти. Наприклад, у Беміша великі негаразди з сектантами. 

Прикрутіть хвоста сектантам – допоможете Бемішеві. 
Охара вороже  зиркнув на свого золотокучерявого співбесідника. Злодії на 

сектантів зазвичай не нападали. Взяти з цієї публіки нічого, а зла вона неймовірно, 
тільки зачепи, не заспокояться, допоки не виріжуть усю ватагу і не оголосять це 
божим гнівом. 

– Здається мені, що сектанти насолили не Бемішеві, а вам, – і послугу зроблю я 
не Бемішеві, а вам. 

 
*** 
 
За дві години флайєр Беміша сів на майданчику позаду Кіссурової садиби. 
– Пана немає вдома, – доповіла йому служниця, – а пані зараз вийдуть. Будьте 

ласкаві пройти до Озерної вітальні. 
Ідарі вийшла до нього у синій спідниці, оздобленій по пелені золотавим песцем, 

і кофтині, гаптованій зображеннями однорогів та білок. Волосся її було скручене на 
потилиці у великий чорний клубок, а клубок закріплений срібною шпилькою у формі 
ламасського човника. Беміш подивився на цю шпильку, і йому здалося, що вона 
встромлена в його серце. 

Беміш вклонився хазяйці дому і сказав: 
– Я зворушений, що ви прийняли мене за Кіссурової відсутності. 
Ідарі сіла на диван і поклала на коліна п'яльця з початим поясом. Пояс був 

вишитий зображеннями хмар і річок. Вона майже завжди ходила з рукоділлям. 
Двоє слуг занесли на веранду кошички з печивом та фруктами і вийшли. До 

веранди зазирнув ручний павич, розпустив хвоста, дряпнув поріг голою червоною 
ніжкою і пішов до саду. 
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– Чим ви засмучені, пане Беміш? – запитала Ідарі. – Негаразди з фондом? 
– Ні, – мовив Беміш, – просто поки я купував і продавав чужі акції, я, мені 

здається, проциндрив власну компанію. 
– А мені здалося, що ви завершили монтаж першої черги шахт за тиждень до 

терміну. 
– Я маю на увазі атмосферу на будівництві. Сектантів та бандитів. Я не можу 

впоратися з ними. Шаваш підставив мене, надавши будівництву судовий імунітет. 
Ідарі промовчала. Шкіра її була білою, як туман, що оперізує гори вранці, і вузол 

її чорного волосся затягував серця і світи. 
– Навіщо він це зробив? – люто спитав Беміш, – чи йому треба було, щоб я 

повісив сектантів? Щоб не імперія, а іншосвітяни розправилися з цими ідіотами, щоб 
його руки були чисті, а руки землян – у лайні? 

"Що я кажу, – промайнуло у Беміша в голові, – я сиджу поряд з жінкою, за яку 
віддав би весь Ассалах, ну не весь, а відсотків тридцять, – і я розмовляю з нею чорт 
зна про що, і вона вважає мене боягузливим і жадібним іншосвітянином". 

– Ви не до кінця його влаштовуєте, – мовила Ідарі. 
– Чим я його не влаштовую? Я, здається, тільки що наркотики не експортую! 
– Саме цим. 
Беміш завмер, ніби напоровся на стіну. 
– Ви... серйозно? 
– Я маю на увазі, що всі порушення, які відбуваються на космодромі, стосуються 

лише податків. Ви жодного разу не порушили кримінальних законів, Теренсе, і 
Шавашеві це не подобається. Якщо ви порушуєте тільки податкові закони, ви 
підлягаєте переслідуванню лише на цій планеті. Якщо ви порушуєте кримінальні, ви 
підлягаєте переслідуванню по всій Галактиці. Чим більше злочинів ви скоїте, тим 
більше ви будете залежати від Шаваша. 

– Мерзотник, – тужливо пробелькотів Беміш. – Якби я знав... 
– Шаваш кращий за вас, – заперечила Ідарі. Її очі дивились спокійно й суворо, і 

руки снували над рукоділлям. 
– Шаваш? Кращий!? 
– Шавашеві багато пробачиться, тому що він багато хоче. Він хоче жінок. Слави. 

Влади. А ви хочете тільки грошей. 
"Тебе. Я хочу тебе більше за гроші", –  хотів сказати Беміш. 
– Ви маєте рацію, Ідарі, – сказав він, – я нічого не люблю більше за гроші. 
 
*** 
 
Увечері наступного дня у кабінеті Беміша пролунав дзвінок. Телефонував  

Річард Джайлс. 
– Тут надзвичайна ситуація, – мовив Джайлс, – зарізали хлопчину-укладальника. 

Ми схопили вбивцю. 
– Опирався? 
– Ні. Нахабний тип. 
– Приведіть його до мене, – наказав Беміш. 
Вбивства на будівництві траплялися часто. Зазвичай вбивць не знаходили. 

Навіть якщо людину різали посеред білого дня, ніхто чомусь нічого не бачив. 
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Беміш саме гортав проект щорічного звіту компанії, коли двоє кремезних 
парубків зі служби безпеки завели до кабінету вбивцю – плюгавого мугиря років 
шістдесяти, у запраних штанях і куртці з білою облямівкою, що виказувала його 
належність до бригади дорожніх робітників. Одна рука вбивці була заламана за 
голову, а друга – за спину й там, за спиною, вони були з’єднані кайданками з коротким 
ланцюжком. Обличчя його показувало менше, ніж розтрощений екран. 

Парубки вийшли, а Беміш вказав мимовільному відвідувачеві на крісло. 
– Сідай. 
Той мовчки сів. Беміш переглядав останні сторінки звіту. 
– Ти б мене відпустив, начальнику. У тебе, кажуть, право таке є. 
Беміш остовпів від такого нахабства. 
– За що ви вбили хлопчину? 
– З тобою хотів побалакати, начальнику, – мовив відвідувач. – Адже з тобою-то 

не побалакаєш. Тричі записувався до тебе на прийом, так і так, а ти все тягнеш кота за 
хвіст. Ось сьогодні вдень записався, приходжу, а мені знову кажуть: немає для тебе, 
пико місцева, селянська, начальника, начальник будівництвом  велике цабе з Землі 
водить, не твій це тепер моріжок, забирайся назад до свого бараку. Ось я прийшов, і 
прикро мені стало: а нехай, думаю, вигадаю щось таке, щоб начальник мене до себе 
покликав. 

Беміш поки-що співрозмовника не перебивав. Він давно розумів, що рано чи 
пізно бандити завітають до нього на прийом, але не підозрював, що вони оберуть 
такий ось оригінальний спосіб. До того ж і нагадує, бестія, тонко: мені нічого не 
вартує зарізати не лише хлопця, начальнику, а й тебе... 

– Ти невдало вигадав, – посміхнувся Беміш, – тому що тепер тобі відрубають 
голову. 

– Це наша-то влада? – скривився відвідувач. Незважаючи на заламані зап’ястя, 
він, здавалося, почувався більш впевнено, ніж Беміш. – Начальнику, я не вперше 
вбиваю людей, а голова моя при мені. Чи ти думаєш, що проти мене знайдуться 
свідки? 

 Справді. Свідки були, поки треба було звести бандита з Бемішем. А коли справа 
торкнеться голови... 

– І що ж ти хотів запропонувати мені при зустрічі? 
– Лад навести. 
– Який лад? 
– Ну, а що за бардак навколо? Цуплять, лаються, – ти ж сам знаєш, які справи, – 

сировину крадуть, людей пропивають. Он, учора ватага прийшла і стала грати, 
шестеро чоловік себе програли в рабство. А вони, раби, що потім? Вони працюють, а 
хазяїн чеше пузо і зарплатню отримує. А ми б лад навели. 

– І що ж ти хочеш в обмін на порядок? 
– А признач мене начальником охорони льотного поля. 
– Наркотики возити? 
– Навіщо наркотики, люди на одних цигарках здобувають статок. Он ти, 

начальнику, утворив з Шавашем компанію, і всі говорять, що компанія ця возить без 
мита те, що хоче. 

– Це все? 
– І ще десять мільйонів. Денарів. 
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– Чому саме десять мільйонів? 
– Ти скарбів Адери вивіз на двісті мільйонів, а скарби ці належать народові. 

Брати вважають, якщо ти двадцяту частину повернеш назад народові, то це буде по-
людському.  

Беміш остовпів. 
– Жодних скарбів Адери, – мовив Беміш, – не існує. Тут, у Чахарі, немає ні 

золота, ні срібла, – звідки тут дві тисячі років тому могли бути скарби? 
– Ти мені фіранок не вішай, начальнику, – сказав бандит, – і чистенького з себе 

не корч. Ти з Шавашем знаєшся, він пів-країни вкрав, а ми лише крихти підзбируємо... 
– Я не буду з вами співпрацювати. 
– Еге ж. З Шавашем можна, а з нами – ні. 
– Є певний рівень інтелекту, – сказав Беміш, – який робить нашу співпрацю 

неможливою. Шаваш може покласти до кишені кілька мільйонів унаслідок фінансової 
афери; та він не повірить, що у богом забутій дірці є колодязь зі стінками із смарагдів. 

І гаркнув у селектор: 
– Вивести в'язня! 
За хвильку хлопці з відділу безпеки висмикували злодія з крісла. 
– Ти пам'ятай, – озирнувся він біля дверей, – що накрав ти більше, ніж 

підмайстер, а зарізати тебе так само легко. 
– Пішли-пішли, – мовив білявий охоронець, і відчутно тицьнув злодія під ребра. 
Беміш увімкнув кондиціонер і відчинив вікно, щоб якомога швидше вивітрити з 

кабінету запах злодія. 
Нічне повітря було спекотним і все просякло пилюкою, здійнятою десятками 

екскаваторів і сотнями вантажівок. Ген-ген шуміла компресорна станція, й нагорі 
згасали зорі, великі й нерівні, як скалки від пляшки, котру боги з усього маху гепнули 
об небосхил. 

Беміш сумував. Життя було бридкою і непотрібною штукою. Він будував 
військовий космодром на божевільній планеті з продажними чиновниками і 
неписьменним населенням, і, ніби й цієї афери було не досить, до нього приходила 
мафія і пропонувала переганяти через уже збудовані сектори автівки та цигарки. До 
того ж Бемішеві було цілком зрозуміло, що, швидш за все, злодій діяв за наведенням 
Шаваша і усі його випади проти міністра фінансів були, можливо, зрежисовані саме 
маленьким чиновником. Ідарі має рацію: цей чоловік від нього не відчепиться, поки 
через космодром не стануть експортувати наркотики... 

Рипнули двері. 
Беміш, миттєво обернувшись, кинувся було до столу, де у верхній шухляді 

лежав пістолет. Треба сказати, останнє злодієве попередження сильно на нього 
подіяло. Та пістолет був зайвий. На порозі, у розкішних оксамитових штанях і 
барвистій сорочці, вигаптуваній качечками, стояв Кіссур. Його карі очі зверхньо 
дивилися з-під розмаяних, мов ластів’ячі крила, брів, і довге біляве волосся було 
стягнуте золотим кільцем. 

– Кіссуре! Давно я тебе не бачив! 
– Так, – мовив Кіссур, – засидівся вдома. Подумав : "Щось давно я не дихав у 

Беміша мазутом". А звикати треба. Незабаром вся моя країна просмердиться, як твій 
космодром. 

Беміш мовчав. 
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– Ти чого такий сумний? 
– Мені сьогодні якийсь-там ваш злодій сказав навпростець, що коли я не буду 

співпрацювати з мафією, то справи мої кепські. І знаєш, що він попросив на доказ 
дружніх відносин? Скарби Адери. 

– Гм, – сказав Кіссур, – а може, віддати їх, скарби ці, тому бандитові? Я все одно 
чув, що вони накликають нещастя на кожного, хто ними володіє. 

Теренс ошелешено вирячився на Кіссура. Той раптом зареготав і ляснув свого 
темноволосого приятеля по плечу. 

– Впіймався, – закричав Кіссур, – ні, він знову впіймався! Жартів не розумієш! 
Заверещав ком. Беміш ляснув по власній руці так, що ледь не набив синець на 

зап’ястку. Ком ображено змовкнув. 
– Я не те що жарти перестав розуміти, – заволав Беміш, – я завтра сам у ці 

скарби повірю! Я повірю в стовпову відьмачку, яка народжується від зогнилого 
стовпа, консервну відьмачку, яка народжується від старої консервної бляшанки, й 
карбюраторну відьмачку, яка походить від викинутого в болото карбюратора. Я 
повірю у те, що я будую дірку до пекла, одягну білий балахон і піду проповідувати 
"тим, що знають шлях", що іншосвітяни – біси і що все зроблене іншосвітянами –  
мана, тому що довести протилежне я не маю змоги. 

– Взагалі-то, це дуже легко, – мовив Кіссур. 
– Що? 
– Довести, що іншосвітяни не наводять ману. 
– Зроби ласку, розкажи. 
– Це дуже давній спосіб, – сказав Кіссур. – Я й сам ним одного разу 

користувався ще вісім років тому, коли мені у одній провінції трапилася ватага 
одержимих. Їх ватажок запевняв, що він невразливий для стріл, й ось я сказав йому, 
що коли це так, то нехай він стане біля стіни, а я вистрілю у нього з лука. А він сам 
вірив у те, що казав, і став до стіни. Я підстрілив його так, що стріла увійшла у груди і 
на добрий лікоть вистромилася між лопатками, і він повис на цій стрілі, підігнувши 
ноги, а його прибічники, розчаровані, порозбігалися. Тобі досить взяти в руки лазер-
віяльник і запропонувати їхньому проповідникові підставити своє черево під промінь. 
Якщо, мовляв, ти залишишся живий, то вся наша техніка мана і я обіцяю піти звідси, а 
якщо ти помреш – отже, ти брехав. Тобі що, не подобається? 

– Ні. 
– Чого? Боїшся, що схибиш? 
Беміш змовчав, потім запитав: 
– То що ж мені, Кіссуре, робити з бандитами? Миритися чи воювати? 
– Та куди тобі воювати з бандитами, Теренсе, – розсердився Кіссур. – Тобі он 

кажуть, – хочеш впоратися з сектантами, візьми ствол і стріляй у сектанта, він сам до 
тебе прийде! Ти в сектанта, який тобі своє черево підставить, стріляти не хочеш, а 
бандит, думаєш, тобі черево підставить? 

– То що ж ти мені порадиш? 
– Та ти ж курка, Теренсе. Ти ж із будівництва гівно влаштував. Тут мені Шаваш 

допіру чудувався, що ти якусь залізяку не за тією графою врахував і збавив собі 
податки на півмільйона, і вже так він цьому чудувався, – що навіть він цього способу 
не знав. От тільки тут у нас все завжди вирішували не податки, а зброя… – і Кіссур 
посміхнувся. – Ну якщо не дали боги вміти стріляти, то треба миритися. 
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– А якби я тебе попрохав розправитися з бандитами? 
– Не стану я цього робити. 
– Чому? Тому, що поміж ними багато твоїх добрих знайомих? 
Кіссур змовчав. І цієї ж миті двері до кабінету прочинилися і до них залетів 

розлючений Джайлс. 
– Ви чому не відповідаєте, Теренсе, – зарепетував він, – це що за манера скидати 

виклик! 
– У вас щось термінове? 
– Термінове? Ви знаєте, що у храмі Адери робиться? Там цей їхній проповідник, 

Ашинік, привів юрбу народу, зламали загорожі, увірвалися до храму і служать 
молебень. 

Беміш обернувся і зняв з вішалки цупкий конопляний плащ, у якому він часто 
ходив будівництвом, не кидаючись здалеку у вічі. 

– Що ви збираєтеся робити? 
– Послухати молебень. 
– Ви з глузду з'їхали, – мовив Джайлс. – Зателефонуйте Шавашеві. Викличте 

внутрішні війська. Врешті решт, вони цього разу порушили закон! 
– Викликати війська? І що? Заарештувати усе село? 
– Заарештувати призвідців. 
– А решту перетворити з недоброзичливців на терористів, так? 
Беміш рішуче зав'язував мотузочки плаща. 
– Я знаю, чого хоче Теренс, – сказав Кіссур, – я з ним. 
– Куди? Удвох? О Боже! – заревів розвідник і, бачачи, що Кіссур та Беміш 

рушили геть з кабінету, побіг за ними. 
 
Розділ 9, 
у якому начальник над бісами укладає союз з праведними людьми. 
 
Храм Адери линув у ніч, підсвічений знизу смолоскипами. Натовп був 

величезний: люди в сукняних куртках і трав'яних плащах, підперезаних червоними 
поясами, напхалися до зруйнованої зали, з небом замість даху, оточуючи нашвидкуруч 
збудований поміст. Кіссур і двоє землян, вбрані у селянські конопляні плащі, не були 
помічені. Лише коли Беміш, енергійно продираючись до помосту, штовхнув когось в 
спину, його штовхнули навзаєм і брутально сказали : 

– Чого пхаєшся як біс! 
На помості, зліва і справа, горіли величезні мідні світильники, і на вівтарі 

парувала кругла мидниця з духмяною водою. Біля самого краю помосту стояв Ашинік, 
молодий проповідник "тих, що знають шлях". Його тонке як цибуляна шкірка обличчя 
розчервонілося, очі сяяли при світлі смолоскипів, і натовп відповідав на кожне його 
слово захопленим ревищем. Вбраний Ашинік був у червоний плащ із каптуром, що 
спадав до землі, вишитий різнобарвними крилатими биками. Пояс плаща був з 
начищених мідних пластинок. З-під плаща виднілися чорні замшеві чобітки, такого ж 
кольору, як і Ашинікове  волосся. Біля ніг Ашиніка лежав зв'язаний білий гусак. 

Ашинік проповідував про іншосвітян. Якщо точніше, він проповідував про 
неприпустимість носіння одежі, витканої бісами. 
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– Двісті років тому, в останні роки царювання імператора Сашшара, говорив 
щуплявий чорноволосий юнак в червоному плащі, сяючи у світлі смолоскипів, – 
поміж людьми Країни Великого Світла поширилась мода носити одяг з вовни, котру 
привозили варвари. Це було правдиве знамення того, що варвари захоплять країну. 
Тому кожен, хто носить їхні паскудні джинси або куртки – все одно що ходить голий. 
Треба знати, що усе, що роблять біси, це мана і обман. І що вони не вміють нічого, 
окрім як насилати ману. І хоч вони дуже могутні чаклуни, ми могутніші за них. 

І цієї миті з натовпу виступив високий чоловік з карими очима, твердим 
підборіддям і білявим волоссям, пропущеним крізь золоте кільце.  

– Брехня, – сказав білявий. 
Всі присутні повернулися на голос. 
– Ти хто такий? – закричав Ашинік. 
– Мене звуть Кіссур Білий Кречет, а це – начальник будови Теренс Беміш, мій 

найкращий друг, і ми сьогодні прийшли послухати, як ви тут їдете з глузду. 
– Не пасує тобі, Кіссуре, знатися з бісами, – суворо проказав Ашинік, адже 

багато хто називає тебе втіленням Іршахчана, однак, воістину, – біла хмара, й та 
брудниться об замурзаного крота. 

Кіссур, не кваплячись, піднявся на поміст і штовхнув юнака в груди. Він був на 
півтори голови вищий за Ашиніка і виглядав поруч з ним як екскаватор поруч із 
лопатою. Ашинікові охоронці тривожно крутили головами, – чи  ж не Кіссура бачив 
Ашинік на минулому чуванні володарем? 

– Ти собака і кістка собача, – закричав Кіссур тим голосом, яким віддавав накази 
багатотисячним арміям і який тепер без жодних динаміків розлягався над 
принишклою юрбою, – ти баламутиш людей і втовкмачуєш їм всілякі нісенітниці, і ти 
говориш, що біле – це чорне, і плутаєш пекло з великою Галактикою, і нічого, окрім 
загибелі для держави, від сект не буває. І якщо ти вважаєш, що все, що земляни 
роблять, мана, – бачиш, що це таке? 

– Зброя їхня, – мовив Ашинік. 
– Лазерний пістолет "Стар М", – зарокотав Кіссур, – віяльний, з поліпшеними 

характеристиками. І ти зараз станеш до цього поганого нужника, який ти називаєш 
вівтарем, а я буду стріляти по тобі з цієї штуки. І якщо зброя іншосвітян – мана, а ти – 
чародій, ти залишишся живий, а якщо зброя іншосвітян – це зброя, а ти брехун і 
облудник, – то ти здохнеш і підеш до пекла, про яке кажеш стільки дурниць! 

Ашинік зблід. Він ніколи не стояв перед дулом лазера. Він чув багато разів, що 
такі випадки траплялися, – стріляли біси у праведників, і тоді виявлялося, що все це 
мана. Але... 

– Чи ти боїшся?! – заволав Кіссур. І повернувся до селян. – Так, він боїться, він 
сам знає, що бреше вам! 

– Стріляй! – закричав Ашинік. 
– До вівтаря, – гаркнув Кіссур, – і щоб усі відійшли вбік і дивилися обома очима, 

і не розповідали потім те, чого не було! 
Натовп замовк і тільки зосереджено дихав. Ашинік цикнув на своїх охоронців, і 

вони спішно відповзли вбік. Ашинік підійшов до вівтаря, підняв руки і повернувся 
лицем до Кіссура. 



136 
 

– Все це дурниці й мана, – сказав Ашинік, – і ти, Кіссуре, піддався їй. Та коли ти 
вистрілиш, і я залишусь неушкоджений, і омана твоя розсіється, і ти більше не будеш 
ганьбити своє ім'я, і станеш з нами проти бісів. 

Кіссур мовчки дістав з кишені свіжий "бублик", перезарядив пістолет і 
клацнувши, скинув запобіжник. Вічко на верхівці "бублика" налилося зеленим 
кольором. Ашинік заплющив очі й випростав руки вперед. Бемішеві при світлі 
смолоскипів було чітко видно молоде, вкрите потом обличчя і тонку шию провідника 
сектантів. "Молодчина хлопець", – прошепотів поряд Джайлс. Кіссур підняв віяльник. 

– Не смій стріляти, Кіссуре, – мовив Беміш. 
– Та ви що, – зашипів збоку Джайлс. 
Беміш відштовхнув його і вистрибнув на поміст. 
– Не смій стріляти! 
Розлючений Кіссур повернувся до нього, і Беміш мимоволі зробив крок назад. 

Вони були майже одного зросту, Беміш та Кіссур, обидва сухорляві, міцні, треновані, 
– проте у білявому варварові буяла та енергія дикого вовка, яка була геть відсутня в 
цивілізованому бізнесменові. 

– Мовчати! – рикнув Кіссур. 
– Я не можу дозволити, аби на моїх очах вбивали людину! У що б ця людина не 

вірила! 
– Біс! – зарепетував Ашинік, – дивіться, люди, він знає, що не може мене вбити! 
Натовп погрозливо загудів і рушив до помосту. 
– Сучий ти сину, – заверещав Джайлс, висмикуючи з-за пазухи лазерний "кадет". 
– Вбийте їх, – закричав Ашинік, – вони не можуть вам зашкодити! 
Люди налягали на поміст. 
– Ще крок, і ми стріляємо, – загорлав Джайлс. 
– Стійте! – вигукнув Беміш. 
Як не дивно, натовп призупинився. 
Беміш повернувся до натовпу, розставивши долоні – місцевий жест звертання. 
– У чому ви мене звинувачуєте? – запитав він. – Не усіх землян, бо, знаєте, я не 

можу відповідати за кожного пройдисвіта, який народився по той бік неба. У чому ви 
звинувачуєте конкретно мене, Теренса Беміша, головного на Ассалахській будові? 

З натовпу пролунали незграйні вигуки: 
– Селищанських б'ють... Ходять п'яні... Землю відібрали... Отримують забагато... 
– Он як, отримують багато! – загорлав Беміш. – А чому ви не отримуєте багато? 

Я вам пропонував роботу? Пропонував! У мене сотні робіт для вас! То хто ж винен у 
тому, що ви отримуєте менше? Я? Чи ті, хто забороняє вам йти працювати на 
будівництві? 

Натовп захвилювався. Видно, що думка про вину секти в непорозуміннях, які 
відбулися, вже проскакувала у різних головах, особливо молодих, тільки вголос її не 
вимовляли, а невимовлена думка ніби й не існує. 

– Ладу на будівництві немає, – вигукнули з натовпу. 
Беміш підняв руку. 
– Ви маєте рацію. Я не зумів забезпечити лад на будівництві. 
І повернувся до Ашиніка: 
– А ти можеш забезпечити лад? 
– Боги все можуть, а я їх слуга тут, на цій землі, – сказав Ашинік. 
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– Дуже добре, – мовив Беміш, – ваші прихильники праві. Я не можу забезпечити 
лад на будівництві. Володар, врешті решт, не може забезпечити лад по всій країні, хто 
я такий, щоб забезпечити лад на космодромі? На будівництво зійшлися покидьки та 
негідники, і я не можу роздивитися, хто негідник. Тому я прошу вас, Ашиніку, стати 
моїм заступником, звільнити тих, кого ви вважатимете за потрібне, і найняти тих, кого 
ви вважатимете за потрібне. 

Сектант подивився трохи ошелешено. 
– Я не можу служити бісам, – мовив Ашинік. 
– У такому разі, – сказав Беміш, – кожна пиятика, бійка й паскудство, що 

трапиться на космодромі, буде віднині відбуватися з вашої вини. Тому що, працюючи 
на будівництві, ви могли б цьому паскудству запобігти. Чого ви відмовляєтесь від 
можливості зробити людям добро? Не можете? Тоді чому ви морочите людям голови, 
називаючи себе людиною сили? Не хочете? Тоді чому ви називаєте себе праведником? 

Сірий натовп, схожий на велетенську багатоніжку з палаючими очима 
смолоскипів, заворушився і заколихався, й до Беміша, що стояв на помості, долинули 
голоси: 

– А от якби Ашинік став начальником, то й справді все пішло б інакше. 
Ашинік мовчав. Беміш чекав: що скаже цей чоловік, і що в ньому сильніше: 

прагнення нашкодити людям з зірок чи допомогти селянам? 
– Ви ж знаєте мої переконання, пане Беміш, – промовив Ашинік, думаєте, я 

відмовлюся від них задля віконця, з якого у вас видають платню? 
– Я, – сказав Беміш, – вірю у свободу совісті. А свобода совісті – це не тоді, коли 

дозволяєш співробітникам вірити в те, що тобі подобається, а тоді, коли дозволяєш 
співробітникам вірити в усе, що вони забажають. Вважаєте мене бісом – вважайте. А 
якщо боїтеся, що тісне знайомство зі мною похитне ваші переконання, – отже, гріш їм 
ціна? 

– Гаразд, – мовив Ашинік, – я приймаю вашу пропозицію. 
– Ви з глузду з'їхали, Бемішу, – сумовито мовив Джайлс. 
Кіссур спересердя зважив на руці ствол і жбурнув його до колодязя чорній 

Адері. 
– Дурень ти, Теренсе, – сказав він, – й усі ви, іншосвітяни, дурні. 
Виходить, від вашої зброї й насправді менше користі, ніж від ошуканства. 
 
*** 
 
Наступного дня старого бандита було відправлено до столиці на вантажівці. 

Дорогою вантажівку зупинив натовп селян-сектантів, бандита вивели назовні і 
потягли до села, але так уже трапилося, що дорогою його розірвали на шматочки. 

Не повідомляючи зовсім про операцію місцевій поліції, Беміш викликав із 
столиці загін людей у масках, проте з добре помітним варварським акцентом, – 
переважно то були колишні воїни Кіссура, – і вони прочесали бараки для найманих 
працівників, нещадно виловлюючи всіх, хто мав підозрілий вигляд. Таких назбиралося 
десь із півсотні чоловік, – їх побили до втрати тями, завантажили до сітки і причепили 
сітку до вантажного флайєра. Флайєр зробив три переможних кола над космодромом і 
полетів до столиці. 
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Потім Беміш запустив до бараків Ашиніка та його сектантів. Він дав Ашинікові 
повну владу – й не помилився. Молодий фанатик був чудовим організатором, й, 
бачиться, його шпигунська служба досконало знала, хто з робітників у бараках – 
перспективний сектант, затурканий бандитами та злодіями, хто – міцний працівник, 
байдужий до цих чвар, хто минулого року грабував банк у Ініссі, а хто жебракував у 
Верхньому Харайні. Ашинік просто приносив Бемішеві списки тих, хто підлягав 
звільненню, і Беміш їх підмахував, не вимагаючи пояснень, яких усе одно б не 
отримав. 

Того ж дня до Беміша зателефонував Шаваш і став у категоричній формі 
вимагати арешту сектантів. Беміш відмовився, посилаючись на необхідність покінчити 
з бандитами. Тоді Шаваш сказав, що він дає Бемішеві два тижні на те, щоб покінчити з 
бандитами, а згодом Беміш повинен, у свою чергу, заарештувати сектантів за 
перевищення владних повноважень, самосуд і садистське ставлення до підлеглих. 
Власне, Шаваш навіть не запропонував цей план дій, а нібито зробив вигляд, що це – 
план Беміша від самого початку. Знищити одну заразу за допомогою іншої і потім 
списати на іншу усі паскудства, що трапилися під час знищення першої зарази. 

Протягом тижня на будівництві запанували лад і чистота. Беміш не був в омані 
стосовно методів, якими ця чистота досягалася: він бачив, як за наказом Ашиніка двоє 
прибиральників шмагали третього за невимиту після зміни ганчірку: шмагали з 
відтяжкою, з криком, солоними різками. 

Два тижні Беміш мовчки підписував Ашинікові прохання, включно з проханням 
про придбання за рахунок компанії трьохсот метрів білого шовку і трьох білих гусаків, 
незважаючи на те, що Бемішеві було добре відомо: білий шовк піде на пояси, які 
сектанти надписували заклинаннями і носили на тілі, а білі гусаки підуть на ворожіння 
про долю бісів. 

На початку третього тижня Беміш підловив свого нового заступника на тому, що 
той сидів і читав посібник з влаштування та ремонту апарату лазерного зварювання, 
чого не варто було робити сектантові, котрий вважав, що лазерне зварювання то 
облуда й мана. 

 
*** 
 
Через день на Вею прилітала сановита делегація фінансової ради Федерації. 

Делегація повинна була вивчити стан вейської економіки і зібрати відомості про 
наданий Веї цільовий кредит Галактичного Банку. З точки зору Беміша, таке збирання 
даних був надмірною розкішшю, тому що він не бачив іще жодного цільового 
кредиту, використаного іншим чином, ніж для побудови заміських садиб для 
чиновників, котрі завідували його розподілом. Кредити були величезні, і садиби 
виходили розкішні. А оскільки кредити давалися все одно під гарантію держави, 
чиновникам Федерації було тричі начхати, на що вони підуть. 

Делегація сіла на Ассалахському космодромі і виявила бажання оглянути 
побудовані споруди, а також другу чергу будівництва, відокремлену від уже діючого 
космодрому плетеною залізною сіткою. 

Делегація була в захваті від ладу на будівництві. Прощаючись з Бемішем, 
провідник делегації, заступник голови Галактичного Банку сприяння розвиткові, 
сказав, що в нього блискучий профспілковий лідер. 
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– Це просто вражаюче! Теренсе, де ви знайшли такий скарб? Чи ви бачили, як 
робітники його слухають? Вони заглядають йому до рота, ніби він пророк якийсь, а 
йому немає й двадцяти п’яти! 

Зампред сказав, що отакенному парубкові треба терміново дати стипендію і 
відправити до Хевішема чи Гарварду, і пообіцяв дати на цей випадок рекомендацію. 

По від'їзді делегації Ашинік запитав Беміша, чому разом з землянами не приїхав 
Шаваш, який, власне, й ніс головну відповідальність за розподіл вищезгаданих 
кредитів. Беміш відповів, що Шаваш був зайнятий. Але насправді Шаваш 
зателефонував за годину до вильоту і сказав, що він приїде тільки в одному випадку: 
якщо забере з собою у мішку голову Ашиніка. Шаваш саме так і висловився: "голову". 

– Ви знаєте, – запитав Шаваш, – що це "ті, що знають шлях", влаштували на 
мене останній замах? 

– Звідки мені знати, – огризнувся Беміш, – якщо ви повісили за нього зовсім 
інших людей? 

 
*** 
 
Наступного дня Беміш побачив, що акції компанії "Окурі" доволі жваво йдуть 

догори і що це відбувається через те, що "Окурі" нібито отримала від імператора право 
на розробку нещодавно виявлених у Чахарських горах мідних покладів. Беміш 
зателефонував до Шаваша, аби дізнатися, чи правда "Окурі" вхопила цей шмат, чи 
хтось просто поширює чутки, аби зрубати грошенят, і чи є в Чахарських горах мідь 
узагалі. 

– Міняю відомості про "Окурі" на Ашинікові яйця, – мовив Шаваш. 
– Ні, – сказав Беміш. 
– Що з вами, Теренсе, невже ви в нього закохалися? Ніколи не помічав у вас 

схильності до хлопчиків. 
Бемішеві дух перехопило. 
– Я жартую. Адже ви кохаєте зовсім іншу – жінку, – багатозначно й вагомо 

сказав міністр фінансів. І вимкнув зв’язок. 
Того вечора, коли Ашинік вечеряв у загальній їдаленьці, до нього підсів Беміш. 

Після чаю Беміш запитав: 
– Чого ваші одновіряни так не люблять Шаваша? 
Ашинік промовчав. 
– Шаваш – хабарник та негідник. 
– Ашиніку, синку, усі вейські чиновники негідники та хабарники. Проте 

Шаваша ви не любите значно більше, аніж, скажімо, Ахаггара чи Ханаду, – а шкоди ж 
вони завдають не менше. 

– Ханада не намагався нас знищити. 
– Он як? А Шаваш намагався? 
– Так. Він наповнив наші Кільця шпигунами й розкольниками. Він підкупив тих, 

хто нестійкий у істині, й вони стали проповідувати всілякі нісенітниці, й багато хто 
дав себе звести. 

–  Які саме? 
– Він підкупив Дахака, і Дахак став говорити, що бісів не можна виключити з-

поміж синів Божих і що біси не будуть  засуджені навічно. А ще він підкупив Амарну, 
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і Амарна став вчити... – Ашинік раптом зупинився. –Наше вчення вас не стосується, – 
завершив він. 

Беміш не зміг стримати усмішки. 
– Ти впевнений, що кожен сектант, який вірить не так, як ти, обов'язково 

підкуплений чи спокушений? 
– Ці люди були підкуплені Шавашем, – відрубав синьоокий проповідник. 
Беміш змовчав. Взагалі-то слова Ашиніка були схожі на правду. Адже й сам 

Шаваш колись сказав Теренсові: головне, що вбиває єретиків, – це чвари всередині 
секти. І взагалі, це так схоже на Шаваша. Так, цей чиновник крав, грабував, й 
недаремно про нього ходив жарт, що з-поміж усіх богів Шаваш найбільше заздрить 
десятирукому Хаззі: уявляєте, скільки добра можна накрасти десятьма руками? Але 
при цьому лише Шаваш, з-поміж усіх хабарників, що його оточували, міг бути 
серйозно стурбований майбутньою небезпекою, яку становили "ті, що знають шлях".  

Так. Навіть дуже схоже, що Шаваш намагався впоратися з сектою способом, 
який би не викликав міжнародного скандалу. Одна справа – публічно повісити 
сектантів, розлютивши тим самим комісію з прав людини, інша – змусити їх 
передушити одне одного. 

 
*** 
 
Наприкінці третього тижня Беміш застав Ашиніка на краю розбудовуваного 

сектора. В руках хлопець тримав Бемішів пістолет, очевидно, роздобутий ним з 
шухлядки у кабінеті, й, вийнявши зарядну камеру, замислено розглядав "бублик". За 
десять метрів від Ашиніка вивищувалася величезна базальтова брила, яку залишили на 
краю поля з причини її непідйомності. Тепер брилу міг відтягти звичайнісінький 
"Атарі" за два заходи: вона була розсічена посередині, краї рваної рани скипали 
чорною базальтовою піною. 

Вогник на верхівці "бублика" миготів червоним – заряд було використано 
дощенту. Забачивши Беміша, щуплявий хлопчина кинув пістолет на траву і запитав: 

– А чому Кіссур не застрелив мене? 
Беміш гойднувся з носака на каблук. 
– Я вже казав. Я не можу дозволити, аби на моїх очах чинилося навмисне 

вбивство, навіть за згодою жертви. 
– А я думав, – ця штука не може мене вбити. Я тоді подумав, що ви завадили 

Кіссурові довести мою правоту. 
Беміш мовчки подивився на юнака. Цікаво, скільки ж часу йому знадобилося, 

аби четвертувати брилу? Бублик "Стар" розрахований на сорок вісім хвилин 
стрілянини в автоматичному режимі. 

– Це дуже важко, – мовив Ашинік, – коли ти бачив, що це – чорне, а воно 
виявилося білим. 

– Ти насправді мав видіння, Ашиніку? 
– Я й зараз їх бачу. 
– Про що? Про те, що іншосвітяни – біси? 
– Так, – відізвався Ашинік, – а скажіть-но, чи може людина народитися з 

золотого яйця? 
– Почитай підручник з біології, – сухо порадив Беміш. 
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*** 
 
Наступного дня Ашинік розпоряджався вирубкою лісу під новий квадрат, і на 

очах у працівників  втратив свідомість. За десять хвилин він прийшов до тями і 
продовжував порядкувати, хоча Беміш сказав йому по рації, аби той ішов і відпочивав. 

Два дні Ашинік почувався нормально, а на третій день знову втратив свідомість. 
Тоді він сказав робітникам, що перетворить їх на тарганів, якщо вони розкажуть 
Бемішеві про припадки, і Беміш нічого не знав до того часу, поки, через два тижні, 
Ашинік не знепритомнів на ранковій робочій нараді. 

Він невдовзі отямився, але Беміш заборонив йому навіть рота відкривати і 
затягнув у лікарський кабінет до Айзека Малиновського, котрий завідував на 
будівництві грипами, нещасними випадками та лихоманками, а також регулярно 
страхав Беміша епідемією холери. 

Малиновський виміряв юнакові тиск, вклав у ліжко, обплутав дротами і 
перевірив на томографі. Ашинік не дуже опирався. Здавалося, йому було байдуже. 

– На що-небудь скаржитеся? – врешті запитав Малиновський, накривши юнака 
простирадлом і сівши поряд. 

– Ні. Я в порядку? 
– У вас сильне нервове виснаження. Що з вами відбувається перед тим, як ви 

втрачаєте свідомість? 
– Я бачу різноманітні картинки. Я ось сидів, наприклад, сьогодні на нараді, а 

потім у всіх навколо почали рости роги і пащі, а стіна зав'язалася навколо мене і стала 
душити. 

Ашинік помовчав. 
– Скажіть, лікарю, я божевільний? 
– Чому ви про це запитуєте? 
– Через видіння. Я подивився посилання і виноски. Там сказано, що коли 

людина бачить те, чого не бачать інші, це означає, що з мізками щось негаразд. 
– Якби до мене прийшов мій співвітчизник і розповів те, про що розповідали ви, 

я б, безумовно, порадив би йому звернутися до психіатра. Але є така річ, як 
особливості культури. Те, що є ненормальним для однієї культури, може бути нормою 
для іншої. На Землі теж були часи, за яких видива бачили цілком розсудливі люди. 

– На Веї такі стани не вважають за норму. Ви погано розумієте нас, лікарю. 
– О ні, я згоден, що ваші чиновники – люди раціональні. Але та специфічна 

субкультура, до якої ви належите, – інша річ. Для "тих, що знають шлях" транс – 
норма, а здатність впадати у транс – це один зі способів довести першість. Ви 
надзвичайно нервова і дуже збудлива людина, Ашиніку, але ви абсолютно при 
здоровому глузді. І я думаю, що ваші видіння невдовзі зникнуть, тому що тут, на 
службі у компанії, ви знайшли інший спосіб бути першим. 

Малиновський настромив на шприц пластикову ампулу з ліками і сказав: 
– А зараз вам треба добре і довго поспати. 
 
*** 
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Коли Ашинік прокинувся, вже був день. Вогненні пики, які звивалися у голові 
учора, зникли. Він лежав на широкій постелі у кімнаті з різьбленими стінами рожевого 
дерева і прочиненим вікном. На вікні сиділа, вивчаючи його схожими на краплі ртуті 
очицями, сива пташка-дідовик, і ген-ген, за синявим пір'ячком дідовика та зеленню 
кущів, здіймалася до неба двохсотметрова сталева голка фонової щогли Ассалахського 
космодрому. 

Ашинік зрозумів, що його, напевно, відвезли до садиби Теренса Беміша. Він 
поки-що не бував у садибі, тому що на космодромі було багато роботи і тому, що 
Беміш сам або ночував на космодромі, або вилітав у справах до столиці. 

Ашинік повернув голову і побачив, що поряд з ним сидить дівчина. Дівчина 
була вбрана в оксамитову кофтину і довгу, вигаптувану квітами і травами спідницю-
дзвоник. Димчастий шовковий пояс, зав'язаний п'ятипелюстковим вузлом, тріпотів за 
її спиною, наче крильця метелика. У неї були золотаві кучері і сірі з золотом очі, що 
видавало в ній корінну мешканку імперії. 

Дівчина несміливо посміхнулася до Ашиніка, і Ашинік несподівано посміхнувся 
їй у відповідь. Щось промайнуло між ними – Ашинікові на мить уявилося пухнасте 
звірятко, що проскочило з усмішки до усмішки. 

– Пан Беміш велів вам лежати і не вставати. 
– Ти наложниця Беміша? – запитав Ашинік. Голос його раптом набув холодної 

впевненості, з якою він проповідував сотням людей. 
– Так. 
– Я чув про тебе. Ти – Ініс. За скільки він тебе купив? 
Ініс здригнулася. 
– Він дав за мене стільки, скільки просили, – відповіла вона. 
– Він тебе кохає? 
– Пан Беміш дуже добре до мене ставиться, – мовила Ініс. 
– Чому я не бачив тебе на будівництві? 
Ініс винувато посміхнулася. 
– Пан Беміш дуже хотів, щоб я була на будівництві, – сказала Ініс. – Він 

заохочував мене, коли я стала розумітися на бухгалтерських програмах і відповідати 
на дзвінки. А потім почалися всі ці неподобства... Одного разу я була в його кабінеті, 
коли туди постукали троє робітників. Вони прийшли поскаржитися на старшину, але 
побачивши, що я сиджу одна, накинулися на мене і ... зрештою, я встигла покликати 
на допомогу. Після того пан Беміш дуже довго лаявся і більше не дозволяв мені 
відлучатися з садиби. 

Ініс випросталась і не без гордощів додала: 
– Та я тут дуже багато роблю. Я перевіряю всі кошториси, й минулого місяця я 

зберегла панові Бемішеві двісті тисяч, коли помітила, що один місцевий чиновник весь 
час проводить через компанію фальшиві рахунки. 

Зітхнула і додала: 
– Щоправда, цьому чиновникові все одно довелося дати п'ятдесят тисяч хабарем. 
– А як ти це робиш? – запитав Ашинік. 
Він був дуже мало знайомий з комп'ютерами і, правду кажучи, боявся цих 

страховинних підказувачів, яких земляни вічно носили при собі, наче носовички, і при 
кожному третьому слові виймали з кишені і розгортали. Поглянувши на них, він 
повсякчас пригадував одну з найбільш поширених легенд секти – про те, що біси 
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виймають свої душі і кладуть їх до цих кремнійорганічних носовичків або залізних 
коробочок, і душа бісів журиться і підморгує з дисплеїв кольоровими вогниками. 

Ініс стала щось говорити, та Ашинік пропустив відповідь повз вуха. "А біс не 
дуже-то ревнивий, коли залишає свою наложницю наодинці з молодим чоловіком", – 
думав він. 

 
*** 
 
Ашинік повернувся на будівництву за три дні, і Беміш був дуже радий, тому що 

без нього впоратися стало важко. Бемішеві ще кілька разів доводилося посилати 
Ашиніка до садиби за важливими паперами або з інструкціями, і щоразу Ашинік їздив 
з помітним задоволенням. 

А невдовзі й Ініс знову стала з'являтися на будівництві, і Ашинік перестав 
вчащати до садиби. Ашинік та Ініс були значно молодші за Теренса Беміша, – їй 
сімнадцять, йому двадцять три, але Беміш все ніяк не помічав, як спалахували щоки 
Ініс, коли до кабінету президента компанії заходив його молодий заступник, і як часто 
Ашинік та Ініс обідали разом в службовій їдальні або ж у якомусь з портових 
ресторанчиків, що зростали, як гриби після дощу. 

Хоч Теренс Беміш і промовив, під час своєї першої зустрічі з Ініс, якісь там 
слова про свободу волі, насправді ця свобода волі дійшла не далі того, що Теренс 
інколи розпитував її щодо звичаїв та її саму вчив відповідати на дзвінки.  Ініс була 
добра й мила дівчина, але зірок з неба не хапала. Беміш був цілком задоволений, що 
вранці вона подає йому чисту сорочку і шкарпетки, вдень – чудову каву, а ніч 
проводить у його ліжку, – зрозуміло, у тих випадках, якщо голова Ассалахської 
компанії не розважався у столичному борделі чи на прийомі у високопосадовця, що 
зазвичай закінчувався у тому ж борделі. 

Беміш ставився до неї дбайливо, як до дорогих хатніх меблів, але знав, що з Ініс 
нічого ліпшого за економку зробити не можна – мила, добра дівчина, з теплим серцем 
і не дуже, зізнаймося, розумною голівкою. А будь-яка нерозумна людина автоматично 
зараховувалася Теренсом Бемішем кудись до самого низу рейтингового листка. 

 
*** 
 
Наступного тижня на будівництво прилетів Тревіс. Зустріч була запланована 

доволі давно і скандалу з сектантами не стосувалася ніяк, але, видно, ще вдома Тревіс 
щось почув. Його перше запитання по прибутті було: 

– Теренсе, що тут у вас відбувається? Кажуть, ви зробили своїм заступником 
якогось сектанта? 

– Знайомтеся, Ашинік, – мовив Беміш. 
Ашинік вклонився. Тревіс розглядав юнака впритул. 
– То ти, виходить, вважаєш мене бісом? – поцікавився Тревіс. 
– Я не знайомий з вами, – серйозно відповів Ашинік, – але те, що я чув про вас, 

змушує мене думати – багато хто охоче назвав би вас бісом, та й ви б не образилися 
від такої назви. 

Тревіс зареготав. 
– Гаразд, якщо ти й єретик, то хоч не божевільний, – мовив він. 
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*** 
 
Вісімнадцятого числа Беміш розмовляв з володарем Варназдом. Це трапилося 

так.  
У Беміша назбиралася чимала кількість паперів, які вимагали Шавашевого 

підпису, й він особисто з'явився до столиці з паперами та подарунками. Йому сказали, 
що Шаваш у палаці і буде там до ранку. Беміш вирушив до палацу. Його впустили без 
перешкод. 

Численні павільйони та внутрішні подвір'ячка, сади, що дихали прохолодою, 
були так несподівано гарні, що Беміш, втомившись від грюкоту бетонних плит і 
всього бруду свого величезного будівництва, забувся й пішов бездумно тинятися між 
танцюючих богів та павичів, що поважно квоктали. Раптом хтось гукнув його з 
різьбленої альтанки: 

– Пане Беміш! 
Беміш озирнувся й підійшов, намагаючись пригадати, на якому з численних 

прийомів бачив він цього досить молодого чиновника, з розгубленим та милим 
обличчям і бровами, загнутими догори на кшталт пелюсток орхідеї. 

– Не впізнаєте? – запитав, посміхаючись, чиновник. 
– Даруйте, володарю, – похопився Беміш, стаючи на одне коліно, – як можна не 

впізнати! 
Володар вказав Бемішеві на плетене кріселко в глибині альтанки, Беміш сів до 

кріселка і запхнув за спину теку з паперами. 
– Я хотів вас запитати, – вів далі володар, – що таке ""unfathomable"? 
– Що? – здивувався Беміш. 
Володар підхопив томик, що лежав перед ним, і прочитав, ледь розтягуючи 

голосні: 
– Unfathomable sea, whose waves are years,  
   Ocean of time, whose waters of deep woe 
   Are brakish with the salt of human tears...4 
Беміш опустив очі на обгортку : це був Персі Біші Шеллі. 
– А, – мовив Беміш, – unfathomable означає бездонний. Це поетичне слово. Не 

думаю, щоб воно комусь знадобилося зараз. 
– Так, – кивнув володар, – у вас зникло багато поетичних слів. І з'явилося безліч 

абревіатур. 
Беміш кивнув. 
– Шкода, – сказав володар, – що ваші старі книги в нас не перекладають. 

Довідники і посібники перекладають, а Шеллі –  ні. 
– Вам подобається Шеллі? – боязко спитав Беміш, аби підтримати розмову, хоча 

єдиний Шеллі, якого він читав, був якийсь А. Д. Шеллі, один зі співавторів книги 
"Монтаж радіолокаційних маяків на геостаціонарних орбітах з метою корекції курсу 
космічних лайнерів у навколопланетному просторі". 

                                                             
4 Бездонне море, чиї хвилі – роки, 
Океан часу, в якому води скорботи 
Солонуваті від людських сліз. 
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– Так, – сказав володар, – коли я його читаю, я розумію, що земляни дуже схожі 
на нас. Або були схожі. Знаєте, це уявлення про час, який несе загибель найкращим і 
гордим, повертається назад ... 

Володар замовк. 
– Ви когось шукали? – зненацька сказав він, киваючи на теку, кінчик якої 

виглядав з-за бильця крісла. 
– Так, Шаваша. Мені потрібен його підпис. 
– Можливо, щось можу підписати я? Я впевнений, що в вас тут немає нічого ... 

вартого осуду. 
Імператор Варназд знічено посміхнувся, промовляючи ці слова, а Беміш  відчув 

щось неприємне. Нічого вартого осуду? Що він має на увазі? Що Беміш не шахрує? 
Або що весь бруд проходить повз документи? 

– То хочете, я щось підпишу? 
Беміш вагався. З одного боку, два документи справді вимагали володаревого 

підпису, – потім чекай той підпис три тижні. З іншого, а що, коли Шаваш буде 
невдоволений? Вирішить, що Беміш прокрався до саду, розшукав за спиною у Шаваша 
володаря, наговорив йому бог зна чого, позбавив Шаваша відповідних такому 
підписові знаків уваги і взагалі поводився непристойно. 

Беміш звів очі. Імператор раптом скорботно посміхнувся і мовив: 
– Вибачте. Я знаю, що мій підпис небагато вартий, але я весь час забуваю, що 

він може й нашкодити. 
"Господи! – здивувався Беміш, – він усе розуміє! Але чому ж..." 
– Я хотів би зробити вам щось приємне, – сказав володар. 
– Ви... Я бачив декілька ваших картин. Можна подивитися на інші? 
Володар посміхнувся. 
– Йдемо. 
За п'ять хвилин вони пройшли через володареву спальню до світлої 

восьмикутної кімнати. Вартові вилупили очі: коли тут, в обгороджених покоях, і 
бували колись іншосвітяни, – Ванвейлен або Нан, – то, принаймні, це було доволі 
давно. 

Беміш не помилився: малюнки володаря Варназда були напрочуд гарні. 
Можливо, він не був геніальним художником, швидш за все, навіть наслідував когось 
з давніх майстрів, – усі малюнки до останнього були виконані у традиційній манері, 
легкою, ледь вицвілою від народження аквареллю, і в усіх них було щось сумне і 
беззахисне, що навдивовижу гармонувало з обличчям самого володаря Країни 
Великого Світла. "Я б не взяв його на роботу навіть аналітиком", –  блимнуло у 
Беміша в голові. 

Беміш надовго зупинився перед одним з малюнків. Це був вигляд з вікна, – 
ймовірно, палацового, судячи з кучерявого кутика рами, на зимовий сад. 

Величезні пласти мокрого снігу пригинали до землі сухі китиці квітів, посеред 
великої чорної прогалини четверо садівників-простолюдинів, насупившись, як 
горобці, від холоду, розпалювали багаття. Позаду багаття сиротливо стирчав спис. 
Було видно, що тому, хто малював, було шкода цих людей, та він вважає, що нічого не 
може вдіяти. Зима. З року в рік. Unfathomable sea, whose waves are years... 

– Ну, – мовив володар Варназд, – який вам найбільше припав до душі? 
Беміш вказав на малюнок з садівниками навколо багаття.  
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– А ще? 
Беміш вибрав ще. 
– У вас чудовий смак, – сказав володар. – Це найкращі. 
– Ви давно їх намалювали? 
– Так, років вісім тому, я тоді був у полоні в Ханалая. Це мої вартові. Бачите – 

спис? 
Беміш зблід. Так, адже вісім років тому володар Варназд був у полоні в 

заколотників, і не просто у полоні: Ханалай хіба що голодом його не морив, витирав 
на бенкетах пальці об його волосся, чекав тільки повної перемоги, щоб стратити 
негідного імператора... 

– Напевно, – мовив Варназд, – щоб добре малювати, треба погано почуватися. В 
мене був тоді привід жаліти себе. 

– Мені не здається, – насмілився Беміш, – що ви тут жалієте себе. Ви жалієте тих 
селян, котрі вас стережуть. 

Вони вийшли з восьмикутної кімнати на терасу. Біля балюстради стояло легке 
крісло з золотою голівкою і розправленими крилами з боків, – здавалося, крісло 
летить, і декілька лавочок для ніг. Володар сів у крісло і вказав Бемішеві на лавочку. 
Вони сіли, володар помовчав і запитав: 

– У ваших газетах пишуть, що я повинен скликати парламент і передати право 
вибору голови уряду народові: лише так, мовляв, можна впоратися зі сваволею та 
корупцією. А мої чиновники запевняють, що народ мій бідний, розгублений та 
озлоблений, що в країні безліч таємних сект. Якщо дозволити голосувати лише 
багатим – спалахне бунт, якщо ж дозволити голосувати всім, то одна половина 
парламенту складатиметься з божевільних сектантів, а інша – з чиновників, 
підкуплених бандитами. А ще кажуть, що лише у спокійні часи може керувати 
зібрання, у часи ж неспокійні повинна керувати одна людина. Адже в природі зібрань 
думати довго, а у неспокійні часи треба вирішувати швидко, і будь-яке тривале 
рішення в неспокійні часи – неправильне. А як вважаєте ви? 

Бемішеві було незручно сидіти на своїй золотій жердинці, – він що, папуга? Він 
встав і сказав: 

– Я вважаю, що завжди знайдеться тисяча аргументів, чому демократія –  погана 
річ. І я думаю, що всі ці докази – упереджені. Я не вірю, що народ такий дурний, як це 
намагаються зобразити безсовісні політики, і, даруйте, володарю, я впевнений, що 
мільйон дурних простолюдинів обманути важче, аніж одного розумного імператора. 

Варназд помовчав. У нього були дивовижні очі: спершу вони видалися Бемішеві  
зеленкуватими, згодом блакитно-сірими, і тільки зараз Теренс зрозумів, що колір їх 
весь час пливе, і лише самотність у них залишається незмінною. 

– Коли я був у полоні в Ханалая, я багато про це думав. Я думав, що це мої 
власні помилки призвели до громадянської війни і що найпаскудніше було в тому, що 
я не дуже-то був винен у тих помилках. Просто, коли все залежить від однієї людини, 
чиновники навколо хочуть вирішити усі свої проблеми, обманюючи цю людину, і 
звісно, їм це вдається. І я вирішив, що одна людина не повинна правити країною, тому 
що взагалі не буває володарів, котрі не помиляються, а бувають лише володарі, котрі 
думають, що не помиляються. 

Беміш посміхнувся. 
– Вибачте, володарю, але не надто помітно, що ви так вирішили. 



147 
 

– Мене відмовили, – сказав Варназд, – відмовили земляни, Нан і Ванвейлен. 
Взялися доводити, що вибори призведуть до анархії; що народ вважатиме їх ганьбою і 
поступкою землянам, які диктують свої умови звільненому імператорові; що навіть 
заколотник Ханалай розумів: світобудова Імперії Великого Світла тримається на 
шануванні Бога-Володаря, а виборне зібрання будуть не шанувати, а зневажати. Може, 
це й так, але насправді все впиралося в те, що Нан та Ванвейлен розуміли: їм легше 
буде правити від мого імені, ніж від імені виборного зібрання. Так, вони відмовили 
мене. 

– Не думаю, – сказав Беміш. – Ви дозволили себе вмовити. Ви відмагалися від 
влади, поки її у вас не було, а коли вам її повернули, вам не дуже-то захотілося від неї 
відмовлятися. 

Беміш чекав гніву або байдужого "ні", але володар раптом опустив голову, і на 
його віях показалися сльози. 

– Дивна річ, – мовив Варназд, – я ж сам собі багато разів говорив те ж саме, що й 
ви. А ось ви зараз сказали мені ці слова, – і я ладен вас за них зненавидіти. 

І сплеснув руками: 
– Де ж вона, моя влада? Ви навіть побоялися підписати в мене папери, ті, які 

завтра принесе мені на підпис Шаваш! Злякалися, що Шаваш запідозрить в цьому 
інтригу, що підписаним мною паперам не дадуть ходу! А ви ж із Шавашем друзі! 

– Володарю, – мовив Беміш, – якщо ви усе розумієте, то чому так поводитесь? 
Чому не призначите дату виборів? 

– Знаєте, – запитав Варназд, – хто після виборів стане першим міністром імперії? 
Беміш знизав плечима. 
– Шаваш! Я не вірю, що мій народ вибере сектанта або дурня! Він вибере 

розумного чоловіка. Шаваш підкупить усіх і сподобається всім, він навіть до сектантів 
знайде стежинку через своїх шпигунів, – але, допоки я живий, пане Бемішу, я не 
стерплю, аби Шаваш правив моїм народом. В нас немає такого бога, яким є ваш 
Сатана, – але, повірте мені, якби він був, – Шаваш був би сином Сатани. 

Прощаючись, володар Варназд несподівано повів свого гостя до одного з 
павільйонів, де висіли картини минулих віків. Картини вкривали стіну цупким 
барвистим килимом, неначе іконостас, і перед найпрекраснішими з них були 
влаштовані маленькі мармурові вівтарі з курильницею і золотим шапличком, в якому 
плавали свіжі соснові гілки. 

Беміш одразу побачив "дівчину і дракона", – перед нею також стояв вівтар, і 
Беміш ще занепокоєно подумав, чи не завдає дим курінь шкоди живописові – або, 
навпаки, оберігає його? 

– Я хочу подарувати вам її, – мовив імператор. Беміш вклонився. 
– Ваша Величносте, я не можу прийняти такий подарунок. 
– Але я так хочу! 
– Через цю картину було вбито людину. Вона буде постійно мені про це 

нагадувати. 
– Кого? 
– Мого управителя Адіні. Людину, яка за наказом Шаваша підмінила копію 

оригіналом. 
Беміш завагався, міркуючи, чи не буде витлумачено те, що він скаже, як 

нахабство, і завершив: 
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– Я б надав перевагу "садівникам навколо багаття". 
"Садівників" володар Бемішеві, звісно, не подарував. Однак за два дні потому, 

на малому палацовому прийомі, вручив землянинові акварель, що зображувала 
шалений танок русалок, лоскотунчиків та людей навколо вогнища, яке здіймалось до 
небес. Барви були хворобливо яскраві, зіниці людей звужені від сліпучого світла, і 
саме вогнище спліталося з хороводу примарних змієподібних демонів. Хтось з гостей, 
посміхнувшись, прошепотів, що десь так у п'ятому столітті уявляли таємні церемонії 
на честь бога багатства. 

Теренсові Бемішу накинули на плечі плащ, у якому належало приймати такі 
подарунки, й він став на коліно і поцілував руку імператора та золоту китицю, 
прикріплену до правого кутка сувою. 

Сам факт того, що імператор подарував власну картину людині з зірок, викликав 
немало пересудів – Теренс Беміш був перша така людина, про яку знали, що 
народилась вона на небі. Зашепотілися, що невдовзі чужинцеві запропонують посаду 
намісника Чахару або міністра фінансів, але люди обізнані хитали головами й казали, 
що ніхто не стане змінювати указ, який забороняв людям з зірок займати посади в 
імперії – цей указ був навмисне влаштований свого часу, аби вигнати з країни Нана. 

 
*** 
 
Той день, якого Беміш розмовляв із володарем Варназдом, його перший 

заступник Ашинік провів на новому квадраті А-33. Ділянка була ледь-ледь обжита – 
посеред неї вже звивалася продавлена тракторами дорога, але варто було відійти від 
дороги на десять метрів, як з трави починали випурхувати птахи та ящірки 
підставляли сонцю зелені спинки на пістрявому камінні. Коли настав обідній час, 
робітники сіли у візок, приладнаний до трактора, і поїхали до їдальні. Ашинікові 
хотілося побути на самоті. Він вибрав собі освітлений сонцем пагорок, сів на траву і 
розгорнув ганчірочку, в яку було загорнуто його обід: дві перепічки з овечим сиром та 
маслом.  

Хтось опустився поряд на траву. Ашинік озирнувся. Поряд з ним сидів чоловік у 
грубому солом'яному плащі та жовтому поясі ремонтника – проте це був не 
ремонтник, а чоловік на ім'я Ядан. Ядан був той самий вчитель, який просвітив 
Ашиніка і котрий увів його до третього кільця. Ядан не був очільником секти, вище за 
нього був ще один чоловік, якого заборонялося називати на ім'я і якого всі називали 
Білий Старець. Білий Старець – це було не прізвисько, а посада. Якби Білий Старець 
помер, Ядан став би Білим Старцем. Ядан був найнепримиреннішим супротивником 
землян з усієї секти і стояв у її ієрархії другим, і його переконання були такими ж 
міцними, як його руки, – сталеві руки п’ятдесятирічного професійного акробата, що 
сорок п’ять років розважав народ штукарством, трюками та проповідями; і такими ж 
глибокими, як рубці від нагайок у нього на спині, – Ядан двічі втікав з каторги ще до 
громадянської війни. 

– Доброго дня, Ашиніку. – мовив Ядан. 
– Доброго дня, вчителю. Чому ви не сказали, що хочете мене бачити? Вам 

небезпечно тут з'являтися. Раптом вас впізнають. 
Яданове обличчя, зморшкувате, мов грецький горіх, залишалося цілком 

нерухомим. Прикмети його були в усіх зведеннях, та ще не було випадку, щоб Ядана 
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спіймали: вартові стверджували, що при зустрічі він відводив їм очі або 
перетворювався на білого баранця. 

– Чому ж небезпечно? Мені здавалося, це найбезпечніше для мене місце в усій 
імперії. Хіба ж усі, хто працює зараз на будівництві, – не віддані нам? 

– Що взяти з простих селян, учителю? Бісам легко підманути людину високою 
платнею і товстою перепічкою, а цей диявол Джайлс понастромляв усюди сталевих 
очей і стежить за мною постійно. Адже ж відеокамері неможливо відвести очі, як 
простому вартівникові. 

Ашинік промовляв слова автоматично, стискаючи у руці ганчірку з перепічкою 
та сиром. Він відчував, як страх липучими пальцями копирсається у серці. Чого 
вимагатиме від нього Ядан? Тон вчителя не обіцяв нічого хорошого. Зараз його 
покарають... Але за що? Що він, Ашинік, порушив? Усіх обрядів та ритуалів 
дотримувався ретельно. Не було вечора, коли б Ашинік не скликав робітників на 
коротке моління, не було ранку, коли б він встав з ліжка, не збризнувши ліве плече 
водою... Та все ж Ашинікове серце тріпотіло... 

– А ти боїшся, – несподівано сказав Ядан. – Чого ти тремтиш, Ашиніку? 
Ашинік мовчав. 
– Зрештою, вибач, хлопчику, що я запитую таку дурницю, – промовив Ядан. – 

Важко жити серед бісів і не боятися, чи не так? 
– Так, звісно. 
Вони трохи помовчали. Ядан пильно розглядав викорчувану ділянку і обляпаний 

глиною екскаватор, що завмер побіля величезної ями. Зморшки на його обличчі були 
такі ж глибокі, як колії від траків. 

– Я зголоднів, – раптом сказав Ядан. 
Ашинік квапливо розламав перепічку навпіл. 
– Вай, мій хлопчику! – тихо мовив сектант. – Ти вже їси бісівські харчі? 
Ашинік нажахано подивився на перепічку. 
Їжа була прихоплена ним дорогою біля стійки, де селянська баба торгувала 

дешевою вейською їжею. Перепічка була, щиро кажучи, щонайпростіша, така ж, які 
тисячі років у цих місцях пекли жінки, й сир був домашній, гострий козячий сир, 
скачаний у білі тверді грудки. Але прошарок між сиром і цибулею був щедро политий 
червоним гострим соусом, і ось цей от соус – тут Ядан був беззаперечно правий – 
походив не з тутешніх місць, а з імпортної бісівської бляшанки. Ашинік похолов. Ще 
місяць тому він, Ашинік, сам би помітив, що їжа бісівська, – а тут купив перепічку й 
автоматично  загорнув її в ганчірку. О боги, що ж з ним, з Ашиніком, таке робиться, 
що він не помічає вже таких простих речей? Або, врешті решт, хіба так важливо, з якої 
бляшанки цей соус? 

Ашинік густо почервонів і, замахнувшись, жбурнув перепічку у котлован з 
водою. 

– І часто ти їси їхню їжу? 
Ашинік провинно мовчав. Пам'ятаючи про чистоту тіла й заповіти вчителя, він 

здебільшого намагався не торкатися страв землян, та хіба ж це було легко? Вперше 
йому довелося їсти їхню їжу саме під час тієї давньої банківської делегації. Ашиніка 
разом з іншими посадовили тоді до бенкетного столу, і, хоч Ашинік цілком перетерпів 
би голод, він не витримав розуміючого і спокійного погляду Теренса Беміша, яким той 
випадково ковзнув по порожній Ашиніковій тарілці. 
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Ну а згодом – то нарада, після якої тягнуть шипучу воду та бісквіти у фользі, то 
робота допізна й гамбургер, – важко жити з бісами і не їсти їхньої їжі. Та що їжі – 
соромно подумати, он і костюм в Ашиніка в шафі висить – з тієї самої бісівської 
тканини, якою він так полохав одновірян. 

– Й часто ти їси їхню їжу? – повторив запитання Ядан. 
– Доводиться, – пробурмотів Ашинік. 
– Так, ось воно яка річ, – посміхнувся Ядан, – боги затьмарили бісам розум, 

зробили їх своїм знаряддям – чи думали ми, що біси віддадуть нам своє головне 
будівництво...  

Й раптом різко підвівся, – гнучким рухом акробата, що з п’яти років бігав на 
ходулях над натовпом, а з семи – ходив на запаморочливій висоті по натягнутій над 
головами линві. 

– Годі тобі їсти бісівську перепічку, пора поїсти харчу духовного. Будь у Ініссі 
шостого числа, а де – сам знаєш. 

Повернувся – і зник. 
Ашинік деякий час сидів нерухомо. Йому здавалося, що все буде значно гірше. 

Ядан міг наказати йому вбити Беміша. Або підірвати бомбу біля пасажирського 
термінала. Що б тоді робив Ашинік? Він не мав права відмовитися... 

Замість цього його всього лиш покликали до Інісси, на зібрання всіх кіл секти. 
Що це означає? Що його вчинок схвалюють? Чи, навпаки, його будуть судити, й 
шосте число стане останнім днем його життя? Або йому звелять спокутувати свою 
провину вбивством тієї людини, яка звела його з істинного шляху, – Теренса Беміша? 

Ашинік різко підвівся. Він раптом відчув, що тіло його стало липким від поту, а 
ще відчував жахливий голод. Зрештою, він не їв з самого ранку. Він би залюбки 
підібрав перепічку, якби викинув її на землю. Ашинік був хлопчина сільський і 
нерозбещений, і під кінець війни, під час голоду, йому не те що виваляні у грязюці 
перепічки доводилося їсти, а й живу гусінь. Але він викинув перепічку в котлован, не 
плисти ж за нею! 

Ашинік повільно поплентався на захід, туди, де за обшарпаними дошками 
паркану починалися ангари та технічні служби космодрому. 

За п'ятнадцять хвилин підземним переходом він пройшов до основної будівлі. 
На табло блимали слова десятьма мовами, в повітрі комашиним натовпом висіла чужа 
балачка, й тисячі людей снували туди й сюди. 

Ашинік покрутив головою у пошуках найближчої вейської перекупки, а потім 
різко обернувся й підійшов до величезної сяючої стійки якогось бістро, заставленої 
гамбургерами усіх різновидів та пляшечками з фарбованою водою. 

 
*** 
 
Через півгодини Ашинік зіштовхнувся на дванадцятому поверсі лицем до лиця з 

начальником служби безпеки космодрому Джайлсом. Джайлса Ашинік не любив. Він 
знав, що той – близький друг Шаваша, й, на відміну від Теренса Беміша, який ніколи 
не розпитував Ашиніка ні про секту, ні про причини того чи іншого розпорядження, 
Джайлс постійно допитувався про звичаї та зібрання й не раз самовдоволено брався 
пояснювати Ашинікові, чому за законами їхньої земної науки ніхто не може 
народитися з золотого яйця. 
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– Гей, Ашиніку, чого вам тут треба? – поцікавився Джайлс. 
– Звіт, який я вчора віддав панові Бемішу, – відказав Ашинік, – його потрібно 

виправити. 
– А, ну-ну, – загадково сказав начальник служби безпеки. Тут нарешті 

відчинилися двері викликаного ним ліфта, Джайлс заскочив досередини й поїхав. 
Ашинік смикнув ротом і відчинив двері особистого Бемішевого кабінету. Він 

сказав Джайлсові щиру правду – йому потрібен був свій вчорашній звіт. Відлітаючи 
до столиці, Беміш сказав, що надписав на ньому деякі зауваги, і Ашинікові треба було, 
враховуючи ці зауваги, звіт виправити і надати Бемішеві після повернення. 

Проте звіту ніде не було видно. Ашинік обережно понишпорив у паперах, які 
застилали Теренсів стіл. Порожньо. Ашинік завагався і, підійшовши до дверей у 
глибині кабінету, штовхнув їх і зайшов досередини. 

Це були особисті апартаменти Теренса Беміша. Одразу за кабінетом починалася 
сорокаметрова вітальня, вікна якої, з товстого звуконепроникного скла, виходили на 
злітні квадрати. З неї особистий ліфт Беміша міг підняти хазяїна в спальню, а гостей – 
ще вище, на самісінький верх башти, на майданчик, де було влаштовано кам'яний 
садок з агавами та кактусами. Інші рослини на такій висоті росли погано, чи то їм 
дошкуляли холод та вітер, чи то частий грюкіт кораблів на старті – біля них же не 
було звуконепроникного скла. 

Зрештою, щоб потрапити до спальні, Беміш частіше користувався не ліфтом, а 
гарними та широкими сходами, які тут же у вітальні й починалися. 

У вітальні звіту теж не було. Ашинік подумав, що Беміш ночував учора тут і 
напевно залишив звіт у спальні на столику. Вже не раз Беміш залишав там папери й 
посилав за ними Ашиніка. Ашинік, провагавшись, піднявся сходами. 

У спальні панували напівтемрява та чистота, й Ашинік одразу побачив 
нещасливий звіт – він лежав під ліжком поряд з хатніми капцями Беміша, і навіть від 
дверей було видно, що звіт безжально покреслений. 

Потім щось ворухнулося збоку, біля дзеркала. Ашинік повернув голову і 
побачив Ініс. 

– Ти що тут робиш? – запитала Ініс. 
– Звіт прийшов забрати, – відповів Ашинік, згинаючись і підхоплюючи папери. – 

А ти? 
– Хіба ти не бачиш? Це ж нова спідниця!  
Справді, Ініс стояла біля дзеркала, вигнувшись і роздивляючись себе в профіль, і 

на ній був не строгий офісний костюм, в якому вона ходила зранку, а гарна спідниця з 
переметом. 

Ашинік, усе ще тримаючи звіт у руках, машинально присів на краєчок ліжка. 
– Це пан Беміш купив? 
– Дурненький! Це сюрприз! Подарунок Ідарі! 
Ініс схопила краї спідниці кінчиками пальців і закружляла кімнатою. Ашинік як 

зачарований дивився на її білі ніжки. 
Він ніколи не помічав, у що вбрана Ініс. Він завжди в думках своїх її роздягав.  
– Гарно? Адже ж правда гарно? 
– Дуже, – прошепотів Ашинік. 
Ініс засміялася і відбігла навшпиньки до дверей. Рука її намацала вимикач. 

Світло згасло. Втім, у спальні було досить світла від широких, на всю стіну вікон. 
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Вікна були без завіс, залита в їх товщу особлива речовина за командою повністю або 
частково припиняла пропускати світло. Зараз вікна працювали на півсили, стишуючи 
сліпучі вогні злітних квадратів, і за розташуванням вогнів Ашинік бачив, що корабель 
у квадраті К-1 ось-ось здійметься. 

Ззовні вже повинне бути чимале виття, але тут стіни тамували звук. 
– Ось пан Беміш буде так сидіти, й раптом з'являюся я, – промовила Ініс. 
Вона закружляла кімнатою й раптом застигла, розметавши спідницю, на тлі 

осяяного вікна. Цієї миті злітні вогні спалахнули жовтим, ніс великого вантажного 
"Атланта" здригнувся й рушив угору, з-під громіздких, як ноги гіпопотама, дюз 
вилетіли стовпи диму й полум'я, кімната забарвилась у сліпуче червоне світло, й на тлі 
цього червоного світла Ашинік побачив, як кружляє чорний силует Ініс. 

– Ой! – зойкнула Ініс, на мить втративши рівновагу. 
Вона впала на ліжко, й зараз же Ашинік притиснув її до себе. 
– Якраз, – сміючись, промовила Ініс, – тут пан Беміш ось так обійме мене ... і ... 

відпусти. 
Ашинік, не відповідаючи, жадібно цілував її. 
– Відпусти ж! 
Ашинік та Ініс цілувалися кілька разів і до того, але зараз Ашинік погано 

володів собою. Він був шалено наляканий розмовою з Яданом, темрява і далекі 
спалахи вогнів збуджували його, й він точно знав, що Теренс Беміш в столиці, за дві 
години лету, й ніхто до спальні не зайде. 

– Ініс, я незабаром поїду. Я не можу поїхати без цього, – прошепотів Ашинік. 
Ініс вже не опиралася йому. Дівчина, закинувши голову, дозволяла йому 

цілувати себе й ледь-ледь постогнувала. Ашинік притягнув її до себе. 
– Стривай, – зненацька сказала Ініс, – я зніму спідницю, а то порвеш. 
Ашинік, опустивши руки, дивився, як Ініс розстібнула кофтину й гнучким 

котячим рухом стягнула через голову спідницю. Потім її руки обійняли юнака і, перш 
ніж Ашинік встиг зрозуміти, що відбувається, жінка розстібнула ремінь його штанів, і 
тонкі, спритні пальчики ковзнули по його чоловічому єству... 

– Ого, якого удава я розбудила, – прошепотіла Ініс. 
 
*** 
 
За півгодини після того вони все ще лежали, зовсім роздягнені, на широкій 

двоспальній постелі президента Ассалахської компанії, й Ініс у задумі водила 
пальчиком по пласкому, хлоп'ячому животові Ашиніка. За вікнами так само 
спалахували й гаснули, відходячи в небо, смолоскипи. Ашинік простягнув руку і, 
намацавши регулятор прозорості, зробив скло трохи темнішим. 

– А куди пан тебе посилає? – несподівано запитала Ініс. 
– Га? 
Ашинік не одразу зрозумів, що вона має на увазі. 
– А, це не хазяїн. Це... просто мені треба з'їздити на батьківщину. 
Вони помовчали. Ашинік відчував дивний сказ від думки, що завтра вночі вона 

буде ось так само лежати з Бемішем і що все, що вона вміла – а вміла вона чимало й 
довела це Ашинікові, – всьому цьому навчив її чоловік з зірок. 
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– А раніше, – мовила Ініс, в задумі перебираючи Ашинікове волосся, зрадливих 
наложниць клали в мішок і живцем кидали в річку. 

– Теренс Беміш навряд чи кине тебе в річку, – заперечив Ашинік, – він же 
землянин. 

– Цікаво, що він з нами зробить? – задумалася Ініс. 
– Нічого він нам не зробить, коли ми нічого йому не скажемо. 
– А робочий день вже закінчився. Залишайся тут. – запропонувала Ініс. все рівно 

пан у столиці й до ранку не повернеться. 
– Мені ще треба виправити звіт, – сказав Ашинік. 
– Вранці виправиш. 
І Ашинік залишився. 
Беміш справді повернувся лише наступного дня, і навіть не вранці, а по обіді. 

Ашинік встиг виправити звіт, але Беміш навіть на звіт не поглянув. Скликав нараду і 
став вимагати на деякий час підвісити роботи на п'ятнадцятому злітному квадраті, а 
звільнену робочу силу кинути на будування нових сховищ. Ашинік сидів на нараді не 
підіймаючи погляду. За спиною Беміша стояла ціла полиця книг, і Ашинік пам'ятав, 
що серед них був довідник Лассаля з підривної справи. Ашинікові була потрібна ця 
книжка, та він злякався вранці взяти її, бо йому здавалося, що керівник служби 
безпеки, Джайлс, бачив-таки старого Ядана, і, якщо після візиту Ядана Ашинік стане 
читати довідник з підривної справи, то Джайлс поставить Ашинікові «жучки» навіть 
до штанів. 

– Ашиніку, ти зрозумів завдання? 
Ашинік розгублено підняв голову. Беміш щось казав йому, а що? 
Ашинік кивнув і лише зараз помітив, що директор компанії сидить з набряклими 

щоками й чорною тінню під очима, – теж, мабуть, добре вчора порозважався. Тьху, 
борделі, бісівська забавка, де продажні чиновники підсовують вейських дівчат бісам... 

– Так, я зрозумів. 
– Ашиніку, що з тобою? Ти нездужаєш? 
– Ні-ні. Я піду... 
– Ти підеш і відлежишся у моїй спальні. Зрозуміло? 
Беміш однією рукою обійняв юнака, а іншою прочинив двері до внутрішньої 

вітальні. Ініс з-за відчинених дверей кабінету піймала знічений погляд Ашиніка і 
усмішка її була усмішкою спільниці. 

 
*** 
 
Коли через дві години Беміш піднявся до спальні, він виявив, що Ашинік, звісно, 

не лежить в ліжку, а сидить, зігнувшись, на підлозі, й читає з кишенькового компа. За 
той час, відколи Ашинік став заступником Беміша, він помітно схуд і спав з лиця. Він і 
так був сухорлявий, а тепер став схожий на шпицю, якою в селі плетуть мережива, і 
лише його сині очі, дивуючи Беміша, горіли все яскравіше на змученому сірому 
обличчі.  

Беміш підійшов і зазирнув через плече. Ашинік читав якийсь посібник з 
підривної справи, укладений недбало, як і більшість погано перекладених вейською 
книг, викладених у вільний доступ.  
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– Не читай нічого з мережі, – мовив Беміш, – ходімо, я спробую знайти щось 
пристойніше. 

Вони пішли до Бемішевого кабінету, й там директор будівництва, 
попорпавшись, нарешті дістав з третьої полиці довідник Лассаля. 

– Тримай, – сказав Беміш. 
Ашинік притис до грудей книгу, як пастух хворе козеня, згорбився і рушив до 

дверей. Беміш уважно спостерігав за ним. Здавалося, Ашинік очікує на запитання, – 
навіщо йому посібник з підривної справи, хоча, чорт забирай, чом би менеджерові на 
будівництві, яке споживає за тиждень триста кілограмів у тротиловому еквіваленті, – 
не вивчати вибухові речовини? 

Ашинік штовхнув двері. 
–  Стривай, – сказав Беміш, – мені треба з тобою поговорити. 
Ашинік повернувся й покірно сів. "Джайлс шпигував за мною та Ініс, 

промайнуло у нього в голові. – Або за Яданом. Великі боги, хай це буде розмова про 
Ядана!" 

– Тобі дуже важко? – запитав Беміш. 
– Чому мені повинно бути важко? – тьмяно відізвався Ашинік. Беміш помітив на 

чолі юнака глибоку поперечну складку. 
– Тому що ти став моїм заступником, аби навести лад у компанії, але робити це 

ти міг, лише залишаючись очільником людей, які вважають будівництво бісівською 
справою. Виходить, що ти можеш бути моїм замом, лише будучи головою місцевого 
Кільця, а головою Кільця ти можеш бути, тільки не будучи моїм замісником. 

– Я впораюся, – сказав Ашинік. 
Він, як і раніше, дивився вниз, горбився і втягував голову в плечі. Він був такий 

худий, що незрозуміло було, як він відкидає тінь. Його довге чорне волосся висіло 
жмуттям, і Беміш помітив декілька витрушених волосин на бездоганно білій сорочці. 

– Ти дві години тому мало не знепритомнів. 
– Чого ви хочете? 
– Ти міг би поїхати звідси, – мовив Беміш. – Дуже багатьох відправляють 

вчитися за небо. Це недобре, що ти чотирнадцять годин працюєш, а потім ще сидиш за 
книжкою. 

– "Він мене виганяє! – спалахнуло в Ашиніковій голові, – він встановив моїми 
руками порядок на будівництві, а тепер він мене виганяє за наказом Шаваша!" 

– Можна, я поїду в Ініссу на тиждень? – запитав Ашинік. 
– У тебе ж немає в Ініссі родичів? Ти їдеш на зібрання одновірних? 
Ашинік мовчав. 
– Звичайно, ти можеш їхати, Ашиніку, – сказав Беміш. 
 
*** 
 
Ледве Ашинік вийшов з кабінету, як його місце зайняв Джайлс. Як не дивно, в 

Беміша встановилися доволі приязні стосунки з розвідником. Причина була та, що 
Джайлс виявив відмінні ділові якості: він нипав по всій країні, вишукував найкращі 
умови, крутився дзиґою, хитрував, давав хабарі, рвав жили заради компанії. Окрім 
того, він виявився дуже люб'язним компаньйоном. Він часто ночував у садибі, позаяк 
там було три гостьових флігелі, був чарівним співрозмовником і дуже добре ладнав з 
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Ініс. Про благо Федерації він більше ніколи з Бемішем не розмовляв, твердо 
з'ясувавши для себе, що погляди на те, що є для Федерації благом, в бізнесмена і у 
шпигуна прямо протилежні. 

– Що трапилося? – поцікавився Беміш. 
Джайлс кинув на стіл світлину. 
– Знайомий тобі цей парубок? 
Беміш довго вдивлявся у картинку. Хлопець, зображений на світлині, сидів біля 

багаття у подертій місцевій одежині, підігнувши під себе ноги й наминаючи кашу. 
– Дідько його зна... може, й бачив десь на будівництві... 
– Ти його бачив не на будівництві. Ти його бачив у своїй садибі разом з братом 

Кіссура, Ашиданом. 
Беміш стрепенувся. Ну звісно! 
– Чорт забирай! Він що, на будівництві зараз працює? 
– Працював. До вчорашнього дня. 
– А вчора? 
– А вчора один з моїх людей виявив, що до охоронної програми хтось 

вламувався о п'ятій ранку і що о п'ятій ранку цей хлопчина вчора прибирав у моєму 
кабінеті. 

– І? 
– Хтось встиг попередити парубка. Він накивав п’ятами. 
– Я попрошу Ашиніка... 
– Ніхто, окрім людей Ашиніка, його попередити й не міг. Кумедне поєднання – 

секта "тих, що знають шлях" та анархо-синдикаліст з-поміж бісів, еге ж? 
– Просто неймовірно. 
– Є і щось неймовірніше: хлопець прийшов з одного з Кіссурових маєтків. І 

рекомендація була підписана Кіссуром. Ну, в тому сенсі, що так, старанний робітник, 
сіно складав чудово... До речі, це давній знайомий Кіссура. 

Беміш змовчав. 
– До чого конкретно він добирався? 
– О, щонайширший спектр інтересів. Але переважно він цікавився конкретними 

торговельними операціями фонду Veya New Age. Наприклад, ситуацією, коли за 
кілька годин до оголошення про придбання цілковито неліквідного уранового рудника 
транснаціональної Metal Uranium ти купуєш акцій цього рудника на 12 мільйонів 
денарів. І за два дні перепродаєш ці акції уже за двісті мільйонів. Або, до прикладу, 
історією з «золотою позикою» та Ошином. Мені взагалі здається, що Шаваш діяв тоді 
занадто нахабно. До того ж, ти тоді був необережним, зараз же призначивши Ошина 
президентом однієї з наших торговельних компаній.  

– Це анархіст розкопав чи ти? – поцікавився Беміш. 
– Анархіст. Він сидів у твоєму комп'ютері десь із місяць, а згодом поткнувся до 

наших систем і засвітився. Але й про космодром він міг взнати чимало цікавого. 
Беміш помовчав. Про космодром хлопець справді міг взнати чимало цікавого. 

Беміш сам часом скреготав зубами, розуміючи, що відбувалося на космодромі. 
"Віялоподібний" принцип утворення експортно-імпортних фірм, що існували рівно 
два місяці до терміну подання першої податкової декларації, був ще 
найбезневиннішим з того, що відбувалося. 
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Та вдіяти не можна було нічого – дуже, дуже багато треба було подарунків, дуже 
багато неофіційних витрат, щоби робити ще й офіційні, і Беміш уже давно з сумом 
зрозумів, що чим більший розмах грабунку, тим безпечніше. 

 
*** 
 
Наступного дня хлопці зі служби безпеки знову зібралися у Бемішевому 

кабінеті. 
Розмір завданих анархістом збитків був чималий; видно, прослуховувалися 

розмови Беміша. Зовсім точно був доступ до особистого комп'ютера президента 
Ассалаху і, відповідно, до проведень фондів. 

– Правду кажучи, – визнав Джайлс по закінченні розмови, – мене заледве не 
більше, ніж факт крадіжки, непокоїть факт його співпраці з Кіссуром. Це ж 
непередбачувана людина! Ось він тобі сприяє – і зараз же протегує того, хто без 
особливого розкаяння обмастить стартову шахту пластитом! 

Темні очі господаря Ассалаху позирали на свого заступника без жодного виразу. 
Джайлс ніколи не міг зрозуміти, сердиться бізнесмен чи сміється. Щодо того, як 
приховувати свої емоції, Теренс Беміш міг дати сто очок наперед будь-якому 
комп’ютерові.  

– Хочеш, Діку, зробити так, щоби Кіссур не зв'язувався з анархістами? 
– Ну? 
– Він же подавав до військової академії. Прийміть його. 
– Це неможливо... 
– Чому? 
– По-перше, цей чоловік почав своє знайомство з нашою технікою з викрадення 

військового літака, який був негайно використаний за призначенням. По-друге, Кіссур 
– дикун. Хай він спочатку алгебри навчиться. 

– Ви ж не командира ракетного крейсера будете з нього робити. Вісім років тому 
цей чоловік був чудовим полководцем. Для нього війна і свобода означали одне й те 
ж, тому що свобода була для нього правом вбивати. А коли три роки тому володар 
доручив йому впоратися з сепаратистами, виявилося, що він та його люди непогано 
вправляються з ракетометами. 

– Ти говориш від себе, – поцікавився Джайлс, – чи передаєш Кіссурове 
прохання? 

– Від себе. Кіссур радше лусне, аніж чогось знову в іншосвітян попросить. Але я 
знаю, Джайлсе, що він справді бог зна що втне, якщо він не буде зайнятий справою. 
Хабарів він брати не бажає, бути кімнатним песиком при володареві не вміє, все, що 
він уміє, – це воювати. Прийшли земляни і зруйнували його стару війну. Він 
попросився до академії, – але в нову війну його не пустили. Як воно для людини, яка 
виграла більше битв, ніж наші генерали провели маневрів? 

– Нова війна – це зовсім не те, що думає Кіссур. 
– Ось тому Кіссурові буде корисно познайомитися з нею якнайближче. 
 
*** 
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За два дні Шаваш таки з'явився на космодромі. Це був офіційний візит: Шаваш 
супроводжував делегацію Загальної Економічної Ради, – й вони весь час були на 
видноті. Біля другої шахти Шаваш нахилився до вуха директора компанії і тихо 
запитав: 

– А де, до речі, ваш заступник Ашинік? 
– На тиждень у відпустці, – мовив Беміш. 
– А, у відпустці ... А в Ініссі, в містечку Гаддар, вчора, знаєте, почалось щось 

типу наради "тих, що знають шлях". Свято з приводу чийогось там воскресіння і 
робоче засідання голів  Кілець. 

– Ну? 
– Ці люди вельми небезпечні, – похитав головою Шаваш, – ми змушені 

посміхатися й казати світовій спільноті, що люди, котрі вважають іншосвітян бісами, 
не більш важливі, ніж люди на Землі, які сидять в психіатричних клініках і вважають 
себе Цезарями та Гітлерами, – але, попереджаю вас, Теренсе, що навіть ви не знаєте, 
наскільки вони небезпечні. 

– Про що це ви перешіптуєтесь? – запитав один з членів комісії. 
Беміш повернувся до співвітчизника і сказав, що вони перешіптуються стосовно 

місцевого Даханського заводу, який постачає на будівництво опорні титанові 
конструкції, і заходився пояснювати проблеми із постачанням. 

 
Розділ 10, 
у якому Теренс Беміш знайомиться з життям імперських околиць, а пан Шаваш 

пропонує оригінальний план реструктурування державного боргу. 
 
Джайлс прилетів з Землі через три дні, привізши доволі пухкий пакет з 

мікрочіпами, запечатаний вакуумною стрічкою з такою кількістю печаток, що вони 
важили більше, ніж вміст. Джайлс подав Бемішеві пакунок і замкнув двері, а Беміш 
задер ноги на стіл і встромив чіпи до зчитувального пристрою. 

За годину, передивившись документи, Беміш сказав: 
– Все це дуже добре, але ти говорив з керівництвом про моє прохання? 
– Яке? 
– Про Кіссура та військову академію. 
– Так. Вони проти. 
–  Чому? 
Джайлс помовчав. 
– Скажіть, Теренсе, а Кіссур знає, що тут будують? 
– А що? 
– А те, що п'ять років тому, після того, як Кіссур втік з Землі, він опинився в 

одному з навчальних таборів Гери. І вбивати по-сучасному його навчили саме геряни. 
– Це все? 
– Ні, не все. Ти не забув про хлопця, який прийшов на будівництво з Кіссуровою 

рекомендацією і заліз до наших мереж? 
– Це не була Кіссурова рекомендація. Це була рекомендація одного з його 

управителів. Такі рекомендації коштують на чорному ринку десять "рожевих" за 
штуку. Хочеш, я тобі завтра дістану з дюжину? 
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– Місяць тому Кіссур літав на Касандру. Там він зустрічався з одним зі своїх 
старих приятелів. Ось із цим. 

І Джайлс, пошпортавши у кишеньці, вийняв і поклав перед Бемішем фотокартку. 
– Цей чоловік відсидів три роки за співучасть у бразильських заворушеннях. На 

його рахунку... 
– Мені не цікавий його рахунок, – урвав Беміш розвідника. 
– Так? А Шаваш був вельми зацікавлений. 
– Не раджу тобі розмовляти з цього приводу із Шавашем, – у вас і в Шаваша 

різна мета. 
– Тобто? 
– Ви хочете з'ясувати, чи пов'язаний Кіссур з терористами, а Шаваш хоче 

довести, що він з ними пов'язаний. Звичайно, він це доведе. 
– Без жодних підстав? 
– Кіссур – це тисяча й одна пригода. Якщо навпроти нього палає будинок, він 

біжить у  будинок і рятує дитинча. Якщо будинок не палає, він цілком може будинок 
підпалити. Ну, Кіссур навідався до свого давнього приятеля. Або ж приятель навідався 
до нього. То й що? Я не бачив Шаваша в ту мить, коли ти запитував його, але я ладен 
заприсягнутися, що Шаваш мало не луснув зо сміху. Коли б він відповідав щиро, він 
зараз же сказав би, що людина, яка у присутності Кіссура наважиться порівняти 
володаря Іршахчана з якимось здохлим землянином Марксом, – ця людина ризикує 
зараз же скупатися в басейні. Але Шаваш цього не сказав, бо Шаваш ненавидить 
Кіссура. Ти підкинув Шавашеві ідею: він дошукається доказів. Він дошукається 
зв'язкових між Кіссуром і терористами та навчить їх, як говорити. Кіссур – 
непередбачувана людина, але Шаваш вміє передбачити і його. Якщо чоловік підійде 
до Кіссура і скаже : "Давай підірвемо банк з прагнення до світлого майбутнього", то 
Кіссур викине його через вікно. А людина, навчена Шавашем, підійде і скаже "Чом би 
нам не підірвати банк і пригостити тих хабарників так, як вони на те заслуговують?" – 
"Чудова ідея!" – вигукне Кіссур. По тому Шаваш отримає можливість стерти Кіссура 
на порох, хоч насправді за організацію пограбування банку варто було б посадити не 
Кіссура, а Шаваша. 

Джайлс помовчав. 
– Я думав те ж саме, Теренсе, – сказав він. – Я розкричався, що все це дурниці… 

Загалом, вони мене ознайомили з інформацією. Кіссур торгує наркотиками. 
– Що!? 
– Кіссур торгує наркотиками. На його землях у Верхньому Варнарайні 

вирощується величезна кількість вейської "вовчої волоті". Це відбувається за прямого 
схвалення хазяїна земель. Я дуже шкодую, Теренсе, та ми не можемо прийняти до 
військової академії одного з босів вейської наркомафії. 

І розвідник вийшов з кабінету, обережно причинивши за собою двері. 
Хвилин за п'ять до кабінету зайшов Ашинік з купою роздруківок. Беміш сидів, 

узявши голову в руки. 
– Що з вами, хазяїне? Ви плачете? 
Беміш не відповідав. 
– Вам погано? Викликати лікаря? 
 
*** 
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Дні за три Кіссур з Ханадаром Сушеним Фініком, та Алдоном Рисеням, та двома 

собаками заїхав до Беміша, і вони вп'ятьох вирушили на прогулянку верхи. 
Поле, на яке вони виїхали, вже було вкрите бетонними плитами. Ген на пагорбку 

стриміли зрубані пеньки, ніби залишки зубів в роті у старого діда, і веселий червоний 
трактор з грюкотом та вереском витягував їх із землі. 

Нова восьмисмугова автострада закінчилася біля річки, через яку було 
перекинуто сталеві ребра майбутнього мосту, і далі вершники їхали старим 
імператорським гостинцем, з жовтуватими кам'яними коліями, з широкими пальмами 
й вузькими пірамідальними тополями, посадженими вздовж дороги згідно стародавніх 
законів. Вдалині замиготіли зелені пагорби й вкриті водою рисові чеки. Беміш у 
захваті крутив головою: краса була, ніби на голограмі. 

На гілці тополі сиділа білка і їла горіх. Ханадар Сушений фінік, розважаючись, 
пострілом вибив горіх білці з лапок і та, нажахана, порснула вгору стовбуром. 

– Раніше тут було добре полювати, – сказав Бемішеві Ханадар, – а тепер з 
великого звіра тут зосталися тільки твої бульдозери. 

– Слухайте, – мовив Кіссур, – а чом би нам не поїхати в Чорне Гніздо? Там 
чудове полювання. 

– Коли? 
– А чому б нам не вирушити просто зараз? 
– На конях? 
– Чудова думка, – сказав Кіссур, – то рушаймо. 
Ханадар голосно зареготав. 
І вони рушили. Бемішеві було так добре, як ніколи в житті. Йому захотілося 

скасувати усі на світі наради, йому було начхати на космодром та на інвестиційні 
фонди, – йому хотілося тільки мчати цією дорогою, на якій би застряг його автомобіль 
і яку розриє його бульдозер. 

Під вечір Кіссур вказав на божницю, порослу лопухами, й поцікавився: 
– Переночуємо тут чи у полі? 
Беміш опам'ятався. 
– Кіссуре, – сказав він, – в мене завтра в Годину Роси ділова зустріч. Ми 

встигнемо повернутися до світанку? 
Ханадар затанцював у сідлі від сміху. 
– Теренсе, – сказав він, – Чорне Гніздо, – це родовий замок Кіссура, в Гірському 

Варнарайні. Там живе стара Ельда, й тиждень тому туди приїхав Ашидан. 
– Стривайте, – мовив Беміш, – але ж це півтори тисячі кілометрів! 
– Тисяча і шістсот тридцять, якщо я не забув вашої клятої лічби, – реготнув 

Ханадар. Беміш повернув коня. 
– Мені шкода, панове, – промовив він, – та у мене немає часу на десятиденну 

виправу. 
– Гей, – сказав Кіссур, – ти не можеш зрадити своє слово! Ти пообіцяв мені 

полювання в Чорному Гнізді! 
– Я не обіцяв їхати туди на коні, – обурився Беміш. 
– До справжнього замку, – сказав Ханадар, – не можна добутися на флайєрі. До 

справжнього замку треба мчати п'ять днів та п'ять ночей. А землянин вже відтоптав 
собі всю сідницю. 
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Це було несправедливе зауваження. Тим більше несправедливе, що останні п’ять 
місяців Беміш ранками об'їздив територію будівництва на коні, визнавши її перевагу 
над важкозадим всюдиходом та верхоглядом-флайєром. Так що Беміш їздив дуже 
пристойно, хоча й програвав цій компанії варварів, яких батьки посадили на коней 
раніше, ніж матері почали навчати їх ходити. 

– Гаразд, – сказав Кіссур, – можеш повертатися, але двадцять третього я чекаю 
на тебе у Чорному Гнізді. 

– Двадцять третього? Ти що, правда, збираєшся подолати цей шлях за п'ять днів? 
– Сім років тому, – мовив Ханадар, – ми подолали його за чотири дні, і з нами 

було двісті вершників зі щитами та списами, й кожного дня у нас було по сутичці. 
– Гаразд, – сказав Беміш, – я візьму флайєр і приїду у ваше Гніздо, чорне чи біле, 

і я впевнений, що встигну раніше за вас. 
 
*** 
 
Наступного ранку завітали гості: посол Федерації, пан Ліддел, Шаваш та 

людина, сумірна йому за посадою, – голова держскарбниці Сарджик. Голова 
держскарбниці був уже зовсім плохенький: лиса його голова смикалася, очиці 
сльозилися. Цього чоловіка Шаваш видобув звідкись з провінції Чахар, де той сидів 
від часів володаря Неєвика. Згідно неперевірених чуток,  голова держскарбниці не мав 
чіпових карток, а бачачи їх у інших, хитав головою: "Нічого доброго з цього не вийде, 
запевняю вас! Он банк Шакуніка теж випускав приватні гроші, а потім банк 
конфіскували, і гроші пропали! А якщо урядові Федерації не вистачить грошей, і він 
конфіскує ваш банк?" Старий скарбничий надійно засвоїв у юності правило, згідно 
якого чим багатший підприємець, тим більше в держави сверблять руки на його 
багатство, й переробити себе вже не міг. 

Скарбничого запхнули до кімнатки, а Шаваш поїхав оглядати будівництво. 
– А де Кіссур? – запитав він, – І чого це ви такий розпатланий? 
– Кіссур, – сказав Беміш, – поїхав зі своїми товаришами до Чорного Гнізда. На 

конях. 
Шаваш посміхнувся. 
– А ви? 
– А я всю ніч їхав назад. У селах навколо не було жодного кома, а мій 

запрацював лише за сім кілометрів від будови. 
Беміш жахливо втомився, оскільки їхав ступою, боячись втомити коня, а спати у 

сідлі він не вмів та й вчитися цьому не збирався. 
– Зрозуміло, – сказав Шаваш, – Ханадар Сушений Фінік має намір проїхатися 

місцями бойової слави. Ці люди живуть в позаминулому столітті. 
Наостанок Беміш запитав, звідки взялася історія про те, що Кіссур торгує 

наркотиками, та Шаваш, посміхаючись, відмовився цілковитим незнанням. 
 
*** 
 
Після зважених роздумів Беміш вирішив їхати автомобілем, і дуже пишався, що 

подивиться на Країну Великого Світла не з ілюмінатора, а з вітрового скла. 
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Він обрав хороший позашляховик на високих колесах, з двома ведучими осями, 
встромив до багажника другу запаску, мисливські чоботи, цілу батарею пляшок з 
питною водою і кілька бляшанок консервів. За його наказом до багажника приварили 
сталеві стійки і приторочили до них легкий мотоцикл. Беміш не був впевнений, що 
автомобільна дорога до замку існувала не тільки на карті. 

Беміш їхав з центру імперії до її варварських окраїн, і кожен кілометр, що 
віддаляв його від столиці, здавалося, занурював його вглиб віків. Першими зникли 
гарненькі садиби з антенами космічного зв'язку, потім –  іноземні товари на 
придорожніх ятках, згодом – фабричні сорочки на перехожих. Довкола простяглися 
залиті водою рисові поля, глиняні селища, де гавкали собаки й били барабани в 
управах і де фасон будинків не змінювався три тисячі років, де селяни в конопляних 
штанах співали тисячолітніх пісень, збираючи врожай, і лише бездоганне шосе, як 
місток, прокладений над часом для допитливого спостерігача, з'єднувало жвавий джип 
з далеким світом скла та сталі. 

Через тисячу кілометрів закінчилося й шосе: джип застрибав по кам'яній гірській 
дорозі, – останньому слову будівельної техніки часів володаря Іршахчана. Тварини 
посміливішали, стали виходити на дорогу. Поодинокі люди, навпаки, кидалися від 
незрозумілого воза до лісу. Рисові поля зникли, деякі села в цих горах до цього часу 
жили мисливством та ягодами та ще грабунком випадкових подорожніх. 

Ввечері другого дня Беміш побачив біля придорожнього генделика п'ятірку 
знайомих коней і зупинився. 

Кіссур разом з супутниками сиділи за збитим з дощок столом та наминали 
кабана. Вони надзвичайно пасували до цієї складеної з колод хижі: зграя міцних, 
високих варварів з білявим волоссям, стягнутим металевими кільцями, з таліями, 
підперезаними широкими ременями із закріпленим на них різноманітним начинням 
для вбивства – від дідівського кинджала у шкіряних піхвах до новомодного віяльника. 
Від них пахло потом, димом і м’ясом, і, вгледівши Беміша, Кіссур встав та обійнявся зі 
своїм товаришем, а Ханадар підсунув до нього шкіряну  мищину з м’ясом та якимись 
зеленими стручками, щедро присмаченими білим соусом. 

– Я вас обжену, – сказав Беміш, обережно пробуючи на зуб кабана. М’ясо було 
занадто жорстке, та й шкіряна мисочка не вселяла оптимізму. Беміш не уявляв, як 
можна добре вимити шкіряну тарілку. 

– Гм, – сказав Кіссур, – між іншим, я можу наказати проколоти тобі шини. 
Беміш відповів йому в тон: 
– А я можу подати за це на тебе до суду. 
Кіссур жадібно жував м’ясо. 
– Це моя земля. Я тут хазяїн над податками та над судом. Отже, якщо ти подаси 

на мене до суду, я, напевно, засуджу тебе до мотузки за кривосвідчення. 
– І часто ти так судиш? 
– Ніколи, – мовив Кіссур. – Якщо засудити людину до смерті, її родичі стануть 

полювати на тебе. Родова помста. А за тебе хто помститься? 
– За землянина ніхто не буде мститися, – погодився Ханадар Сушений Фінік. – 

Земляни вважають, що за них повинен мститися уряд. Незабаром уряд буде спати за 
них з жінками.  

Бемішеві відвели найліпшу комірчину у заїзді, й увечері Кіссур прислав йому 
дівчину. Дівчина була доволі гарненька і вмита. Вона стояла, сором’язливо шарпаючи 
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босою ніжкою циновку. Беміш посадовив дівчину собі на коліна і став перебирати 
намисто в неї на шиї. На намисті висіли кілька важких, неправильної форми срібних 
монет, з дірочкою посередині і напівстертим тавром Золотого Володаря, десяток 
десятисентовиків та квотерів, швейцарський франк і навіть, наскільки міг розібрати 
Беміш німецькою, один нікелевий талончик для проїзду на монорейці в місті Кельні. 

Беміш спихнув дівчину з колін, подлубався у гаманці й висипав на долоню 
дріб'язок. Він вибрав з дріб'язку десятисентовик, який давно там перекидався, показав 
його дівчині і постукав пальцем по срібному "однорогові", завбільшки як куряче яйце, 
квадратному і з круглим отвором посередині, з написом на славу володаря Меєнуна. 

– Поміняймося? – сказав він. 
Очі дівчини розквітли від радості. Вона хутко стягла намисто з шиї. Беміш 

схопив її за руку. 
– Послухай, дурепо! – мовив він. – Якщо взяти один десятисентовик, і ще один, і 

ще сто, і ще тисячу й натоптати цими десятисентовиками он ту скриню в кутку, – то 
вся та скриня буде коштувати менше, ніж одна ця срібна монета. Зрозуміло? 

Дівчина кивнула. 
– А тепер забирайся звідси, – сказав Беміш. Очі дівчини посумнішали. 
– То ми не поміняємося? – запитала вона, дивлячись на десятисентовик з 

неприхованою жагою. Беміш віддав їй монетку і виштовхав геть. 
Коли наступного ранку Беміш встав, Кіссура та його почту вже не було, вони 

поїхали, коли ще й на світ не зоріло. 
– Чи швидко я їх наздожену? – спитав Беміш хазяйку. 
– Ні, – сказала хазяйка заїзду, – вам, пане, треба їхати в об'їзд, через Блукаючий 

Перевал, а вони помчали навпрошки. Надвечір будете в замку. 
– А вони? 
– Гм, – засумнівалася жінка, – коли вдень підтане, і буде лавина, то, звісно, 

першими приїдете ви, а коли лавини не буде, то вони, звичайно, раніше встигнуть. 
– А важка там дорога навпрошки? 
– Не знаю. Відтоді, як старий Шан скрутив там в'язи, нею вже років десять не 

їздили. 
Гірська дорога петляла як гарбузове стебло. Зненацька пішов  густий, з клаптями 

снігу дощ. "Двірники" не встигали відчищати скло. Беміш страшно боявся за Кіссура: 
той, звісно, не старий Шан, але в'язи скрутити може. 

Гориста ця місцина була дика понад міру. У прибережних районах Гірського 
Варнарайну колись процвітала торгівля, й десятки три років тому тутешні міста, такі 
як Ламасса чи Кудум, могли похвалитися сильними комунами та чисельністю 
крамарів. Громадянська війна в імперії перевернула усе: люди з замків підняли голови, 
сини крамарів пішли до них дружинниками, дочки – наложницями. Попит на 
войовничу аломську знать був такий, що середній лицар в імперії міг награбувати за 
два місяці більше, аніж середній торговець – наторгувати за два роки. 

Коли ж війна завершилась, виявилося, що купці в Ламассі вимерли через 
нерентабельність, і людей з зірок зустріла земля розбійників та бандитів. 

Руки імперії заледве досягали до цього химерного краю; офіційно відповідати за 
порядок у околицях мав власник замку, але він-то зазвичай і був першим бандитом. 
Про жодну розробку покладів не можна було й думати, тому що до гірничих інженерів 
зараз же під'їздили люди на конях, але з гранатометом під пахвою і вимагали ясак. 
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Жоден проїжджий не був тут у безпеці. Найогидніший випадок стався років три 
тому, коли віце-президент Галактичного Банку, альпініст-аматор, чорт його забирай, 
задумав з двома своїми товаришами підкорити тутешній пік Айч-Ахал. 

Ще на під'їзді до піку він потрапив у полон до одного з місцевих родовитих 
бандитів і був спроваджений до замку. Наступного дня до банку переслали чіп зі 
світлиною віце-президента, котрий сидів на ланцюзі у найсправжнісінькій земляній 
ямі, й вимогою викупу в один трильйон денарів. Статутний фонд  Галактичного Банку 
складав п'ять трильйонів денарів. 

Публіка заголосила. 
Федерація Дев’ятнадцяти вимагала від імперії вжити рішучих заходів. Федерація 

вимагала взнати, у якому з замків знаходиться полонений. "Та в будь-якому, – знизав 
плечима посол імперії, – до кого потрапив, у того й сидить". Федерація вимагала 
вжити рішучих заходів стосовно такого краю. 

Хазяїн замку повідомив, що у випадку рішучих заходів полоненому переріжуть 
горлянку. Порятував банк Кіссур. Він терміново прилетів  до свого замку і покликав 
довколишніх сеньйорів на бенкет із нарадою. Ті з'явилися. Кіссур безстрашно 
заарештував три десятка гостей, які до нього з'їхалися і оголосив, що розстріляє 
увечері всю цю публіку, якщо віце-президента не відпустять. 

Сеньйора, котрий схопив віце-президента, поміж Кіссуровими гостями не було. 
Були, однак, його дівер і тесть. Тієї ж ночі віце-президента відпустили без жодного 
викупу. Кіссур згодом навіть не зволив зустрітися з врятованою ним людиною. 

Вже увечері Беміш виїхав на головну і єдину вулицю Чорного села, і віддалік, 
над горою, на мить зблиснув  у розриві хмар замок, зі стіною, зубчастою, як 
кардіограма. 

Тієї ж миті на мокрій дорозі з'явився гусак. 
Беміш сподівався, що гусак поступиться і дасть місце автомобілеві, тому що, з 

точки зору землянина, дороги були призначені для машин, а не для гусей. Але з точки 
зору гусака дороги були призначені саме для гусей, і внаслідок цього розходження у 
поглядах гусак зацікавлено витріщився на автівку, а потім повернувся до неї спиною і 
нахилив голову. 

Згодом Бемішеві пояснили, що варто було зменшити швидкість та проїхати над 
гусаком, і гусак був би цілий, і з машиною все гаразд. Та Беміш не знав звичаїв 
тутешніх гусей. 

Він викрутив кермо вправо і натиснув на гальма. Джип розвернуло, наче 
пір'їнку. Беміш уїхав в кущі ожини, що були в селищі замість огорож, ледь не 
розбивши голову об кермо. Машина здригнулася і завмерла. Беміш хряснув 
дверцятами і пішов дивитися. 

Передні колеса сиділи глибоко в придорожній канаві, й одне з них просто собі 
відпало. Беміш озирнувся. Гусачок, відчайдушно косуючи оком, хутко побіг геть з 
дороги. "Сучий син!" – голосно сказав Беміш. 

Швидко темнішало, накрапував дощик. Не варто було й думати відремонтувати 
машину. Собака за ожиновою загорожею старався, як протипожежна сигналізація. До 
нього поступово приєднувалися все нові й нові пси. Що ж до людей – село ніби 
вимерло. 

– Агов, – вигукнув Беміш, – хазяї! 
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Кричати довелося досить довго. Нарешті двері будиночку відчинилися і з порога 
запитали: 

– Ну? Чого репетуєш у темряві? 
У дверному отворі щось поблискувало, людини ж видно не було. 
– У вас зв’язок з замком є? – запитав Беміш. 
– Зв’язку немає. Віяльник є, – відповіли за порогом. 
Беміш вишкірився: 
– Віяльник у мене самого є. 
Двері зачинилися. Беміш в задумі копнув ногою машину, закинув за ліве плече 

віяльний випромінювач, за праве наплічник і зняв з розпірок маленький мотоцикл. 
"Віяльник, – подумав він, пригадуючи блиск у дверному отворі, – який там до дідька 
віяльник, – плазмовий гранатомет щонайменше". 

 
*** 
 
Сторожа пропустила Беміша до замку без жодного здивування; на мотоциклі то 

на мотоциклі – хто їх знає, цих іншосвітян? Отже, правду кажуть, що вони на конях 
їздити не вміють. "Еге ж, – подумав Беміш, – тут зовсім не той народ, що на рівнинах, 
тут тисячу років мовчали обійнявши меч, а тепер мовчать, обійнявши гранатомет ..." 

На замковому подвір'ї було слизько і вогко, як у розмерзлому холодильнику. 
Кіссура ще не було. У верхній залі, у кріслі, дрімала стара Ельда. Вона подивилася на 
схвильованого іншосвітянина, як на жабу, і сказала, що швидше його, іншосвітянська, 
залізна фіра розлетиться на їхніх, іншосвітніх, гладеньких, як щока євнуха, дорогах, 
ніж її син впаде з кручі в тутешніх горах.  

Беміш зі своїм хвилюванням забрався геть. 
Молодий хазяїн замку, Ашидан, студент Кембриджа, хропів у головній залі, 

схиливши золотокучеряву голову в миску з недоїдками. Над ним шкірилися маска 
бика зі смолоскипами замість рогів, а в каміні тліло, поширюючи паскудний запах, 
щось, що при ближчому розгляді виявилося залишками супутникового ретранслятора. 

– Це що? – спитав Беміш у маршалка. 
– Це пані Ельда, – відповів той, – сказала, щоби цих чаклунських штучок не було 

в домі. Вона його лише вранці знайшла, перетрусила кімнати і знайшла. 
Беміш придивився до Ашидана уважніше. Той спав, неспокійно здригаючись, і 

Бемішеві не здалося, що він п'яний. 
– Що ж, у замку немає жодних засобів зв'язку? 
– Ох, – мовив слуга, – що там зв'язок, – полотно –  і те домоткане. Інше – 

спалить! – і вказав на своє вбрання. Беміш помацав рукав, – справді, рядно. Він 
спочатку й не второпав: у цьому році була модна така вузлувата тканина. 

Вночі Беміш крутився, не спав: старі сосни рипіли за вузьким віконцем, 
зробленим не для того, щоб дивитися, а щоб стріляти, і рипіння їхніх гілок схоже було 
на рипіння мотузки повішеника. Беміш дістав комп’ютер і спробував упіймати 
відеоканал, щоб подивитися новини. Раптом екран зарябів, як буває, коли за декілька 
метрів працює вузол трансзв’язку. Беміш здивувався і увімкнув свій ком, просто щоб 
за густотою перешкод зрозуміти, звідки йде сигнал. Але все вже закінчилося. "Гм, – 
подумав Беміш, – а все ж хтось у замку приховав від старої Ельди щось серйозніше, 
ніж ретранслятор". 
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*** 
 
Вранці Беміш вирушив вниз, у село. Йому не дуже-то хотілося скаржитися 

старій Ельді, що його залізна тачка розлетілася на тій дорозі, якою пройде навіть баран 
у заметіль. Беміш крокував свіжою дорогою повз ожинові загорожі і цікавих курей, 
міркуючи про дивовижний край, де ком у хаті – розкіш, а лазер-віяльник належить до 
переліку необхідних зручностей. 

Він дійшов до автівки за півгодини й розгублено зупинився. 
Машина стояла на місці: покорчене колесо так і горбилося в канаві. Решта троє 

коліс зникло в невідомому напрямку: машина сиротливо сиділа на осях. Зникли щітки 
з вітрового скла, і вітрове скло також. Беміш кинув оком досередини: вузол зв’язку і 
підголівники, килимки сидінь та ручки від замків, – не було нічого, і решти шибок теж 
не було. На задньому кріслі сиділа неторкана аптечка. 

Беміш обійшов джип і відчинив багажник. Всередині було порожньо, коли не 
рахувати пари зношених луб'яних личаків. Беміш здивувався, бо в нього не було 
звички носити луб'яні личаки, але потім второпав, що, ймовірно, злодій одягнув  
Бемішеві черевики, а личаки покинув на місці. Беміш з похмурим передчуттям підняв 
капот і вп'явся поглядом у двигун. Беміш непогано розумівся на двигунах. Він одразу 
помітив, що нічні злодії розумілися на них ще краще. 

Беміш озирнувся увсебіч: довкола нього гуляли гуси та індички з червоною 
краплею, і учорашній гранатометний старигань копав на своєму городі капусту. 
Гранатомета при ньому не було, ймовірно, з приводу білого дня. 

– Агов, – сказав Беміш. 
Старий озирнувся. На ньому була сорочка, що до шлюбу була білою, і штани, 

про які взагалі нічого було сказати. 
– Підійдіть-но сюди, – мовив Беміш. Старий підійшов. Син його, в глибині 

городу, не повертаючись, як заведений мотижив землю. Беміш помахав у повітрі 
берестяними личаками і простягнув їх через паркан. 

– Ви не знаєте, – спитав Беміш, – чиї це? 
Старий взяв личаки, витяг з носака десятиденаровий папірець, що був 

попередньо застромлений туди Бемішем. Папірець він скрутив і застромив за вухо, а 
личаки простягнув Бемішеві. 

– Не знаю, – сказав він. 
Бемішеві відібрало мову. 
Раптом він поглянув на себе збоку: на добре вбраного чужинця, зі світу, до якого 

ці люди, якщо будуть добре працювати і слухатися начальства, потраплять після 
смерті, – і на це напівголе, бідне село, де немає кома, але де звістка про машину, яку 
можна роздягти, поширюються без кома; де немає вбиралень, але є віяльники і де 
кожен знає про сусіда все і не каже нічого, – і з вражаючою очевидністю зрозумів, що 
навіть якби нічні вмільці роздягали машину на очах у всього села, а так, воно, 
ймовірно, й було, – то жодна поліція в світі все одно не змогла б вивідати, хто це 
зробив. 

Дорогою зашурхотіли колеса. 
– У чому річ? 
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Беміш озирнувся. Позаду, у вишневому та вузькому, як пелюстка орхідеї, 
спортивному автомобілі сидів Кіссурів брат – Ашидан. Бездоганна сорочка, проділ у 
волоссі, пахощі одеколону, менеджер-початківець, випускник Кембриджа, – на Беміша 
зненацька приємно повіяло його світом. 

Теренс Беміш глузливо підняв личаки.  
– От, – сказав він, – хтось вирішив зі мною помінятися ... транспортними 

засобами. 
Та Ашидан вже й сам усе бачив. Він вийшов з автівки, відчинив дверцята з 

іншого боку і вклонився Бемішеві, запрошуючи сідати. Беміш сів. Селянин стежив за 
ними переляканими очима. 

– Гей, – гукнув Ашидан парубкові у глибині городу, – йди сюди! 
Хлопець підійшов. 
– У машину, – наказав Ашидан парубкові. 
Беміш потягнувся, щоб відкрити дверцята. 
– До багажника, – додав Ашидан, з огидою дивлячись на брудні й босі ноги 

юнака. – Або гаразд, можеш переодягтися. 
Хлопець побіг до хати. До Беміш знову повернулася мова. 
– Але чому ви думаєте, – запитав Беміш, – що це він роззув машину? Це міг бути 

будь-хто... 
– Коли, – рівним голосом мовив Ашидан, – у селищі здійснено злочин і 

злочинця не впіймали, то пан має заарештувати певну кількість мешканців селища і 
тримати їх у заручниках доти, доки вони не помруть або поки інші не знайдуть 
винного. 

Беміш пильно подивився на Ашидана. Гарненький хлопчик, – а той був дуже 
вродливий – більше нагадував успішного менеджера. "Ось таким тоном говорили його 
предки, покоління за поколінням, – подумав Беміш. – Видно, прогрес у тутешніх 
місцях полягає в тому, що лорд кладе мужика до багажника автомобіля, а не прив'язує 
коневі до хвоста..." 

– Цей чоловік, – сказав Ашидан, вказуючи на Беміша, – побратим мого брата й 
гість моїх предків. Брат мій приїздить сьогодні, – слуги принесли звістку, що він 
застряг на Блукаючому Перевалі і вирушив у обхід, через Лох. 

Селянин впав на коліна. 
– Пане! – було незрозуміло, до кого він звертається: до Ашидана чи до чужинця. 
Син селянина вийшов з дому у чистій білій одежі, з клунком у руках. З ним був 

десятирічний хлопчик. 
– Пане, – вів далі селянин, – візьміть молодшого, зараз стільки роботи! 
Ашидан у задумі постукав по шкіряному керму. 
– Гостеві наших предків, – мовив він, – наснився недобрий сон про те, що хтось 

розграбував його машину. Мені теж наснився цей сон, і я поквапився сюди. Але зараз 
мені здається, що це був облудний сон і що машина цілою повернеться до замку 
ввечері. 

З цими словами Ашидан натиснув на газ, – автівка обілляла білу чисту одіж 
селянина суцільним віялом грязюки і помчала геть. 

 
*** 
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Кіссур прибув до замку лише опівдні. Чутки виявилися правдивими: з 
Блукаючого перевалу зійшла лавина, зачепила людей та коней. Всі залишилися живі, 
але Кіссурового коня, Зіркогляда, з білою стрілкою на лобі й широкими копитами, 
поволокло, лише сніг блимнув червоним. Вони приїхали тією ж дорогою, що й Беміш, 
через коня карі Кіссурові очі набрякли, наче вишні. Кіссур поглянув на Беміша, кинув: 

– Ти виграв заклад. Завтра – полювання, – і втік нагору. 
Беміш за ним не пішов. Щось страшне раптом зависло в повітрі, кам'яні 

машкари богів на стінах кривили роти, хижо шкірили зуби. Беміш озирнувся: Ашидан 
поряд теж стояв блідий і тер собі скроні. 

Кіссур замкнувся в кутовій вежі і нікого до себе не впускав. Ханадар пояснив, 
що він плаче за конем і що так належить. 

Коли ввечері Бемішева автівка заїхала на подвір'я замку, Беміш сидів на вартовій 
башточці, дивлячись на ущелину, прорубану велетенською небесною сокирою, і 
хмари, що повзли унизу. Беміш спустився додолу. 

Ставний білявий парубок вийшов з машини і простягнув йому, кланяючись, 
ключі. Усе було на місці, зокрема й зламане колесо. Беміш обвів поглядом хлопця, 
сказав:  

– Дякую. А скільки в селі автомобільних майстерень? 
– Одна, – не зашарівшись, відповів хлопчина. 
Беміш глянув хлопцеві на ноги: той стояв у калюжі і ворушив босими пальцями. 

Землянин обійшов машину довкола і відчинив багажник: там пихато випиналася 
валіза. Беміш відкрив валізу: білизна і одяг були на місці, тільки дві сорочки були 
вологі: видно, їх прали і прасували. Беміш дістав з валізи шкіряні черевики. 

– Тримай, – сказав Беміш, – це тобі подарунок.  
Парубок охнув і взяв черевики. Беміш сягнув до кишені, вийняв триста місцевих 

"однорогів" і простяг парубкові. 
– За роботу. 
– Пане, – мовив парубок, – адже ми тільки відремонтували колесо. Це коштує 

двадцять однорогів. 
– Куди ти зараз їдеш? – запитав Беміш. 
– До Синьої Балки, це на лівому кінці села. 
– Сідай, – мовив Беміш, – я підвезу.  
Село простяглося вздовж дороги, низом якої текла прозора річка. Завширшки 

воно подекуди тягнуло на сотню метрів, а завдовжки було кілометрів вісім. Хлопець 
забився в куток, мало не під сидіння, і мовчав. Можна було подумати, що він уперше в 
житті сидить у автомобілі. "Гм, – подумав Беміш, – зрештою, чужинець підвозить його 
вперше... сподіваюся, я не дуже принижую гідність роду Білого Кречета". 

– Чи давно Ашидан живе в замку? – запитав Беміш. 
– Другий місяць, пане. 
– Він пиячить? 
– Ні, пане, – налякано мовив парубок. 
Беміш висадив хлопця поблизу річки, там, де на терасах, що спиналися  схилом, 

росла густа висока зелень; наближалась пора збирання врожаю, молодиці в синіх та 
червоних спідницях поспішали з ланів, підганяючи маленьких віслючків, що потопали 
у нав’ючених на них снопиках. Беміш хотів було підійти ближче, аби роздивитися, що 
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саме везуть віслючки, але тут до нього заквапився сільський староста.  Беміш 
розвернувся й поїхав геть. 

Він їхав вузькою дорогою, поки не знайшов клаптик землі, не зайнятий ні 
будівлями, ні деревами. Беміш сяк-так втиснувся між урвищем та загорожею стишив 
мотор, підняв капот і вп'явся поглядом у двигун. 

Учора той був повністю розібраний, і, хоча Беміш не надто добре знав будову  
водневого шестициліндрового двигуна, йому здалося, що з двигуна вийняли навіть те, 
що неможливо було вийняти за жодних обставин. Сьогодні нічні злодії з єдиної в селі 
майстерні поставили все туди, звідки взяли. 

Беміш закрив капот і поїхав до замку. 
 
*** 
 
В селі землі було мало, у замку – ще менше. Вузьке, як колодязь, подвір’я було 

забруковане кругляками, стіни переходили у стіни, каміння – в каміння. Замок сидів 
на самісінькій верхівці скелі, і до нього вела лише одна дорога. З усіх інших боків 
зовнішня стіна на сході стояла над прірвою, і ця прірва для повноти захисту була 
гладенько стесана. 

Кіссур показав гостеві подвір’ячко, де вбили Канута Кречета, і маленький 
замковий сад з трьох яблунь. Під однією з цих яблунь Кіссурова прабабуся согрішила 
з крилатим двоголовим биком. Беміш сказав Кіссурові, що замок могли б відвідувати 
туристи з усієї Галактики. 

– Цей замок непридатний для туристів, – вишкірився Кіссур, – він не надає всіх 
зручностей інвалідам, – і спритно протиснувся крізь вузьку та неймовірно круту 
драбину, що зміїлася вздовж однієї з зовнішніх стін. 

Ввечері в замку почалася метушня: конюхи заплітали коням хвости, з комор 
діставали старі луки, тисові, величезні, обмотані зітлілим волокном, зі срібними 
написами. Беміш зазирнув до напівтемної стайні й завмер: Кіссур з холодною 
посмішкою ховав до саков довгий потужний віяльник. 

Беміш ступив досередини. Кіссур опустив плетену накривку саков. 
– А на кого, – запитав Беміш, – ми завтра будемо полювати? 
– В тутешніх краях, – мовив Кіссур, – здавна полюють на великого звіра: на 

вепра, на ведмедя. 
На язиці в Беміша закрутилося: "Хотів би я знати, на якого такого вепра тут 

здавна полюють з віяльниками", та Беміш облизав губи і проковтнув запитання. 
 
*** 
 
Вони виїхали, коли місяць ще не вшився з чорного неба. На Кіссурові були сірі 

замшеві чобітки, з візерунком у вигляді лілей і з високими червоними підборами, але 
без острог; зелені штани і червона куртка, підперезана важким поясом з золотих 
пластин: кожна пластина зображувала звіра або рибину. Плащ на Кіссурові був теж 
зелений, з двома широкими смугами, гаптованими золотою сіткою. На плечі висів лук, 
за спиною – шкіряний сагайдак, з якого стриміли пера стріл, білі, наче пінопласт. За 
поясом – метальний топірець, біля сідла – два ясеневих дротика й меч.  
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Беміш привіз з собою зручний мисливський комбінезон, та зрештою вирішив 
одягнутися так само, як інші мисливці. «Це правильно, – зауважив, дивлячись на 
нього, Ханадар, – а то всіх богів порозлякуєш. Наші боги ще не звикли до ваших 
штанів, а ти знаєш, що таке дичина, Теренсе? Це крихти, які боги кидають мисливцеві 
зі свого столу, коли мисливець вшанує їх полюванням». 

Виїжджаючи, Кіссур кинув на вівтар біля воріт шмат свіжого м'яса і постукав по 
каменю оголеним мечем, щоб привернути увагу бога. Меч у Кіссура був важкий і 
довгий, з тригранним лезом і руків'ям з переплетених змій.  

– А навіщо нам меч? – запитав Беміш. 
– Без меча не буває удачі, – відповів Кіссур. 
А Ханадар додав: 
– Дорога на той світ йде по лезу меча, і нею приводять і відводять звірів. 
Вони спостерігали схід сонця з одного з порослих дрібнолісом схилів: гірський 

вітер танцював у хвостах їх  коней, – казали, що в давнину цей вітер крив кобил, чорні 
з білими плямами коні народжувалися від цього вітру, – і під копитами зрідка 
похрумували мушлі, нагадуючи про море, що було тут мільйони років тому. 

Потім на схил вискочив олень, задумавши теж помилуватися світанком; слуги 
спустили собак, і панство помчало слідом. 

Панів було п'ятеро – Кіссур, Ашидан, Ханадар Сушений Фінік, Алдон та Беміш, 
ще було восьмеро собак і троє слуг. Першим наздогнав оленя Кіссур, і, розширивши 
очі, метнув списа. Фарбований жовтим, з зеленою шишкою на кінці, спис пробив 
наскрізь оленя легше, ніж він пробивав стовп у столичній Кіссуровій садибі. 

Олень голосно закричав, і Кіссур підвівся в стременах й закричав голосніше за 
оленя; надлетів шквал, підхопив його голос і поніс лісом, зриваючи листя і женучи 
хмари. Беміш мерзлякувато смикнувся. 

Слуги кинулися білувати оленя з ножами, і Теренса мало не знудило. 
До обіду Беміш був п'яний від крові: слуги десь відстали, він з Кіссуром та 

Ашиданом виїхав до невеличкого озерця. Беміша цілковито зачарував колір озерця: 
воно було блакитне, мов бірюза, і зі скель на протилежному боці до нього сповзали 
тоненькі лапки льодовика. Дно ущелини в цьому місці було надзвичайно пласке, рівне, 
поросле якоюсь білою болотяною травою і з трирічним мертвим підліском. Беміш 
зметикував, що у цьому місці нещодавно зійшла лавина.  

Кінь Беміша підійшов до озера, встромив морду у воду і почав жадібно пити; 
Кіссур теж спішився і зачерпнув води. Беміш взяв з нього приклад. Вода була крижана 
і солодка; крізь метрову глибину біля самого берега Теренс бачив сірі водорості на дні.  

Тієї ж миті пролунав хрускіт і попереджувальний крик. Теренс обернувся. 
Вузькою звіриною стежкою вздовж озера кумедним перевальцем бігло ведмежа, 

і місця ті були такі дикі, що ведмежа бігло повз людей; мабуть, воно теж йшло до 
озера напитися, але тепер усе ж  таки передумало і квапилося туди, де стежка зникала 
у нагромаджених одне на одного валунах –  у широкій кам’яній річці, що пробила собі 
мертву дорогу у правічному лісі.   

– Не треба, – сказав Кіссур братові, – це поганий знак. 
Та Ашидан вже напнув лука та вистрілив: ведмежа впало. Ашидан зістрибнув з 

сідла і побіг до звіра. Він нагнувся, аби витягнути з нього стрілу, і цієї ж миті один з 
валунів ворухнувся, і на верхівці його виросла величезна, чорна з бурим  ведмедиця.  

– Ашидане! – зарепетував Беміш. 
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Ашидан підвів голову. Ведмедиця зіп'ялася на задні лапи, а юнак стояв перед 
нею, розгублений, з уламком стріли, витягнутим з її сина. 

Беміш вихопив пістолет. Але перш ніж він встиг підняти руку, Кіссур широко 
замахнувся і кинув списа. Ведмедиця вайлувато змахнула лапами в повітрі і впала з 
валуна. 

Кіссур зістрибнув з коня, підійшов до трупа і мовчки висмикнув спис. Ашидан 
стояв поруч, не підіймаючи очей, увесь заляпаний кров’ю. 

– Це поганий знак, – сказав Кіссур. – В нашій родині не полюють на ведмедів. 
*** 
 
Зрештою, за кілька годин випадок з ведмежам забувся. На привалі розвеселилися 

усі; навіть Сушений Фінік, який не вмів посміхатися, верещав і охав, а потім сів біля 
Кіссурових колін і заспівав тих своїх пісень, які Беміш стільки разів чув із чіпів у 
робітничих бараках, що вже навчився любити. 

Назад їхали, коли вечоріло. Коні йшли стежиною двоє уряд, чорна масна земля 
осипалася під їхніми копитами, справа темною стіною вставав лісистий схил, зліва 
волохате сонце сідало за вкритий блискучим снігом хребет. Птахи випурхували з-під 
копит, життя було дивовижно хороше. "Господи, який готель можна тут побудувати", 
– промайнуло в Беміша у голові, – він був людина практична, завжди шукав, як 
застосувати природу до грошей. 

Ашидан після випадку з ведмежам посмутнів, і тепер якось так сталося, що 
Кіссур з почтом пішли вперед, а Беміш  відстав і їхав поряд з Ашиданом. Той був 
блідий, – чи то від травички, яку обробляли селяни на тутешньому полі, чи то від 
Кембриджу. Беміш нахилився до Ашидана і стиха запитав:  

–  Кіссур знає, що ви – наркоман? 
– Я не наркоман, мені просто цікаво! Я будь-якої миті можу припинити. 
Беміш мимоволі гмикнув. Юнак здригнувся. Потім зненацька звернув сірі очі до 

землянина. Зіниці їх були неприродно звужені. 
– Це не моя, це ваша вина, – сказав він, – вісім років тому з цього замку правили 

Варнарайном, а тепер це діра, тому що поряд немає восьмисмугового шосе! Ви 
прогнали наших богів, а що ви нам дали навзамін? Бляшанку з пепсі-колою? 

Ашидан схопив Теренса за руку. 
– Ця трава тут росла завжди! Її споживали, щоб розмовляти з богами! Ви навіть 

розмови з богами оголосили карним злочином! 
– Облиште, Ашидане! Ви не розмовляєте ні з богом, ні з чортом, ви жерете цю 

траву для власної втіхи і боїтеся Кіссура, бо він вас за цю траву запхне до клініки чи 
просто посадить на ланцюг. 

– Я боюся меча, який він з собою взяв, – мовив Ашидан. – Я бачив цей меч в 
руках у Ханалая, а душі вбитих по смерті йдуть у їхні мечі. 

Ханалай був той самий заколотник, який вісім років тому воював проти Кіссура. 
– Ханалая, – здивувався Беміш, – ви зустрічалися з Ханалаєм? 
– Він мене взяв у полон, – відповів Ашидан. 
Беміш витріщився на юнака: той був молодий, тонкий, як змійка, і неймовірно 

гарний, зі своїм золотавим волоссям та сірими, густо нафарбованими задля полювання 
очима. 

– Боже! Скільки ж вам років було? 
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– П'ятнадцять. Майже п’ятнадцять. Кіссур доручив мені п'ять тисяч вершників, і 
зі мною були Сушений Фінік та дядько Алдона Рисеняти, Алдон Широкоокий. Ми 
повинні були чекати Кіссура в Чорних горах. Але тут ми почули, що вниз, до містечка 
Лухуна, з'їхалися на ярмарок купці і з’юрмилися в містечку через війну, і ми вирішили 
взяти це містечко, тому що так здобичі дістанеться більше, коли не чекати Кіссура.  
Ось ми вночі підійшли до цього містечка з проводирем, і, коли розвиднилось, 
виявилося, що то була пастка, – Ханалаєве військо оточило нас. Ханалай  думав 
упіймати самого Кіссура. 

Ашидан хитнувся в сідлі. 
– Я виїхав наперед і запропонував Ханалаєві двобій. На моєму щиті був Білий 

Кречет, Ханалай подумав, що до пастки потрапив сам Кіссур. Він не дуже хотів 
битися, але йому довелося прийняти виклик. Він злякався, що командири його 
засміють. 

Це був поєдинок, про який нема чого довго розказувати: Ханалай розрубав мені 
плече і кинув на землю, як цуцика, а потім зняв шолом, щоб відрубати голову. Дуже 
здивувався і запитав: "Ти хто такий, хлопчику, щоб носити щит з Білим Кречетом?" Я 
сказав, що мене звати Ашиданом, і що брат мій Кіссур помститься за мене, і щоб він 
рубав мені голову, а не роззявляв свою бридку пащеку. Я був дуже гарненький 
хлопчик, і Ханалай несподівано мене пожалів. Замахнувся мечем і раптом подумав: "Я 
помру, – в цих словах жах невідворотності, вночі від них неможливо спати. То чи 
варто опускати цей меч?" – так він мені, принаймні, казав потім. От він перекинув 
мене, наче дівку, через круп свого коня, і поскакав до свого війська. А моє загинуло, 
до останньої людини. Адже то була зовсім інша війна, ніж між двома державами. Тому 
що коли воює одна держава та друга держава, то справедливість у тому, щоб 
пощадити супротивника і зробити його своїм васалом, а коли воюють уряд та 
заколотники, то справедливість у тому, аби знищити заколотників до останнього. 

– А Сушений Фінік? – зненацька зметикував Беміш. 
– Сушений Фінік та Алдон потрапили в полон. 
– А потім? 
– Мене і Сушеного Фініка привели до Ханалаєвого шатра, де він бенкетував 

після битви, і Ханалай сказав, що він хотів би почути від Сушеного Фініка пісню про 
цю битву. Сушений Фінік відповів йому, що битва ще не закінчена, бо не страчені всі, 
хто має бути страчений після цієї битви, а коли Ханалай стратить усіх, хто має бути 
страчений, то не буде вже кому співати цю пісню. Ханалай посміхнувся і подарував 
Сушеному Фінікові нову лютню і свій меч, – і той меч був такий дорогий, що вартував 
дорожче, аніж честь Сушеного Фініка. Той сів і заспівав славень Ханалаєві, і я не 
думаю, що ви чули цю пісню від Сушеного Фініка чи від когось іще. А потім Ханалай 
повернувся до мене і сказав, що він хотів би відпустити мене. Я наказав йому 
грубощів. Тоді він подумав і сказав: "Гаразд, тебе розіпнуть завтра, хлопчику. 
Спочатку Алдона, а потім тебе". 

– І що ж було завтра? 
– Нас вивели разом з Алдоном, і Ханалай сказав: "Якщо ти дозволиш мені 

помилувати себе, я відпущу Алдона". Я плюнув йому в обличчя. 
Ашидан помовчав. Обличчя його було зовсім бліде, і Беміш раптом уявив, якою 

він був гарненькою дитиною, тоді, коли йому було "майже п'ятнадцять". 
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– Ханалай погойдався з носака на п'яту, а потім і каже: "Занадто гарненький ти 
хлопчик, аби вмирати". Вони розіп'яли Алдона і полаялися трохи, а потім повели мене 
геть. 

– А Сушений Фінік? 
– А Сушений Фінік співав Ханалаєві хвалу, поки не образився, що він, чоловік зі 

знатного роду, прислуговує простолюдинові, котрий в дитинстві місив коров'ячий 
гній. Відрубав голову одному з помічників Ханалая, кинув її до лантуха і поїхав з цим 
викупом до Кіссура. І Ханалаїв меч він теж подарував Кіссурові. 

Ашидан помовчав і сказав: 
– Там я й познайомився з сином Ханалая: ми були однолітки, це був дуже 

обдарований юнак. Думаю, Ханалай пощадив мене заради нього. Одного разу він мене 
запитує: "Якщо раптом мій син потрапить до рук Кіссурові? Як ти думаєш, чи 
залишить він йому життя, як я тобі?" 

– "Еге ж, – подумав Беміш, – Кіссур, проте, не пощадив Ханалаєвого  сина, і 
взагалі нікого не помилував". 

– Агов, – закричав попереду Ханадар Сушений Фінік, – ви чого там поснули? А 
ну сюди! 

Беміш та Ашидан заквапили коней. Попереду гірська стежка роздвоювалася: 
права дорога йшла донизу, ліва різко брала вгору і зникала поміж навислих каменів та 
дерев. 

– Нам ліворуч, – сказав Кіссур, – треба навідати Альдіса, щоб вибачитися за 
ведмежа і попросити щедрого полювання. 

– Якщо ми поїдемо до Темної Кумирні, ми тоді до ночі не встигнемо в замок, – 
заперечив Ашидан. 

– Що ж, – мовив Кіссур, – тоді ми заночуємо у  Кумирні. 
Ашиданове обличчя видовжилось. 
– Диви-но, – сказав Ханадар, – та невже ти боїшся Темної Кумирні? 
І, обернувшись до Беміша : 
– Там, у Темній Кумирні, було поховано Альдіса Білого Кречета, і оскільки 

місце там родюче та широке, там влаштували два двори, щоб доглядати за могилою. 
От вони знехтували своїми обов'язками, і Альдіс їх з'їв, і це діло йому сподобалося: він 
взявся щоночі вилазити нагору, тинявся з почтом за перехожими і заганяв їх до себе на 
бенкет. Перехожий приходить: садиба, світло, а на ранок від перехожого тільки 
кісточки. Люди вже так і запримітили на новий місяць, – якщо в Темній Кумирні свист 
та вогонь, – значить, невдовзі десь буде плач. Простолюдинові уже б давно загнали в 
домовину кілок, а тут бояться, все-таки – Кіссурів прадід.  

Ашидан посміхнувся. 
– Не варто навідувати могили предків з іншосвітянином, – сказав він, – 

чужинцеві досить того, що його взяли з собою на полювання. 
– Ще не було такого, – відповів Кіссур, – щоб я полював у тутешніх місцях і не 

поділився здобиччю з моїм предком. 
І вони поїхали лівою стежкою, відпустивши слуг і приторочивши до сідла тушку 

ведмежати. 
 
*** 
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Темна Кумирня вигулькнула з-за повороту стежки несподівано, як галузкою 
шмагнуло по обличчю. Вона сиділа між лісом та скелею на широкій та пласкій, мов 
перепічка, галявині, що надламувалася крутим схилом, всіяним колючками та 
камінням. Галявину перетинав міцний триметровий тин; за ним виднівся скручений 
вузлом дах каплиці, і над тином били промені світла і  вчувалися голоси людей.  

Навіть у спадаючій темряві було видно, як зблід Ашидан. 
– Гай-гай, – мовив Кіссур, – невже Альдіс знову взявся за старі неподобства? 
Вершники тихцем спішилися, Кіссур погладив коня рукою, щоби не іржав, й 

непомітно застромив під куртку віяльник. Він віддав повіддя Ханадарові, й інші члени 
загону взяли з нього приклад. Потім Кіссур дав знак, і мисливці замість того, щоб 
відкрито під’їхати до брами, рушили в обхід, туди, де високий тин сходився зі 
столітніми соснами.  

Пройти виявилося зовсім неважко: ще з минулого року впала сосна і проламала 
тин, якимось дивом не зачепивши каплиці; понад рогатим стовбуром вони й зазирнули 
на широке подвір'я. Там, на кам'яному майданчику, стояла маленька, схожа на 
смугастий кабачок космічна шлюпка "Оріноко - 20". Люди у комбінезонах стояли 
ланцюжком, від шлюпки до кумирні, й передавали з рук у руки мішки. 

– Тю, – мовив голосно Кіссур, – ось це називається прогрес! Навіть привиди 
розучилися літати без двигунів! 

Перестрибнув через колоду і ступив у освітлене коло. Правду кажучи, привидом 
виглядав швидше Кіссур, – у старовинному зеленому каптані, з тисовим луком через 
плече і обличчям, розфарбованим синіми смугами з нагоди полювання, – поміж 
людьми в льотних комбінезонах, котрі застигли на мить біля вантажного люка. Люди 
покидали пластикові мішки. З віконця кумирні вистрибнули троє, зі зброєю в руках. 
Тут на узліссі заіржав кінь, і слідом за Кіссуром у двір заскочив Алдон, а за ним – 
Беміш та Ашидан. 

– Відбій, – сказав хтось, – це господарі. 
Кіссур неквапом підійшов до куценького круглоокого чоловічка, в якому Беміш 

впізнав старосту села, і сказав: 
– А, це ти, Лахоре. Чим це ви тут займаєтесь? 
– Даруйте, пане, – мовив Лахор з певною гідністю, – вантажимося... 
Алдон ступив крок до брами і скинув засув; брама прочинилася, у ній з’явився 

Ханадар з кіньми. Кіссур тим часом поставив ногу на один з мішків, витяг з-за пояса 
мисливський ніж і розпоров пластикову обгортку знизу догори. 

– Присягаюся божим волом, – сказав Кіссур, – от тобі усі в околиці кажуть 
"пане", "пане", коліна цілують, а й не знаєш, над чим пан - то. Це що за овес ви на 
шлюпку тягаєте?  В тутешніх місцях, пригадую, нічого, окрім вівса, не росло. 

Кіссур зачерпнув рукою з мішка й понюхав. 
– Ні, –  похитав він головою, – зроду овес так не пахнув. Ханадаре, ти не знаєш, 

що це? 
Ханадар також вибрав собі мішок, розпоров його кігтем нагайки, що була при 

ньому, витягнув жменю трави і тицьнув під ніс своїй коняці. Та заіржала і стала 
вертіти мордою. 

– Ні, – мовив Ханадар, – не знаю, та тільки це не овес. Он, Пістрявий мордою 
крутить, їсти не хоче.  

Тут втрутився Алдон Рисенятко. 
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– Та це ж зілля, – сказав він, – "вовча волоть". Її вейські сектанти та смерди 
тутешні здавна вживали для подорожей на небо, а тепер її на небо возять у 
пластикових мішках. Великі гроші, кажуть, дають за цю травичку на небі. Іншосвітяни 
– вони завжди великі гроші платять за те, від чого кінь писок верне. 

Одне, що Бемішеві було незрозуміло, – то це чому їх усіх досі не застрелили. 
Й тут пролунав ламкий Ашиданів голос. 
– Кіссуре, – сказав він, – це моя провина. Я не встиг тебе запитати. 
Кіссур миттєво обернувся. 
– Тобто ти хочеш сказати, – з награним здивуванням промовив він, – що ти 

дозволяв моїм сервам торгувати вирощеною в моїх володіннях травою, не спитавши в 
мене дозволу? 

– Але я не був впевнений... – почав Ашидан. 
– Скажи-но, – поцікавився Кіссур, – хто старший у родині – ти чи я? 
– Ти. 
– А кому належить земля, і все що під нею й на ній – старшому чи молодшому? 
– Старшому. 
– То чому ж ти порушуєш закон, оброк з такої справи кладеш собі до кишені? 
– Я боявся, ти не зрозумієш... 
– Звісно, не зрозумію, – загримів Кіссур, – на моїй землі мої ж серви 

влаштовують торгівлю, а мені не платять ні копійки? Хто мене має годувати: володар 
чи моє майно? 

– Пане, пане, – заквапився круглоокий Лахор, – ми не знали, що пан Ашидан 
нічого тобі не платить: щоб мені стати ропухою, коли ми думали порушити закон! 

У той час з вантажного люка, пригнувшись, виліз чоловік у льотному 
комбінезоні. 

– Вибачте, пане Кіссуре, – сказав він вейською, – ми й справді не знали, що вам 
невідомо про наш скромний бізнес. 

Кіссур оглянув його з голови до ніг. 
– Скільки ти платиш братові з мішка? 
– Десять. 
– Будеш платити дванадцять. Гроші мені й зараз же. 
– У мене що, стільки є? – огризнувся пілот. 
– Не супереч йому, – нажахано пискнув Лахор. 
– Я чекаю, – холодно мовив Кіссур, – а інакше всі мішки продірявлю. 
– Не заїдайся з ним, – мовив ще один іншосвітянин, – бачиш, скажений! 
– Тут не сказишся, – відказав Ханадар Сушений Фінік, – коли твої ж серви не 

сплачують справедливих і належних податків, а брат тебе дурить: адже ж певно вам 
Ашидан обіцяв захист від Кіссурового імені? 

Кіссур та пілот зникли у отворі люка. Ашидан сидів на колоді блідий, не зводячи 
голови. В Беміша голова йшла обертом. Якщо Кіссур не знав, кого зустріне біля старої 
кумирні, то навіщо він брав з собою зброю, яку поки-що старанно ховав під 
мисливською курткою? А якщо знав – то навіщо потягнув з собою Беміша? Невже він 
думає, що Беміш буде мовчати? Ні, невже, чорт забирай, він думає, що Теренс Беміш 
проковтне ще й це? Чи він вважає, що віднині ці човники будуть сідати на 
Ассалахському космодромі?    
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Кіссур та пілот знову вийшли з люка. Пілот усміхався. Видно було, що, на його 
думку, він таки дешево відбувся і надбав собі такого покровителя, з яким жодна 
поліція на Веї йому не страшна. Кіссур поклав гроші за пазуху і, зігнувши ногу, 
поставив її перед пілотом просто на алюмінієві східці трапу.            

Той став розгублено озиратися. 
– Дурню, – зашипів старий Лахор, – цілуй ніженьку, ніженьку панову. 
Іншосвітянин знизав плечима і нахилився до запилюженого чобота. 
Тієї миті Кіссур вдарив пілота коліном просто під підборіддя. Пілот скрикнув. 

Його підкинуло вгору, й зараз же зчеплені руки Кіссура впали на його шию: почувся 
хрускіт хребців. 

Краєм ока Беміш встиг помітити, як Алдон згріб Ашидана і жбурнув його до 
тину. Кіссур припав до сталевої опори, вихопив віяльник і почав стріляти в 
розгублених людей; Алдон та Ханадар також взялися стріляти.   

Троє озброєних бариг гепнулися очима догори, четвертий, невидимий Кіссурові, 
вискочив з-поза кумирні. Беміш стрибнув на нього і вибив зброю, обоє впали на 
землю. Супротивник вчепився Бемішеві у горло і став його душити. Беміш 
перекотився на спину і вельми спритно врізав нападникові в те місце, звідки ноги 
ростуть. Той голосно сказав:"Ой!" – і відпустив Беміша, але зараз же опам’ятався і 
буцнув його в живіт, а потім вдарив правою. Цей удар Беміш перехопив, вчепився 
лівою рукою за рукав бандита і, розчепіривши пальці, вдарив його в очі. Одне око 
зараз же видавилося і потекло по щоці.   

– А-а! – заволав бандит. Вони обійнялися й покотилися додолу, до прірви, між 
валунами та колючками. 

Беміша страшно вдарило об камінь, і на мить він втратив свідомість. Бандит 
вихопив з сагайдака за спиною в Беміша стрілу. Стріла була міцна і гостра, з білими 
льодистими перами. Шестигранний титановий наконечник зблиснув над Бемішем у 
місячному світлі. "Усе", подумав Беміш. 

Контрабандист, однак, впустив стрілу, а потім зітхнув і ліг Бемішеві на груди. 
Беміш стрепенувся і виліз з-під супротивника. У спині в хлопця стримів довгий ніж, а 
над ножем стояв Ханадар Сушений Фінік.  

Фінік простягнув руку і допоміг Бемішеві встати. Обоє полізли сипким схилом 
нагору, до освітленої кумирні та шлюпки. 

Там вже все було закінчено. Беміш перерахував трупи: шістнадцятеро людей, 
п'ятеро в комбінезонах та джинсах, решта місцеві. Пахло озоном, як завжди після 
віяльника, «вовчою волоттю» та кров’ю. Ашидан сидів на камені, поклавши голову на 
руки. 

За наказом Кіссура трупи та мішки склали біля стін кумирні, полили пальним і 
підпалили. 

– Шкода могили, – мовив Ханадар. 
– Що з нею робити, зі спаскудженою, – відізвався Кіссур. Відв'язав від сідла 

ведмежа і кинув до багаття. 
По тому Кіссур зайшов до човника, зірвав пломби з панелей аварійного 

керування, вимкнув блок безпеки і заходився клацати перемикачами, поки головний 
екран не залився червоним і не заволав нехорошим голосом. 

– На коней, – сказав Кіссур, вибігаючи зі шлюпки. Ханадар вже вилетів з воріт і 
гарцював біля узлісся. 
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– Тобі що, вдруге повторювати, – закричав Кіссур Ашиданові. – Зараз вибухне! 
Ашидан скочив на коня і помчав слідом за всіма. 
Бухнуло так, що місяць ледь не зірвався з неба; з-за гір повискакували вогненні 

чортики і затанцювали над залишеною за поворотом кумирнею; люди в селі, коли 
знайшли уламки, здивувалися і сказали, що старий Альдіс затяг до себе дурних 
перехожих з неба, і добром, ясна річ, це не закінчилось. 

Ашидан їхав між Алдоном та Ханадаром, схиливши голову, і Ханадар тримав 
повід його коня. Беміш їхав позаду усіх. Почував він себе не дуже-то добре. У хребті, 
вдареному об камінь, гуляв тупий біль, та й бік подекуди був обідраний. Кіссур 
притримав коня і почекав друга. 

– Ну що, землянине? – сказав Кіссур. – Зізнайся, що ти злякався? Зізнайся, що ти 
вирішив, ніби я тебе попрошу наступного разу посадити цю шлюпку на 
Ассалахському космодромі! 

Він сидів на коні як улитий, і у світлій ночі Теренсові не було видно, де 
закінчується тварина і починається вершник. Біляве волосся варвара недбало 
розсипалося по плечах, і віяльник, нарешті відкрито підвішений біля сідла, дивно 
контрастував з руків’ям меча, що стриміло, мов ріг, із заспинних піхов над Кіссуровою 
головою. 

– Ти повинен був звернутися у поліцію. 
– Я, – сказав Кіссур, – хазяїн податків та судів на цій землі. Що було б, якби я 

поскаржився в поліцію? Я не застав би шлюпки, бо правосуддя наше гірше за 
продажну дівку і їх би попередили. Коли правосуддя продається, людина сама 
повинна брати його у свої руки. Чи ти не вважаєш, що я вчинив правильно? 

– Ні, – відповів Беміш, – я не вважаю, що ти вчинив правильно. Ти дбав не про 
правосуддя, а про те, щоб ганьба не торкнулася твого роду. Якби ти стратив людей 
відповідно до їх вини, то першим би стратив Ашидана, який чудово знає, що торгівля 
наркотиками – це злочин, а не старого дурного серва, який робив те, що наказав пан, і 
взагалі зроду не знав, що цю травичку їсти не можна, тому що ті, хто хоче  говорити з 
богами, її вже тисячу років їдять, і що тут такого? Ти вперіщив би старосту кілька 
разів нагайкою і прогнав геть. 

Вони їхали темною широкою стежкою між проваллям та кручею, і чорний замок 
по той бік провалля виринав зі сріблястих нічних хмар. 

– Ашидане, – неголосно мовив Кіссур, – ти чуєш, що каже Теренс? Він каже, що 
ти – винуватіший за тих, хто вже мертвий, і що це несправедливо. 

Навіть при світлі місяців було видно, як здригнулися плечі юнака. 
– Злізь з коня, Ашидане, – наказав Кіссур.  
Ашидан спішився. Кіссур теж зіскочив на землю і висмикнув з-за голови меч з 

руків'ям зі сплетених змій. Слідом за ними зіскочив і Беміш. 
 – На коліна, – мовив Кіссур. 
Ашидан, ні слова не кажучи, став біля прірви на коліна. Вітер став куйовдити 

його біляве волосся, і воно засяяло в місячному світлі. Ашидан схилив голову і 
прибрав волосся з потилиці власною рукою. 

– Краще б, – мовив Кіссур, – ти загинув від цього меча вісім років тому. 
І з цими словами звів меч над схиленою головою брата. Беміш вчепився 

Кіссурові в руку. 
– Тобі не досить на сьогодні, Кіссуре? Ти п'яний від крові. 
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– Ти сам сказав, – заперечив Кіссур, – що я повівся неналежним чином. Я не 
хочу, щоб про мене говорили таке. 

– До біса, – сказав Беміш, – ти зробив усе, як треба. Облиш хлопця. 
– Сідай в сідло, Ашидане, – неголосно проказав Кіссур. 
 
*** 
 
Беміш повернувся до столиці через три дні. Справ у нього було по зав'язку: 

благодійний вечір, значний інвестиційний форум, Свято Осіннього листя, на яке його 
запросили до палацу, і перемовини з менеджментом однієї чахарської компанії, що 
припала Бемішеві до вподоби. 

На форум приїхав і Рональд Тревіс, що ледь потовстів з часу останньої їх 
зустрічі і, як виявилося, поміняв третю дружину. Шаваш запросив їх обох до Чахару, й 
після того як міністр особисто відрекомендував президентові компанії двох 
іншосвітян, перемовини відбулися напрочуд швидко.  

Якось так трапилося, що  Беміш і Тревіс заночували в одній садибі з Шавашем, а 
решта почту зупинилася в готелі. Вечеря, подана трьом гостям, була незрівнянна, але 
після того як дівчата, що кружляли з мечами та стрічками, залишили залу, а офіціант зі 
служби безпеки приніс разом з десертом протипідслуховувальний пристрій, Беміш 
зрозумів, що серйозна розмова тільки починається. 

– Я хотів би, – почав Шаваш, відхиляючись на спинку крісла і відкладаючи в 
сторону порожню вазочку з-під зацукрованих фруктів, – порадитися з вами щодо того, 
що стосується державного боргу. Ми по вуха угрузли. Тільки виплати за відсотками 
сягнули понад третину ВВП. 

– Я б не сказав, що у вас велика сума держборгу, – відзначив Тревіс. – У вас 
просто дуже маленький ВВП. 

– От від цього я й відштовхуюся, – кивнув Шаваш, – пропонуючи 
реструктурування боргу. 

Тревіс навіть підскочив, маючи намір протестувати проти такої ідеї, коли 
наступні слова міністра фінансів змусили його витріщити очі. 

– Я вважаю, що можна створити приватну компанію, яка візьме на себе 
зобов'язання з виплати відсотків певних траншів держборгу, а навзамін отримає Чахар. 

– Як –  Чахар? – здивувався Тревіс. 
– Чахар, або Кассандану, або ж іншу провінцію, в якій вона зможе збирати 

податки, видавати закони і будувати заводи. Коли ви вже дуже налякані провінцією – 
можна обмежитися якимось родовищем. 

За столом запанувала тривала тиша. 
– Шаваше, ви не боїтеся, що вас заарештують за державну зраду? – зрештою 

поцікавився Тревіс. 
Маленький чиновник знизав плечима. 
– За віщо ж? Це всього лиш спосіб зменшити витрати бюджету. Якщо компанія 

не буде сплачувати держборг, то, зрозуміло, концесію в неї відберуть. Я вже 
розмовляв про цю справу з Дачанаком та Ібінною, й вони готові бути пайовиками 
компанії. Пан Беміш також буде доречний серед засновників, а щодо вас, Рональде, – 
й Шаваш чарівливо усміхнувся банкірові, – я попрохав би вас взяти на себе 
переговори з власниками облігацій. 
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Рональд Тревіс нахилився вперед, в блакитних його очах грали відсвіти 
палаючих на столі свічок та зелений вогник протипідслуховувального пристрою. 
Беміш із певним жахом подивився на банкіра. "Він ніколи не зупиниться, – 
промайнуло у Беміша в голові, – він буде розташовувати для Шаваша 
найфантастичніші оборудки, тому що Шаваш може запропонувати йому те, що ніхто й 
ніколи у Галактиці не робив. Він буде служити консультантом, коли Шаваш 
попросить його акціонувати Міністерство фінансів..." 

 
*** 
 
До Ассалаху Беміш зазирнув лише через три дні разом з делегацією 

Галактичного банку. 
Делегації показали чергові готові до прийому кораблів льотні поля і провели 

пасажирським терміналом з дванадцятьма підземними службовими поверхами і з 
п’ятнадцятиповерховою вежею, на самісінькій горі якої розташовувався кабінет 
Беміша. 

Коли делегація полетіла собі, до кабінету піднявся Джайлс. 
– Як замок Кіссура? – поцікавився розвідник. 
Беміш промугикав щось нерозбірливе. 
– До речі, – мовив Джайлс, – супутники зафіксували у тому районі вибух 

човника. Щось типу "Коломбіна" або "Трайал", форсовані двигуни, саме те, що 
використовують для перевезення наркотиків. Ти часом нічого про те не чув? 

– Я був при цьому присутній, – мовив Беміш. – Човник підірвав Кіссур. При 
цьому спалив річний вантаж «вовчої волоті» і вбив шістнадцятьох людей. Після цього 
він мало не відрубав голову рідному братові. Це Ашидан займався отакою торгівлею. 

– Ти запам'ятав бортовий номер човника? 
– Д-3756-А, "Оріноко", якщо він був не фальшивий. 
Джайлс помовчав. 
– Ти вважаєш, що Кіссур взяв тебе з собою навмисне? Він знав, що його 

звинуватили в контрабанді наркотиків і що у вступі до Академії йому відмовили саме 
з цієї причини? 

– Так. От лишень Кіссур – людина горда і радше лусне, аніж скаже таку річ 
прямо. 

Джайлс кусав губи. 
– А де зараз Ашидан? – врешті запитав він. 
– Ашидан зостався в замку. У замковому підземеллі, – уточнив Беміш. 
Промовчав і додав: 
– Ти сказав, що у тебе є документи, які підтверджують причетність Кіссура до 

наркомафії. Хто тобі їх надав? 
– А ти сам не здогадуєшся? 
– Шаваш? 
Джайлс кивнув. Потім промовив: 
– Але він міг щиро помилятися. 
Беміш, вибухнувши, гупнув кулаком по столу. 
– Аніскільки ця сволота не помилялася! – зарепетував він. – Це своїм шефам на 

тридесятому небі можна замилити очі і сказати, що Кіссур торгує наркотиками! 
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Шавашеві замилити очі неможна! В нього шпигуни кращі, ніж у тутешніх гангстерів! 
Він чудово знав, що Кіссур тут ні при чому! Зате він знав, що коли загнати Кіссура в 
кут, то рано чи пізно Куссур скрутить собі в'язи! 

– Але Шаваш друг Кіссурові... 
– Друг? Та він спить і бачить, як би лягти до одного ліжка з Ідарі! Якщо Кіссур 

буде покійником, не мине й року, як у Ідарі залишиться вибір: або йти жебрати, або 
стати дружиною Шаваша! 

Джайлс подивився на Беміша і зненацька мовив: 
– Думаю, що у пані Ідарі буде й третя можливість: вийти заміж за президента 

Ассалахської компанії. Не те щоб вона, звісно, спокусилася варваром з зірок ... 
 
Розділ 11, 
у якому заступник Теренса Беміша вирушає до Інісси на зібрання сектантів, а 

Кіссур Білий Кречет вештається Галактикою у пошуках бездоглядних боєголовок. 
А за день на космодром повернувся Ашинік, ні словом не прохопившись про 

зібрання в Ініссі. Що якісь рішення сектантами були ухвалені і що ці рішення цілком 
могли полягати у наказі Ашинікові підкласти бомбу Бемішеві чи, скажімо, кинути її до 
спускової шахти – було не виключено. Але думати про це Бемішеві було ніколи. 

Через три дні, коли Беміш на півгодини забрів до свого кабінету надиктувати 
цілу купу наказів, Ашинік викликав його по внутрішньому зв’язку: 

– Пане Беміш, чи ви не могли б приділити мені годинку? Тут людина, яка бажає 
з вами зустрітися. 

– Що за людина? – запитав Беміш. 
– Один ... літній чоловік. 
Беміш був вельми вражений. Оглянув кабінет у пошуках бридкого сміття і 

поміняв про всяк випадок піджак: свій повісив до шафи, а з шафи дістав інший, світло-
сірий, що мав одну дуже корисну властивість: з триметрової відстані він витримував 
навіть імпульс з кишенькового віяльника. 

Ашинік впустив до кабінету старого років вісімдесяти, у селянській одежі, з 
білими, наче вата, бровами, з рівною спиною та з квадратною шапчиною на лисій кулі 
черепа. Старий подивився на землянина страшними вилупленими очима. 

– Ви, – мовив старий, – начальник цього місця. А я хто? 
– Мабуть, – сказав Беміш, – начальник тих, кому це місце не подобається. 
– У нас немає начальників, – заявив старигань, – в нас є вчителі та учні. 
На це Бемішеві не було чого відповісти, і він запитав: 
– Чи не хочете чаю? 
Старий, як не дивно, погодився. Беміш звелів принести чаю, й невдовзі до 

кабінету зайшла Ініс з тацею, на якій стояли чайник та чашки й декілька кошичків з 
солодким печивом. Старий несхвально зиркнув на спідницю Ініс, край якої 
розташовувався рівно на метр вище, ніж було пристойно з точки зору старого. Навіть 
Беміш був у глибині душі проти того, щоби Ініс походжала в такій спідниці десь іще, 
окрім його власної спальні. Та що робити? На світі було дуже мало речей, окрім 
спідниць та сережок, які цікавили Ініс, і Беміш жалів її і ніколи не сперечався з нею з 
приводу спідниць. 

Головний біс та головний супротивник бісів деякий час мовчки пили чай. 
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– Як це ви будете шмигати звідси в небо? – сказав Білий Старець. – Я тут 
походив вашою будовою, і бачив дірки, що прямують донизу, а жодних драбин до 
небес я не бачив. 

– На небо, – терпляче сказав Беміш, – не підіймаються драбиною. На небо 
літають за допомогою космічних кораблів. Перед стартом ці кораблі знаходяться в 
пускових шахтах, як голуби між польотами сидять у голубниках. 

Білий Старець став дивитися на нього зацікавлено, і Беміш почав пояснювати, як 
і навіщо літають ракети. Він дуже старався. Він вже дійшов до другої космічної 
швидкості, коли старий урвав його і запитав: 

– Гаразд, що ви літаєте на небо, а не під землю, я вірю. Але чому б вам все-таки 
не побудувати драбину, щоб народові було зрозуміліше? 

Беміш притлумив бажання істерично зареготати. Потім він згадав розповіді про 
підступність сектантів і про те, як вони обожнюють ставити людину в абсурдні 
ситуації і дивитися, що людина буде робити. Може, старий все зрозумів про космічні 
кораблі? Він точно знав, що Беміш здатен пояснити йому, що таке друга космічна 
швидкість, а ось чого він не знав – то це як Беміш буде поводитися через таке 
запитання. 

А Беміш виявився не на висоті і втупився носом в свій чай. 
– Слухайте, – мовив старий, зрозумівши, що відповіді не буде, – ви розмовляли з 

цим ось щеням, і з Кіссуром, і з великим володарем, і навіть з хабарником Шавашем – 
і з усіма ви знайшли спільну мову. Як вам це вдалося? 

– Не знаю, – мовив Беміш, – можливо, тому, що я завжди намагаюся казати 
правду. Люди дуже рідко кажуть одне одному правду. Вони або лестять одне одному, 
думаючи, що це брехня, або грубіянять та думають, що це правда. А правду вони 
говорять дуже рідко. 

– А яку правду ви скажете про себе? Визнайте, що ви біс. 
– Ні, – сказав Беміш, – я не збрешу, що я біс, і про вас не скажу, що ви не праві. 

Бачте, я вихований у країні, де вважається, що народ завжди правий. Коли така велика 
кількість людей відчувають себе скривдженими, отже в них є причини для образи. 
Коли така величезна кількість людей ненавидить іншосвітян, отже, в них є причини 
для ненависті. Я думаю, що головна причина полягає у тому, що ви бідніші за 
іншосвітян. І я думаю, що єдиний спосіб впоратися з цим – допомогти вам стати 
такими ж багатими, як країни Федерації. Тому я будую цей космодром. 

– Ви пов'язані з дуже лихими людьми, – мовив старигань, – наприклад, з 
чоловіком на ймення Шаваш. Це виворіт світу, тушканчик, який перекинувся на 
людину, качка-поганка, в якого семеро язиків і жодної душі. Його чорна тінь проникла 
до нашої ради і його чорна тінь лежить над будовою. Поміркуйте про те, що я сказав. 

І з цими словами старий підвівся зі стільця і, не уклонившись, пішов. 
Ашинік вискочив разом з ним. 
 
*** 
 
Минув іще тиждень, і Ашинік сказав: 
– Пане Беміш, якщо ви ще раз хочете перебалакати з Білим Старцем, то ви маєте 

бути післязавтра у столиці, у готелі "Архан", в Годину Роси. 
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Беміш усю ніч не міг заснути. "Архан" був, безперечно, найрозкішнішим 
готелем імперії. Він розташовувався на території імператорського палацу, там, де 
раніше знаходився Хмарний квартал для приїжджих чиновників, і "Архан" зберіг усю 
шалену розкіш, призначену для апартаментів намісників провінцій та суддів дев'ятого 
рангу, – плюс, зрозуміло, всі найновіші вигоди та мікрокомп'ютери, що відповідали за 
клімат і температуру. Лихі язики додавали також, що "Архан" зберіг і потаємні 
хідники, якими до намісників, викликаних до столиці для страти, приходили виконавці 
вироку; що ж стосується слухових труб та вічок у стелі – їх використали для 
комунікацій, і обов'язки їхні виконувала більш сучасна апаратура.   

Те, що Білий Старець зупинився в "Архані", а не в якомусь п’ятизірковому 
"Хілтоні", показувало, що в секти є не лише великі гроші, більші, ніж Беміш 
підозрював до цього часу, але й покровителі на самісінькій горі. Хто були ці 
покровителі? У кожному разі, не Шаваш. Старий говорив про Шаваша зі свіжою 
відразою. Беміш ладен був заприсягтися, що хтось з Шавашевих інформаторів побував 
поблизу інісської зустрічі чи навіть на ній самій, і можна було не сумніватися, що 
цього інформатора вже згодували крабам. 

Беміш лежав у ліжку і думав про те, що, можливо, йому, головному бісові 
імперії, який не посилав шпигунів, не підкуповував, не інтригував, вдалося зробити те, 
чого не зміг зробити хитрий чиновник Шаваш, – йому вдалося змусити Білого Старця, 
ворога іншосвітян, переглянути свою політику. 

– Ти якийсь неуважний, – мовила Ініс, – що сталося? 
Теренс посміхнувся в темряві. 
– Нічого. Спи, зайчику. 
Жінка обережно погладила його по грудях. 
– Ох, пане Беміш, я ж відчуваю, що ви тривожитесь. Сподіваюся, це не через ту 

помилку, яку я зробила вчора в описі? Якщо ні, – розкажіть мені. 
Беміш ледь всміхнувся від думки, що він буде про щось радитися з Ініс. А 

зрештою, вона має рацію – з кимось же порадитися треба. 
Беміш виліз з ліжка і, пішовши до кабінету, набрав номер. На його подив, 

незважаючи на пізню годину, ком зараз же відгукнувся. 
– Пані Ідарі? Це Теренс Беміш. Мені потрібно поговорити з вами. 
– Я вас слухаю, Теренсе. 
– Це не розмова в ефірі. Я буду в столиці за дві години. Чи можу я вас бачити? 
– Так. 
 
*** 
 
Ідарі зустріла його біля колон головного будинку. Беміш не став запитувати, де 

Кіссур, – маршалок вже встиг шепнути йому, що Кіссур гуляє десь по шинках у 
компанії двох варварів та одного бандита. 

Ідарі була в строгому вбранні господині дому: довгих чорних штанах і чорній же 
кофтині, вигаптуваній біля рукавів переплетеними квітами та стеблами і підперезаній 
широким поясом зі срібних блях. Її чорне густе волосся було скручене у вузол і 
припнуте тонкою срібною голкою, і сама вона була мов та голка: тонка, стрімка, легка. 
Вона пройшла попереду Беміша критою дорогою, обережно ступаючи по звірах і 
травах, вишитих на килимах, і Бемішеві здалося, що вона ступає по його серцю. 
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Вони прийшли до маленького павільйону з круглим дахом і низькими меблями. 
Беміш сів у м'яке крісло, а Ідарі сіла навпроти на килим, підібравши ніжки. 

– Завтра я зустрічаюся з Білим Старцем, – мовив Теренс. 
Обличчям жінки промайнула тривога. 
– Обережніше, Теренсе, це, мабуть, пастка. Вас можуть вбити або викрасти. У 

вас є приручене кошеня Ашинік – не думайте, що вивчили повадки лісового тигра. 
– Це не пастка, – сказав Беміш, – місце таке, що це не пастка для мого тіла. Але 

... Розумієте ... секта готова переглянути свою політику стосовно іншосвітян. 
Ідарі посміхнулася своїми чорними очима. 
– Я... я був спочатку щасливий. Я зробив те, чого не міг зробити Шаваш. Ви ж 

знаєте, які вони небезпечні. Але тепер я боюсь. Білий Старець робить величезну 
поступку. Він щось вимагатиме від мене навзамін. Око за око. Я хочу знати – що? 

– Та це зовсім неважко, – мовила Ідарі. – Вас називають найближчим до 
володаря чужинцем. Білий Старець вимагатиме, щоб ви домоглися від володаря 
Шавашевої відставки. 

Беміш здригнувся. Перемовини щодо створення компанії, яка отримує задарма 
половину кассанданських надр в обмін на зобов'язання обслуговувати частину 
державного боргу – йшли повним ходом. Навіть назва компанії була готова – проект 
БОАР. Про проект поки ніхто не знав, однак ...  

– Але... але... боже, це неможливо! Шаваш розорить мене! 
Жінка ледь помітно посміхнулася. 
– Вам потрібно було усвідомлювати, Теренсе, що може трапитися, ще коли 

зробили Ашиніка своїм підлеглим. Чи ви думаєте, що ""ті, хто знає шлях" дозволили б 
Ашинікові служити в біса, коли б їм не здалося, що біс сам готує собі гачок, на який 
його можна впіймати? 

Ледь чутно потріскувало вугілля в жаровні, і пряний димок пахощів плинув 
догори по заснованих шовком стінах. 

– І що ж мені робити, – спитав Беміш. 
– Це мусить вирішувати сам чоловік. – відповіла Ідарі. – Жінка дає поради, вона 

не приймає рішень. 
Беміш помовчав, потім звівся на ноги. 
– Що ж, – промимрив Беміш, – спершу треба вислухати їх. Я б попрохав дозволу 

побалакати з вами завтра. 
Ідарі церемонно йому вклонилася. 
– Звісно, – мовила Кіссурова дружина. 
 
*** 
 
У Годину Роси Беміш був у "Архані". 
Готель сяяв малахітовими колонами, і дзеркала на стінах холу були облямовані 

щонайтоншими квітами зі срібла. Над дзеркалами, там, де раніше розташовувалися 
зображення богів, тепер у стіну були вставлені вишукані циферблати, які показували 
місцевий час, час Мельбурна, що був цього десятиліття столицею Федерації 
Дев'ятнадцяти, час Лондона, Хойна, Нью-Йорка та ще десяти найбільших ділових 
центрів Галактики. 
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У холі готелю панувала метушня, і палацовий охоронець (а саме вони стерегли 
готель) у шовковому зеленому каптані мовчки і рішуче відтісняв людину з камерою. 
Беміш підійшов до стійки і висловив бажання поговорити по внутрішньому телефону з 
мешканцем п'ятнадцятого номера. Дівчина за стійкою надзвичайно здивувалась. На 
спину Бемішеві лягла чиясь рука, і власник руки доволі неввічливо повернув Беміша 
до себе обличчям. 

– Вельмишановний, – почав він невимушеним тоном, потім затнувся, подумав і 
напружено запитав: – Пан Беміш? 

– Він самий. 
Чоловік з нашивками капітана палацової варти відверто занервував. 
 – Даруйте, – мовив він, – як я розумію, ви цікавилися пожильцем п'ятнадцятого 

номеру? 
– Так, – роздратовано сказав Беміш, – в мене з ним зустріч. 
– Це неможливо. 
– Чому? 
– Півтори години тому чоловік, який мешкав у п'ятнадцятому, та двоє його 

охоронців були вбиті в номері вибухом бомби. 
Беміш зіперся ліктями на стійку і тужливо стиснув руками скроні, і в цю мить 

журналіст, що вгніздився за діжкою з квітами, радісно клацнув камерою. 
 
*** 
 
За двадцять хвилин Беміш збігав сходинками міської садиби Шаваша. Міністр 

фінансів пив ранковий чай у блакитній вітальні. 
– Що трапилося, Теренсе? – вражено звівся він назустріч. 
– Вбивця! – заволав Беміш. 
– Та в чому річ? 
– Не прикидайся! 
– Це ти про подію  в "Архані"? Теренсе, чесне слово, я до нього жодним чином 

не причетний... 
На обличчі Шаваша було написане щире співчуття  та здивування. По цьому-от 

співчутливому обличчю Беміш і врізав, якщо не на пів, то на третину сили. 
Шаваша збило на підлогу. Він зойкнув, перекотився килимом і скочив на ноги. 

Лице його палало, через ліву щоку тягся червоний знак. 
– Слухай, Теренсе, – мовив, кусаючи губи, чиновник, – сьогоднішній ранок буде 

коштувати тобі прихильності «тих, що знають шлях». Погано, коли він буде 
коштувати і моєї прихильності... 

Здоровила стояли, чекаючи господаревого розпорядження. Один з них 
запитально вилупився на Шаваша, й тут маленького чиновника раптово прорвало. 

– Геть, – заволав Шаваш, – пішли геть! 
Здоровила дематеріалізувалися. Беміш мовчки стояв біля столу. Міністр 

фінансів мовчав декілька секунд, потім рвучко обернувся і зник за різьбленими 
дверима. 

Він з’явився за хвилин п’ять по тому, змінивши одежу і витираючи мокре лице 
вишитим рушником. Беміш мовчки чекав, сидячи біля заставленого ранковими 
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закусками столу. Шаваш сів навпроти і відсьорбнув уже досить вистиглий чай. 
Скривився, провівши по щоці у тому місці, куди припав плесканець від іншосвітянина. 

– То що там у тебе скоїлося? 
– Ти сам усе знаєш. Сьогодні вранці я мав би зустрітися в "Архані" з Білим 

Старцем. Білий Старець збирався змінити своє ставлення до людей із зірок. Тепер він 
мертвіший за здохлу жабу, і, оскільки це трапилося через зустріч із землянином, секта 
як вважала нас бісами, так і буде вважати. Зате вони будуть , як і раніше, поза законом 
і, залишаючись більш небезпечними для імперії, будуть менш небезпечними для тебе, 
Шаваше. 

Маленький чиновник посміхнувся. 
– А тобі не здається, Теренсе, що коли ти зустрічаєшся з людиною, яка 

підписала твоєму другові смертний вирок, ти повинен повідомити про це свого друга? 
– Ні. 
Шаваш рвучко відкинувся в кріслі. Голос його залунав глухіше і не так лагідно. 
– Припустімо, – мовив Шаваш, – хтось повідомив мене про перебування Білого 

старця в "Архані". І про зустріч з тобою. Хіба я не знаю умов цієї зустрічі і що в тебе 
просили за перегляд їх ідеології? 

– У мене нічого не просили. 
– То попросили б. Мою відставку. 
– І тобі, звісно, краще вбити чоловіка, який міг примирити з Федерацією 

мільйони ошуканих простолюдинів, аніж піти у відставку. 
– Ох, Теренсе, ти нічого не розумієш. Ну скажи, що таке ти міг би сказати 

володареві, щоб володар відправив мене у відставку? 
– Що!? Та десятої частки того, що я знаю... 
– Саме так. Ти можеш відправити мене у відставку лише на підставі справ, у 

яких ми були спільниками. І якщо моя роль у цих справах буде зрозуміла, то невже я 
стану мовчати про твою? А якщо твоя роль буде відома, то навіть не найопозиційніші 
газети погодяться з тим, що ти – біс. 

Шаваш посміхнувся і налив собі новий кухлик паруючого чаю – зі срібного 
чайника, обплетеного золотими волокнами, що складалися у зображення звірів та 
птахів. На верхівці сидів срібний павич, це майже автоматично датувало цю річ 
часами Третьої Династії. Рік тому один такий чайник був проданий на аукціоні за 
суму, порівнювану з капіталізацією невеличкої компанії і несумірну з офіційною 
платнею  вейського чиновника. 

– Білий Старець аж ніяк не хотів помиритися з іншосвітянами. Він хотів 
домогтися твоїми руками моєї відставки і твоєї ж власної загибелі, а віра «знаючих» не 
змінилися б ні на крихту. Думаю, що саме це рішення було ухвалене на зібранні в 
Ініссі, за присутності твого любого Ашиніка. 

– Брехня, – сказав Беміш, – брехня, у яку ти не віриш, тому що коли б справа 
складалася подібним чином, ти б просто зустрівся зі мною і сказав, що Білий старець 
морочить мені голову. Замість цього ти вбив його, бо на зібранні ухвалили зовсім інше 
рішення. 

– Я й збирався зустрітися з тобою, – відповів Шаваш, – сьогодні, після твоєї 
зустрічі з Білим старцем. Але хтось перехитрував нас обох. 

– Хто ж? 
– Ядан Штукар. 
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– Хто? 
– Вчитель твого Ашиніка, друга людина у секті, яка тепер стане першою. Б'юся 

об заклад, він єдиний знав або підозрював про план Білого Старця задушити тебе 
твоїми ж власними руками. Він вбив його, щоби посісти його місце, знаючи, що за 
наявних обставин половина імперії звинуватить у вбивстві мене, а інша половина – 
тебе. 

– Дурниці! Там рознесло пів - поверху. І я мушу повірити, що так професійно 
працюють ті ж самі люди, які всю земну техніку називають мороком? 

– Вони називають її мороком, але вони чудово нею користуються, Теренсе. Не 
хвилюйся. А можливостей влаштувати замах у них разів у десять більше, ніж у нас: 
закладаюся головою, що це була справа рук смертника. 

І Шаваш, усміхаючись, допив чай. 
 
*** 
 
Ашинік перебув цю ніч у спальні президента компанії разом з Ініс, як і всі ночі, 

коли Беміша не було на космодромі. Він взнав, що трапилося, з випуску новин, просто 
з одного з численних екранів, розвішаних у залі очікування, через яку Ашинік йшов у 
якихось своїх справах. 

Ашинік стояв мовчки, уп'явшись очима в екран. Хтось із робітників пройшов 
повз нього, і до рук юнакові прослизнула цидулка. Той розгорнув її і прочитав; 
цидулка веліла бути на зустрічі в одній з таємних місцин секти  –  старому храмі біля 
генделику за три сотні кілометрів на північ від Ассалаху. 

Ашинік зблід і поквапився до виходу. 
Біля виходу його чекали: двоє людей у чорно-білій формі служби безпеки 

космодрому мовчки заступили йому шлях. Ашинік зупинився. 
– Ходімо, – неголосно сказав один з офіцерів, – шеф бажає з вами побалакати. 
Підніс руку до рота і проказав у круглу бляху на зап'ястку. 
– Ми піднімаємося. 
Річард Джайлс, голова служби безпеки космодрому, чекав на Ашиніка у білому 

звуконепроникному кабінеті на дванадцятому поверсі вежі. Вгледівши віце-
президента компанії, котрий посідав вище службове становище, ніж він, Джайлс 
навіть не ворухнувся. 

Люди у чорно-білій формі посадовили Ашиніка у крісло і, скоряючись жестові 
боса, забралися геть. Двері кабінету з м'яким шипінням зімкнулися за їхніми спинами, 
Ашинік та Джайлс зосталися самі.  

– Це ти звів Теренса з Білим Старцем? – запитав Джайлс. 
Відпиратися було марно. 
– Так. 
– Чому про це не повідомили мене? 
– Це справа пана Беміша, – відповів Ашинік, – захотів би – повідомив. Коли я 

прийшов сюди працювати, пан Беміш пообіцяв мені, що я не зобов'язаний відповідати 
ні на чиї запитання, і до цього часу мені їх не ставили. 

– До цього часу були інші обставини. Про що говорили Беміш і Білий Старець? 
– Не знаю. 
– Про що говорили на зібранні в Ініссі? 
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– Не скажу. 
– Або ти, Ашиніку, розповіси мені, що відбувалося в Ініссі, або я розповім 

Теренсові, у чиєму ліжку ти спиш кожної ночі, яку він проводить поза космодромом. 
Включно із сьогоднішньою. 

Ашинік зблід. 
– І навіть покажу деякі картинки. 
Ашинік сидів не ворушачись. Його тонкі худі пальці смикали талісман, який 

спускався за комір сорочки, і очі здавалися намальованими синьою тушшю на тонкому 
папері. 

– То що ж було в Ініссі? 
– Ми... ми домовилися не вважати землян бісами, – Ашиніків голос був тихіший 

за журчання струмка. 
– Он як? Чому? 
– Це була моя пропозиція. 
– І всі її підтримали? 
– Білий Старець був згоден. Цього було досить. 
– А решта? Хто був проти? 
– Ядан. Ахунна. Чоловік на прізвисько Дан - Часник. 
– І чого ж погодився Білий старець? 
– Він сказав, що помириться з начальником космодрому, якщо той порве з 

Шавашем. 
– Так. І хто ж вбив старця – Шаваш чи Ядан? 
– Не знаю.  – мовив Ашинік. 
– Що буде з тобою? 
– Не знаю. 
Джайлс помовчав, питально дивлячись на співрозмовника. Той був смертельно 

блідий, і на пальцях його цвіли червоні цятки нервової екземи. Шкіра на обличчі була 
така тонка, що здавалося, от-от порветься. Джайлс не був упевнений, що його 
співрозмовник зараз не втратить свідомість, – адже ж у сектантів непритомність була 
загальновживаною відповіддю на будь-які неприємності. І бог його зна, про що він у 
тій непритомності поговорить з богами. 

– Ашиніку, ти отримував які-небудь звістки від «тих, що знають шлях» після 
замаху? 

– Ні. 
Джайлс уважно дивився на юнака. 
– Коли отримаєш – скажеш мені. 
Ашинік мовчав. 
– Ашиніку, ти що, не розумієш? Це ти був за союз з чужинцями! Ти –  наступна 

жертва після Старця! Тебе ж тепер вб'ють, якщо ти будеш не з нами! 
– Це я розумію, – тихо сказав Ашинік. 
Джайлс зітхнув. 
– Слухай, Ашиніку, – зненацька промовив він, – ну чого ти зв'язався з Ініс? 

Дурна ж кобіта. Таких тут кошиками відважують. 
Ашинік тихо кліпнув – на знак згоди. 
 
*** 
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А ввечері Ашинік сидів уже в кабінеті президента компанії, з тим же Джайлсом 

та Бемішем. За величезним темним вікном підвивав вітер та двигуни, і летовищем 
кидалися спалахи прожекторів, і покошланий пилок горіховиків –  була саме пора їх 
квітування – гуляв туди-сюди льотними просторами. Техніки впівголоса кляли пилок, 
що забивався до всіх систем, а забобонні місцеві мешканці казали, що це лихий знак – 
здавна вихори пилку вважалися в цих краях відьмачками, а місця, де вони блукають 
особливо високо, – заклятими. 

На летовищах, відкритих вітрові і провіяних потужними вихорами від плазмових 
двигунів, відьми танцювали щосили. 

– Коли ти зустрічаєшся з Яданом? – запитав Беміш 
Ашинік змовчав. Папірець він уже давно спалив, але слова на папірці так і 

палали у його мозку. Відповісти? Не відповісти? 
Але тут у розмову втрутився Джайлс: 
– Нам відомо, що на територію космодрому приходив кур'єр від Ядана. Він 

передав тобі записку. Що в ній було? 
– Мені не передавали жодної записки. Де ваш кур'єр? Ви його заарештували? 

Сфотографували? 
– Ні, – зізнався Джайлс. 
– Чому? 
– Його бачили Шавашеві люди. Він повідомив мені. 
– Невже ви не розумієте, що Шаваш брехав? – спитав Ашинік. 
– Слухай, Ашиніку, – мовив Джайлс, – я знаю, що після смерті очільника вашої 

віри протягом двох днів повинен бути вибраний новий очільник. І я знаю, що ти, як 
член найвищого Кільця, повинен бути присутнім при цьому, бо в іншому випадку 
обрання буде незаконним. Де і коли ви збираєтеся? 

– Не знаю. 
Джайлс схопив юнака за вилоги. 
– Дур-рню! Ти розумієш, що тебе кличуть туди, аби вбити? А коли ти вийдеш 

звідти живим, то лише за умови, що тебе змусять убити Теренса! 
Ашинік зблід. Зіниці його раптом збільшилися, заповнюючи усю райдужну 

оболонку. 
– Не чіпай мене! Біс! – несподівано заверещав юнак. 
Беміш підхопився з місця. Обличчя Ашиніка спотворилося, на губах з'явилася 

піна: в нього почався напад. 
 
*** 
 
Ашиніка винесли геть, і тоді у кабінеті Беміша відчинилися внутрішні двері, і 

увійшов чоловік, котрий доти спостерігав за розмовою з сусідньої кімнати: Шаваш. 
– Ви впевнені, що він знає, де буде зібрання? – запитав Джайлс. 
– Впевнений, як у своїй печінці. – відізвався Шаваш. – Там буде вся голівка 

секти. Це наш єдиний шанс – накрити всіх. Вирізати їх до бісової шмарклі! 
– Це ваш єдиний шанс, – процідив Беміш. 
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–Теренсе! Ми у цій справі одним лайном мащені. Сектанти – це не галактична 
поліція. Ніхто не стане з'ясовувати, ви чи я надіслали бомбу Білому Старцеві. 
Порішать обох. Віддайте мені Ашиніка. 

– В якому значенні – віддайте? – запитав Беміш. 
– Ви що, маленький, у якому?  
І хазяїн приватної в'язниці зробив недвозначний жест рукою – ніби викручував 

білизну. 
– Ні, – відрубав Беміш. 
– Рональд буде на вас дуже сердитися, – промуркотів Шаваш. – Він вже почав 

перемовини з власниками значних боргових пакетів. Якщо ви не опинитеся в числі 
акціонерів БОАР... 

– Я подумаю, – сказав Беміш несподівано опущеним голосом. 
Шаваш не став наполягати. Він розумів, що іншосвітянин ще ніколи не міняв 

навпростець життя близької людини на певну, нехай навіть дуже велику, кількість 
грошей, і вважав, що до такої думки треба звикнути. 

Він замовк і невдовзі став прощатися. Джайлс вийшов його супроводити. Вже 
біля під’їзду, там, де їх ніхто не міг підслухати, Джайлс прошепотів Шавашеві 
декілька слів, і той посміхнувся до розвідника самими очима. 

 
*** 
 
Ашинік прокинувся пізно вночі. Він лежав у медичному відділі на п'ятому 

поверсі космопорту, і за прозорим вікном небо миготіло синьо та червоно. 
Він погано пам'ятав те, що було під час і до нападу. Здається, той біс, – Шаваш, 

від нього чогось вимагав. Біс? Чому біс? Шаваш веєць. Ядан теж веєць, а попри те він 
вбив Білого Старця. Тільки біс міг вбити Білого Старця. Отже, сектанти – самі біси? 
Ні, вони тільки вигадують бісів. Але той, кого ти вигадав, той тобою і стає... 

Ашинік різко сів у ліжку. Він пригадав. Його, як члена першого Кільця, кликали 
на зібрання. Якщо він не прийде, він буде поза законом. А якщо прийде? Божевілля! 
Іншосвітяни за ним стежать! Він виконає роль пташечки-навідника, а зібрання буде 
тим вуликом, який випалять плазмою! 

Ашинік озирнувся. Кімната була невелика, і, хоча нічого такого одразу видно не 
було, Ашинікові здавалося, що його з усіх боків обмацують очі телекамер. Ашинік 
покопирсався у одежі, що висіла поряд на стільці, і витяг плаский камінчик з двома 
отворами. Камінчик цей передали йому ще на сходинах в Ініссі, пояснивши, що 
камінець зачарований так, що позбавляє сил усі електронні очі іншосвітян. 

Ашинік лише гірко посміхнувся: він-то добре знав, що проти камери 
спостереження закляттями не зарадиш. "Якщо я не прийду, посилаючись на стеження, 
мене звинуватять у тому, що я не вірю у дієвість святого амулету", – промайнуло у 
нього в голові. 

Однак чому це за ним мають стежити? Після таких нападів він зазвичай лежав 
нарозтяги день-два. Мало кому може спасти на думку, що піна на його губах була від 
вчасно розкушеного "пінного горішка" і що він втратив свідомість від горішка 
щонайбільше години на дві. 

А попри це йти необхідно. З щонайпростішої причини. Ашинік не міг  бути 
впевненим, як поведеться Теренс Беміш. До цього часу землянин був дуже 
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поблажливий, що й казати, але до цього часу це узгоджувалося з його інтересами. 
Тепер Беміш кревно зацікавлений у знищенні «знаючих», навряд чи він стане 
церемонитися з Ашиніком. 

Ашинік підвівся і посмикав двері. Вони були незачинені, проте коридор, до 
якого вони вели, за два-три метри впирався у зачинені ворота відділення. Ось ці двері 
– Ашинік знав напевне – відчиняти було небезпечно. Вони запевне "сиділи" на нічній 
сигналізації від злодіїв та інших несподіванок. 

Ашинік зазирнув до кількох кабінетів. Майже скрізь стирчало медичне 
обладнання. Дві кімнати були порожні і заповнені пластиковими відрами з фарбою та 
іншим будівельним начинням – в них йшло облаштування. Гострий запах фарби ще не 
встиг вивітритися, і робітники, що старалися тут удень, прочинили вікно. 

Тут же лежало декілька заквацяних робітничих комбінезонів. 
Наступної миті Ашинікові очі спалахнули, і він кинувся до фарби. 
Так воно й є: за пластиковими відрами вилежувався  невеличкий білий рулончик 

з лікоть завтовшки. Це була не мотузка, ні – всього лиш протишумова ізоляційна 
стрічка, якою проклеювалися стики звукоізолюючого лінніту. Та Ашинік знав, що 
стрічка має фантастичну міцність, – раніше робітники будівництва торгували нею 
навсебіч, селяни з неї збрую крутили. Довжина стандартного пакунка була шістдесят 
метрів, але тут пакунок вже розпочали. На Ашинікову думку, використали приблизно 
шосту частину. Повинно вистачити на п’ять поверхів. 

Ашинік одягнув зверху на піжаму подертий комбінезон, підійшов до вікна і 
замотав початок стрічки на віконний шпінгалет. Коротко помолився: "Допоможи, 
Білий Старцю", і переліз через вікно. 

Спускатися було нелегко. Стрічка була липуча, але помірно, й сама поступово 
відмотувалася під вагою повислого на ній Ашиніка. Проте інколи вона застрягала, й 
тоді доводилося судомно віддирати склеєне місце, зависнувши на одній руці. 

За п'ять хвилин Ашинік зістрибнув на заасфальтований бордюр і кинувся 
навтьоки по тужавому, лункому термобетонові. Цей сектор космодрому був порівняно 
порожній: біля самого краю стояло два флайєри та вдалині вантажився клишоногий 
карго-човник. Ашинік, роззявивши рота, якусь мить дивився на контейнери, що 
запливали до вантажного люку. А що, коли прокрастися на корабель і полетіти до біса 
з цієї планети? Там його хоча б не вб'ють і не  зрадять. 

Ашинік звернув до п'ятого сектора, прокрався крізь дірку у паркані назовні і 
побіг сріблястою у місячному світлі ґрунтівкою туди, де, примостившись біля узбіччя, 
стояв невеличкий пікап. Ще вдень Ашинік попрохав одного з робітників поставити 
пікап у цьому місці. 

Ашинік застрибнув до пікапа і сягнув рукою під водійське сидіння. Хвала богові 
– кодова картка була там, де й домовлялися, застромлена до пачки з-під цигарок. 

Ашинік застромив картку до слота, мотор слухняно забуркотів, і тут скроні його 
торкнувся холодний ствол, і хтось тихо промовив: 

– Їдь прямо, дитинко, і не думай рипатися. 
Ашинік зиркнув скоса: того, хто говорив, було видно у дзеркало заднього 

огляду. 
Ашинік впізнав у ньому особистого Шавашевого охоронця, одного з тих п'яти, 

яким Шаваш, за чутками, безумовно довіряв. 
– Рушай-рушай! 
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Пікап повільно зрушив з місця. Охоронець тихо сказав у ком: 
– Рибка упіймалася. Зустрічайте нас за мостом.  
Ашинік зціпив зуби. 
– Постривайте, – пробурмотів він, – от хазяїн взнає, що ви мене схопили, буде 

вам прочуханка! 
Охоронець засміявся. 
– Якщо вже тебе так цікавить, це Беміш тебе здав. Сказав, де буде стояти пікап, і 

запропонував почекати. 
Всередині у Ашиніка все обірвалося. 
– Брешеш! Хазяїн так не робить! 
– Е-е, любий мій, хазяїн так не робив, поки в нього була надія помиритися з 

твоїми фанатиками. А тепер в нього одна надія – взнати, де буде зібрання, і випалити 
усе ваше гніздо. Звісно, пан Беміш і сам міг би здерти з тебе шкурку, однак Беміш 
іншосвітянин і чистоплюй. Навіщо самому бруднитися, коли поруч є ми? От він і 
віддав тебе. 

Ашинік їхав мовчки. Поруч, за бетонною стіною космодрому, шипіли на продуві 
дюзи і блимали сигнальні вогні. Путівець нарешті скінчився, пікап вибрався на 
шестирядне шосе і покотився до мосту через Ланах. 

– То де ви зібралися? 
– Не знаю. 
Машина мчала естакадою біля східних воріт космодрому, внизу промайнули 

вогні якоїсь легкової автівки. 
– Гей, хлопче, навіщо ти затявся? Невже ти не розумієш, що тебе теж уб’ють? 

Адже ж ти нормальна людина. Ти ж не віриш, що Білий Старець народився з золотого 
яйця? Скажи – де, і тебе відпустять, тому що мої хазяї нормальні люди, а твої – психи! 

Ашинік різко викрутив кермо направо. Машина вдарилася об бетонний бордюр, 
підскочила і влетіла носом в огорожу. Рука охоронця смикнулася, і вітрове скло 
розлетілося розплавленими краплями. 

Охоронець щось заволав. 
Грати піддалися, виламуючись. Ашинік прочинив дверцята і викинувся назовні. 

Він встиг вхопитися за настовбурчене пруття, що стриміло з краю естакади. 
Розпанахані ланки ґрат приснули додолу, й услід їм, перевертаючись, полетіла 

машина. За секунду пролунав грюкіт падіння, і потім – приглушений вибух. 
Ашинік видерся на естакаду і щосили побіг вперед. 
 
*** 
 
Був ранок наступного дня, коли босий Ашинік у селянському одязі і з вузликом 

за плечима зійшов з рейсового автобуса за триста кілометрів від Ассалаху. 
Ще за півгодини він зайшов до генделика на березі Мерського озера. 
У задній кімнаті генделика горіло сім свічок, і за круглим столом сиділо шестеро 

людей у щонайпростішій одежі. Усі вони, здавалося, не звернули на зайшлого жодної 
уваги, ніби не людина увійшла, а муха залетіла. "Навіщо я прийшов, – відчайдушно 
заметушилося в Ашиніковій голові, – навіщо я прийшов? Вони вб'ють мене, як Білого 
Старця". Ашинік сів на вільний стілець. Тепер всі сім місць за столом були зайняті. 
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– Рашан мертвий, – тихо промовив Ядан Штукар. – Він убитий тому, що бажав 
помиритися з бісами, і смерть його – на тому, хто порадив йому це зробити. 

Рашан – було ім'я Білого Старця, і всім це ім'я було заборонено вимовляти, доки 
він займав цю посаду. Якщо ім'я було названо, – значить, уже вибрали нового Білого 
старця, і Ашинікове серце стрепенулося, коли він зрозумів, що це зробили без нього. 

Шестеро очільників Кілець обернулися і стали дивитися на Ашиніка. 
– Душі Рашана важко самій – ті, хто її згубив, повинні вирушити слідом, – мовив 

Даш, який сидів найближче до Ашиніка. 
До кімнати зайшли двоє хлопчиків років семи і стали обносити присутніх  двома 

чашами, чорною й білою. Кожен з шести по черзі опустив руку до однієї  й до іншої 
чаші.  

Ядан Штукар теж опустив руку спочатку до білої чаші, а потім до чорної. В руці 
його був затиснутий сухий біб – цей біб він повинен був кинути до однієї з чаш, – 
ніхто не міг бачити, до якої саме. Проте Ашинікові було неважко здогадатися, що біб 
Ядан кинув до чорної чаші. 

Хлопчики обійшли усіх шістьох і потім виклали свої чаші на стіл. В білій чаші 
нічого не було. У чорній було п'ять бобів. П'ятеро з шести присутніх проголосували за 
його, Ашиніка, смерть. Хтось шостий утримався. 

Ашинік з холодною цікавістю спостерігав за собою. Мозок його ніби розділився 
на дві половинки, й кожна незалежно дивилася на те, що відбувалося. Одна половинка 
була Ашинік – віце-президент Ассалахської компанії, наймолодший з менеджерів 
імперії, чоловік, який заробляв удесятеро більше, ніж усі тут присутні разом взяті. 
Друга була – Ашинік-сектант, що ставив накази старшого значно вище за власне 
життя. Що, врешті решт, одне життя, коли їх так багато? Краще померти гідно і 
народитися в наступному житті у хорошій родині, аніж померти боягузом і 
відродитися павуком. 

Двоє людей у червоних каптурах підхопили Ашиніка під руки і, протягнувши 
кілька кроків, поставили на килимок, розісланий перед дерев’яним вівтарем з 
паперовими квітами й мисочкою, на дні якої лежала старовинна монета з зображенням 
володаря Іршахчана. Один спритно та швидко накинув на шию юнакові міцний 
конопляний зашморг. "Ні!" – хотів закричати Ашинік, як закричав би на його місці 
іншосвітянин. 

– Дай я волосся поправлю, – почув Ашинік свій власний голос, і руки його 
піднялися і вийняли з-під зашморгу кілька пасом. 

Один з катів підштовхнув його ближче до вівтаря, а інший став, не кваплячись, 
гасити дощечкою полум'я семи свічок. Ашинік знав, що його вб'ють, коли згасне 
остання 

Ашинік стояв на колінах, не ворушачись і дивлячись, як кімната поступово 
занурюється у морок.  

Ось зостався лише один язичок полум'я... 
– Залиште-но нас удвох, – зненацька неспішно промовив чийсь голос. 
Мотузка на шиї послабшала. Зашаруділи стільці, й тихо рипнули двері. Ашинік 

ледь повернув голову і побачив, що залишився наодинці з Яданом. По тому, як 
швидко було виконано наказ, він зрозумів, що Ядан тепер – Білий Старець.  

– Неправильно вбивати людину, – мовив Ядан, – котра може ще послужити 
нашій справі, наскільки б не була вона винною. Ти ж хочеш служити нашій справі? 
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– Всією душею. 
– Ти погоджуєшся, що винен у загибелі Рашана? 
– Так. 
Відповідь Ашиніка була суто механічна. Ашинік розумів, що вимагатимуть від 

нього зараз. Від нього вимагатимуть вбити Шаваша. Або хазяїна. 
– Біси багато чому тебе навчили. Ти можеш повернутися до Теренса Беміша? 
– Ні. Беміш зрадив мене. 
– Важливо не те, що Беміш зрадив тебе, – мовив Білий старець, – Важливо, що 

Беміш зрадив Рашана. І він за це відповість. 
 
*** 
 
Тиждень по тому, коли Беміш повертався з полювання, він почув, що на Шаваша 

вчинено черговий замах. Цього разу у ньому не було нічого аматорського. 
Нашпигована сумішшю октогену й амоніту автівка вибухнула саме тієї миті, коли з 
нею порівнявся лімузин міністра фінансів. Замах був організований неперевершено: 
злочинці вивчили всі маршрути можливого пересування міністра і передавали одне 
одному відомості по рації.  

Окрім того, терористи явно користувалися високою прихильністю: вибух 
відбувся на Лазуровому перехресті, за квартал від імператорського палацу, і до цієї 
частини столиці неможливо було проїхати без допуску або ж хабара. 

Врятувала Шаваша вражаюча випадковість. За мить перед вибухом на дорогу 
викотилась лялька, а за нею вискочила дівчинка років восьми. Водій різко 
загальмував, намагаючись уникнути наїзду, і лімузин розвернуло впоперек дороги. 

Саме тоді й прогримів вибух. Машину, яка стояла багажником до ударної хвилі, 
підкинуло у повітря, і вона влетіла в маленьку саманну крамничку. Удар був такої 
сили, що автівка пролетіла крамничку наскрізь, перекрутилася в повітрі і впала на дах 
невеличкого електромобільчика, що мирно поспішав до Сирної управи по сусідній 
вулиці.  

Броньований лімузин розчавив електромобіль, мов консервну бляшанку,  
вдарився носом об асфальт, знову підстрибнув і впав набік, а потім трохи подумав, 
хитнувся і став на колеса. 

Дівчинка з лялькою загинула. Люди в електромобілі перетворилися на фарш. 
Господареві крамнички відірвало руку. Шаваш, сидячи у броньованому лімузині 
восьмого рівня захисту, заробив легенький струс мозку і зіпсував чудовий костюм, 
заляпаний кров'ю водія. Охоронцеві Шаваша пощастило менше – йому розірвало 
селезінку. 

Зачувши про суміш октогену й амоніту, Беміш похолонув. Це була не така вже й 
популярна марка вибухівки. Та при прокладанні глибоких шахт у базальтових плитах 
на космодромі використовувалася саме ця штука. 

В передпокої у Беміша юрмилося чимало народу. Беміш пішов до кабінету, 
кивком голови запросивши йти за собою Джайлса. Начальник служби безпеки зробив 
дерев'яне обличчя і пішов услід за президентом. 

– Ашинік так і не з'явився? – запитав Беміш Джайлса. 
– Ні, – відповів той. 
– Діку, перевір усю витрачену вибухівку, до міліграма, – тихо мовив Беміш. 
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– На твоєму місці я не став би зачіпати це питання, – так само тихо, хоч вони й 
були самі, відповів Джайлс. 

– На своєму місці я не стану чекати, поки це питання зачепить Шаваш. 
А ще за годину до кабінету зайшла Ініс. Беміш звів погляд і здивувався: Ініс 

була незвично серйозна, брівки її насупилися, гарненьке личко зблідло. Навіть 
спідницю Ініс одягла майже до підлоги, хоча спідниця була не зовсім непрозора. 

– Теренсе, – мовила вона, опускаючи очі, – Ашиніка заарештували. Він просто 
сидів у заїзді – на нього накинулись і забрали. 

Беміш запитально звів брови. «Просто сидів у заїзді» – це було невеличке 
применшення. Відтоді, як тиждень тому віце-президент Ассалахської компанії 
ухилився від допиту, спритно симулювавши напад, його не бачив ніхто, хоча шукали 
досить багато. 

– Звідки ти це знаєш? 
– Мені зателефонували. 
Беміш помовчав. 
– Теренсе, присягаюся, він невинен! Ці люди... вони його підставили! Це їх 

замашки – вони вирішили спекатися людини, яка вже наполовину іншосвітянин, і вони 
вирішили зробити це руками Шаваша! 

Беміш здивувався. Те, що сказала Ініс, цілком могло бути правдою. Але як ця 
дівчинка додумалася до такого? Хто їй підказав? Беміш мало не запитав її вголос і 
раптом зблід. Він зрозумів, у чому річ. Не хто підказав, а що підказало. 

– Ти повинен поїхати до Шаваша, – сказала Ініс. 
– Чому? 
Ініс несподівано вперла руки в боки: 
– Три місяці тому ти не запитував би "чому"! Ти знав би, що без Ашиніка тобі не 

впоратися з робітниками. А тепер Ашинік зробив свою справу – Ашиніка можна 
віддати! Він навчив робітників бути багатими й ситими, а більше тобі нічого не треба! 

Боже мій! Це була зовсім не та Ініс, – постільна дівчинка, ласа до вбрань та 
солодощів. Беміш вискочив з-за столу і схопив її за плечі: 

– Чому ти просиш за нього? Яке тобі діло до мого заступника? Чому 
телефонували тобі, а не мені? 

І тут Ініс розридалася. Вона опустилася на коліна, обійняла Бемішеві ноги і 
залопотіла, зовсім розгублено: 

– Я... я не можу без нього... 
Беміш зблід: 
– Ви коханці!? 
Ініс плазувала біля його ніг. Беміш зашарудів по столу, і жінка скрикнула і 

підскочила. Вона з жахом дивилася на селектор, ніби чекала, що ось зараз Теренс 
Беміш звелить начальникові служби безпеки космодрому роздобути де-небудь 
джутовий мішок і зашити туди невірну наложницю пана президента. 

Беміш обернувся і вилетів з кабінету. 
 
*** 
 
Коли Беміш прилетів до Шаваша, маленький чиновник саме закінчував обідати. 

На скатертині, затканій павичами і травами, стояла маленька жаровня, а над нею у 
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величезному срібному полумиску шипів і сходив пухирцями персиковий сироп. 
Двійко гарно вбраних хлоп’ят по черзі занурювали в сироп шматочки «овечих вушок» 
і підносили їх паличками до рота міністрові фінансів. Побачивши Теренса, хлопчики 
вклонилися і вибігли геть. 

– Ти заарештував мого заступника! – з порога заявив Беміш. – На яких 
підставах!? 

– Він сектант і вплутаний до ранкового замаху. 
– Де докази? 
Шаваш знизав плечима і занурив у сироп соковиту темно-червону шкуринку. 
– Був би арешт, а докази він нам сам надасть. 
– На твоєму місці я б не дуже-то вірив зізнанням, отриманим під тортурами. 
– А я б, – мовив Шаваш, – ніколи б не вірив свідченням, отриманим без тортур. 

Та що ти так дивишся на мене, ніби у мене живий карась в зубах? 
– Ти – негідник! – загримав Беміш. 
Міністр фінансів проковтнув делікатесний фрукт, занурив кінчики пальців до 

миски з трояндовою водою і витер їх вишитою серветкою. 
– Між іншим, – сказав Шаваш, – ти міг хоч би запитати, як моє здоров’я. Там 

п’ятьох убило. 
– Здоров’я, я бачу, не гірше, ніж апетит, – відрубав Беміш. 
Міністр фінансів знизав плечима і занурив у сироп чвертку персика. 
– Шаваше, – мовив Беміш, – це не Ашинікових рук справа. Він би ніколи, ніколи 

не заклав вибухівку на Лазуровому перехресті. Це надто залюднене місце. Він би 
ніколи не став убивати сторонніх людей. 

– Яка різниця, – сказав міністр фінансів. – Ашинік знає все – а віри в нього 
залишилось на самому денці. Після того, як ми його допитаємо, від секти нічого не 
зостанеться. 

– Окрім її причин, як от вбогості народу, злодійства чиновників та хамства 
іншосвітян. 

Шаваш посміхнувся. 
– Ти дивак, Теренсе. На твоєму місці я б подякував за арешт коханця твоєї 

наложниці... 
Беміш зблід. Отже, й це було відомо. Чорт забирай, це було відомо усім, 

включно й сектантам, окрім нього... 
– Звісно, ти не кохаєш Ініс. Ти кохаєш іншу жінку. Та це ще не привід просити 

за того, хто наставив тобі роги. 
І Шаваш знову проковтнув зацукровану чвертку. 
Беміш загорлав так, що на столі підстрибнув порцеляновий чайник і язички 

полум’я під срібним полумиском затріпотіли врізнобіч: 
– Або ти мені цієї ж миті надаси факти, або ти поїдеш і випустиш його! 
Шаваш незворушно занурив у сироп останню чвертку, проковтнув її і з сумним 

зітханням поклав палички на тарілку. Потім він підвівся і, поманивши Беміша 
пальцем, вийшов з вітальні. 

 Вони пройшли встеленим візерунчатим паркетом коридором, проминули дві чи 
три зали, оздоблені з найрізноманітнішими розкошами і прикрашені інісськими 
килимами старовинної роботи, які Шаваш, за чутками, просто звелів здерти зі стін 
храму Ісії-Ратуфи (цей грабіж згодом оформили як покупку за якусь сміховинну ціну), 
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і зненацька, через двоє або троє дверей, опинилися у бетонному коридорі. Беміш 
раптом нажахано згадав Шавашеві хвастощі: "Насправді впливовим варто вважати не 
того, хто має власну садибу, а того, хто може собі дозволити мати власну катівню". 
Невже чиновник не жартував? 

Коридор прямував донизу і закінчувався товстими сталевими дверима з 
вбудованою в них кремальєрою, і перед цими дверима стояло двоє вартових у чорних 
бронекостюмах. Вгледівши Шаваша, один з них квапливо відчинив двері. 

Приміщення за дверима чомусь нагадало Бемішеві ванну кімнату. В ньому були 
голі цементні стіни і кахлева підлога, і у цій кахлевій підлозі навіщось був зливний 
отвір. 

Ашинік, зовсім голий, висів униз головою на вмурованих у стіну кільцях, і 
Бемішеві чомусь кинулась у вічі його права рука: нігті на ній були вирвані начисто. 
Боковим зором Беміш помітив купу закривавленого ганчір’я під столом, якісь щипці в 
мисочці та двох огрядних рум’яних хлопців: одного з них Беміш весь час бачив разом 
з маленьким чиновником. Ашинік був живий, та очі його були мертві. 

Кати вклонилися тим, хто увійшов, а Шаваш ступив крок вперед, 
відсторонюючи застиглого іншосвітянина, і втомлено сказав: 

– Зніми-но цю грушку з гілки. 
Один з катів помахом ножа зрізав мотузки, що стягували Ашинікові зап’ястки, і, 

підхопивши тіло, що намірилось падати, посадив його розчепірою на стілець. Шаваш 
підійшов до оголеного бранця, закинув йому голову і запитав: 

– Хто допомагав вам у палаці? 
Ашинік мовчав. Чорне волосся його змокріло від крові і стояло сторчма. Беміш 

кинувся до юнака, але один з катів погрозливо поклав йому руку на плече. 
Очі Ашиніка були порожні, як оперативна пам'ять неувімкненого комп'ютера. 

Потім він щось прошепотів. Губи погано його слухалися. Беміш розрізнив лише кінець 
фрази і зрозумів, що це доволі брудна лайка. 

– Це не відповідь, – мовив Шаваш. 
Ашинік облизав розбиті губи і з усієї сили плюнув Шавашеві в обличчя. 
Чужа слина і кров оббризкали губи й підборіддя чиновника. Усі застигли. 

Шаваш повільно обернувся і підійшов до душового крану, вбудованого просто в одну 
зі стін. Лише зараз Беміш запізніло усвідомив, чому кімната нагадала йому лазничку  і 
що саме тут зазвичай змивають з підлоги. 

У тиші, що настала, було чутно тільки жебоніння води і фиркання чиновника, 
який вмивався. Шаваш закрутив кран і знову підійшов до бранця. 

– Сподіваєшся, що твій хазяїн тебе вирятує? 
Ашинік з зусиллям підняв голову. Здавалося, він помітив Беміша тільки щойно. 

Очі його, як і раніше, були порожні, і біль плавав у них, як плаває великий сірий сом 
під тванню у ставку. Шаваш обернувся до іншосвятнина і сказав: 

– Обирай, Теренсе, – чи цей хлопець, чи БОАР. 
Теренс Беміш мовчав декілька секунд. З крана голосно крапала вода, і до отвору 

в білих кахлях сочився ледь рожевуватий струмочок. Один з катів гучно шкрябав собі 
під пахвою.  

– Я друзів на акції не міняю, – мовив Беміш. 
В очах Ашиніка, як і раніше, нічого не було. Може, він і чув слова, що їх казав 

президент Ассалаху, та навряд чи слова складалися для нього у смисл. 
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– Ти вільний, – сказав Шаваш Ашинікові. І додав, звертаючись до свого 
помічника: – Розпорядись, щоб чай подали до мого кабінету. Разом зі сливовим 
пирогом. А то Теренс не дав мені доїсти десерт. 

Беміш мовчки зняв з себе куртку, ступив крок вперед і з шаленою усмішкою, 
зосереджено, став закутувати в цю куртку Ашиніка. Шаваш стиха віддав 
розпорядження. Шавашів помічник зник за дверима. За хвилину він повернувся з 
чистою одежею. 

Другий кат з досадливою посмішкою відімкнув кайданки, що стягували 
скривавлені зап'ястя. 

– Помити б хлопця, – сказав він. 
Беміш зашипів на нього, як гусак і став мовчки запихати Ашиніка у штани. 

Потім він застібнув на юнакові куртку і потягнув його геть. 
Автомобіль Беміша був покинутий біля парадних сходів. Зазвичай Теренса 

супроводжувала охорона, та цього разу він був за кермом сам. Він не був впевнений, 
що Джайлсові люди поставляться до Ашиніка краще, ніж кати Шаваша. Беміш 
штовхнув юнака, як лантух, у машину і, розвертаючись, переїхав клумбу з рідкісними 
орхідеями. 

Беміш зупинився біля першої ж приватної клініки: Ашиніка помили, і лікар, 
налякано косуючи очима, оглянув його і зробив перев'язування. Юнак мовчав і час від 
часу починав плакати. 

Беміш дивився на заплаканого Ашиніка і думав, що, по суті, між  ним та 
чиновником навіть і мови не було про те, винен чи не винен хлопець. 

Коли вони прилетіли у Ассалах, сонце вже сідало. Пілот і Беміш підхопили 
юнака попід руки і допомогли йому дійти до адміністративного корпусу. Шок в 
Ашиніка потроху почав минати, очі набули трохи усвідомленого виразу. 

 
Беміш викликав лікаря до своїх особистих апартаментів і пішов з'ясовувати 

стосунки з представниками вантажної компанії Space Mart. 
Коли за дві години він повернувся, в руках у нього була біла пластикова течка. 

Ашинік сидів, забившись у куток між широким двоспальним ліжком та кріслом, і 
дрижав страшними дрібним дриґотами. Кімнату заповнювало неясне сяйво 
стартуючих кораблів.  

Беміш ввімкнув світло і підійшов до юнака. 
– Ти причетний до вибуху? 
– Ні. 
– Ти мені будеш брехати, як Шавашеві? Я та його кати одне й те саме, чи не так? 
У спальні було досхочу меблів, та Ашинік сидів так, як сиділи покоління його 

предків –  навпочіпки. 
– Ашиніку. Там загинуло п’ятеро людей. Там загинула дівчинка восьми років. 

Якщо це зроблено з волі богів – що ж у вас за боги такі, що вони вбивають дітей? 
Чому ти за це взявся? 

– Мені сказали, що ви мене продали Шавашеві! 
– Еге ж, – пробурмотів Беміш. – І тобі наказали прикінчити Шаваша. Чи мене 

також? 
Ашинік тикнувся обличчям у коліна і заридав: 
– Хазяїне? Ну навіщо ви мене мучите? Спочатку Шаваш, потім ви? Ні! Ні! 
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Беміш мовчав. За кілька місяців він прикипів душею до цього парубійка, як до 
сина. Врешті решт, за віком той майже і був його сином. Він звик почуватися 
благодійником. Він підібрав брудного парубка з вошами у волоссі і маячними 
видіннями та зробив з нього менеджера з краваткою на шиї і комом на рукаві. І ось 
тепер менеджер відбив у нього наложницю. Й на додачу –  намагався відправити на 
той світ чоловіка, що, як не дивно, був одним з найближчих друзів Теренса Беміша. А 
можливо... 

Беміш помовчав. 
– Ми квити, Ашиніку, – мовив землянин. – Ти врятував мені компанію. Я 

врятував тобі життя. Один-один. Я тобі більше нічого не винен. 
Беміш кинув своєму заступникові білу пластикову течку. 
– Тут чек. Виплата при звільненні від Ассалахської компанії. Два квитки до 

Землі. Бланки Хевішема – це найкраща серед наших бізнес-шкіл. Я побалакав з 
Тревісом – тебе візьмуть до Хевішема. За навчання платить Тревіс. 

Ашинік витягнув папери з теки. Його перебинтована права рука тремтіла. 
– Тут два квитки, – раптом сказав Ашинік. 
– Не турбуйся, – гмикнув Беміш, – я куплю собі нову наложницю. 
 
*** 
 
В той час як на планеті Вея відбувалися уся ця неприємна веремія з убивством 

Білого Старця, колишній перший міністр імперії Кіссур Білий Кречет нудьгував у 
розкішній, першого класу каюті пасажирського зорельота, що виконував рейс до 
планети Лахан. 

Переліт забрав майже три дні.  
З космопорту Кіссур попрямував до дешевого готелю, помився там, 

переодягнувся у запрані сірі штани та зношену сорочку з зображенням популярного у 
цьому році гурту, купив новий ком і вирушив до західного кварталу міста, туди, де 
розташовувався Даначинський університет, призвідник знаменитих лаханських 
студентських бунтів десятирічної давнини. 

Кіссур перетнув квартал по головній вулиці, повернув ліворуч, потім ще раз 
ліворуч і, пригнувшись, пірнув у роз’ярілий від світла та грюкоту отвір бару. Там він 
вибрав столик біля вікна, замовив собі пивця, і, прихилившись до стіни, став чекати. 

Минуло півгодини, і Кіссур нарешті побачив високого й худезного хлопця з 
оливковою шкірою і зав'язаним у жмуток волоссям, котрий пробирався до стійки. 

– Привіт, Лоре, – мовив Кіссур. 
Лоре обернувся і здригнувся, та потім опанував себе і, запомігшись бляшанкою 

пива, приєднався до Кіссура за столиком. 
– Ти як ся маєш, старий, – спитав Лоре. – Так і не повернувся на свою Вею? 
Кіссур махнув рукою. 
– У мене є справа, – мовив він, – пам'ятаєш, ти якось казав, що знаєш чоловіка, 

який ладен торгувати однією штукою? 
– Якою? 
Кіссур узяв серветку і щось на ній намалював. 
Очі Лоре ледь розширилися. 
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– Є такий чоловік, – сказав він, – але він до самісіньких кісток заражений 
буржуазною отрутою. Він нічого не робить для братів, він готовий працювати лише за 
гроші. 

– Скажи йому, що є людина, яка купить його товар за гроші. 
– Скільки товару? 
– Весь. 
Очі Лоре недовірливо розширилися. 
– Кіссуре, звідки у тебе такі бабки? 
Кіссур мовчки виклав на стіл газету місячної давнини. Це була вейська газета на 

стандартній галактичній, і першу її шпальту прикрашало повідомлення про зухвале 
пограбування Вейського Промислового Банку, другого за розмірами в імперії. 

– Ми дамо цим буржуям хорошу науку, – промовив Кіссур, – і покажемо, що 
можемо боротися за мир не самим язиком. 

 
*** 
 
Денні Хіл працював на військовій базі Нордвест, що базувалася на крихітному 

природному супутникові планети Даная. База Нордвест була збудована на  планетці 
без атмосфери та без населення, і тому їй випала тяжка доля стати атомним смітником 
для застарілого та не дуже застарілого озброєння з усіх кінців Галактики. Сховища 
Нордвесту проточували весь супутник, наче велетенські бджолині чарунки. 

Сюди привозили усе, що знімалося з озброєння. Серед персоналу бази ширилися 
чутки, що найстарішими одиницями зберігання є снаряди часів першої місячної війни. 
Але що Денні Хіл знав зовсім точно, так це те, що саме у Нордвесті зберігаються зняті 
з озброєння боєголовки типу "кассіопея". 

Ці боєголовки були предметом доволі гучного скандалу. Боєголовки були 
обладнані S-захистом, або ж, простіше кажучи, вміли викривлювати навколо себе 
простір. Це значило, що після запуску збити їх неможна було нічим. Будь-яку стінку, 
захисний екран або поле в принципі можна знищити. Та для того, аби знищити, треба 
пройти крізь них. Проходження крізь щось полягає у переміщенні в просторі; через 
викривлений простір пройти наскрізь неможливо.    

Років десять тому Гера зчинила велику бучу, вимагаючи заборони усіх видів 
наступальної зброї, обладнаної S - полем. Було підраховано, що будівництво однієї 
боєголовки з S - полем коштує стільки ж, скільки будівництво двадцяти п'яти будинків 
для соціально незабезпечених родин. 

Світ пустив сльозу. Замість того, щоб будувати боєголовки й тим самим 
створювати для соціально незабезпечених сімей робочі місця, дохід від яких дозволив 
би тим сім'ям за власний рахунок придбати будинки, Федерація підписала 
запропонований Герою договір і взялася будувати соціально незабезпечені будинки. 

Гера справді отримала можливість не будувати високовартісних боєголовок і всі 
свої сили кинула на розробку нових модифікацій S - поля,  які б не підпадали під угоду 
і були б значно дешевші. 

Боєголовки були частково знищені, а частково демонтовані і доведені до стану  
"відносної неготовності". Боєголовки, привезені з трьох баз – Аркона, Міно і Делоса, 
потрапили на Нордвест. 
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У супровідних документах було вказано, що збережених "відносно неготових" 
боєголовок дві тисячі сто сорок шість штук. Вся Галактика вважала, що боєголовок дві 
тисячі сто сорок шість штук. Один Денні Хіл, цивільний технік бази, не полінувався 
якось перерахувати новітні, хоча й небоєготовні боєголовки, і виявилося, що їх дві 
тисячі сто п'ятдесят вісім штук. Яким чином відбувся такий дивний збій, Денні Хіл не 
знав і цікавитися не збирався, але факт був той, що боєголовок було на дванадцять 
більше, – і ніде це відображено не було. Боєголовки лежали у велетенському сховищі з 
системою сигналізації, виведеної з ладу "коренями" – місцевою анаеробною формою 
життя, і раз на місяць Денні Хіл повинен був здійснювати у сховищі перепис. Взагалі-
то це повинна була робити комісія з трьох місцевих службовців та федеральних 
інспекторів, але в армії не було грошей на всілякі там дурнуваті комісії, а на базі не 
було достатньої кількості службовців, тому перепис здійснював один Денні Хіл. 

  
*** 
 
За два тижні на планеті з гарною назвою Грація до Денні Хіла, що саме 

перебував у відпустці, підсіло у кафе двоє. Зі свого досвіду Денні ніколи б не 
зарахував їх до студентів: обидва чолов'яги були довготелесі, міцні і підібрані, наче 
породисті хорти, і у одного, того, що молодший, у вирізі спортивної майки виднівся 
давній жахливий шрам. Це були Кіссур та Ханадар. 

– Привіт від Лоре, – сказав Кіссур. 
– Привіт, – нашорошено мовив Денні Хіл, – а чому вас двоє? 
– Вважай, що нас не двоє. Вважай, що ти бачиш людину та її тінь. 
Денні Хіл, не дуже то вдоволений таким поясненням, мовчки сьорбав суп. 
Кіссур сидів непорушно. Він хотів, щоб Хіл заговорив першим. 
– Це правда, що ти хочеш купити товар? 
– Так. 
– Скільки? 
– Дванадцять. 
– Штука – три мільйони. 
– Один дев'ятсот. 
– Два сімсот п'ятдесят. 
– Один вісімсот. 
– Два п'ятсот. Це собівартість. 
– Вкрадене не продають за собівартістю. 
– Коли ці пташечки долетять до місця призначення, контррозвідка ладна буде 

викласти по десять мільйонів за відомості про їх прописку. 
– Вони  нікуди не полетять, –  мовив Кіссур. 
– А Лоре мені інше казав. 
– Мало що Лоре каже. Я – слуга імператора. Невже ти думаєш, що володар з 

роду Амаридів і чоловік з роду Білих Кречетів будуть купувати твої іграшки, щоби 
розтрощити на друзки супермаркет? Хіба ти не знаєш, що ми – союзники Федерації? 
Федерація не дуже-то стане на вуха, почувши, що її союзники придбали собі кілька 
цих штук без дозволу. 
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– Ну, це інша справа, – погодився Денні. – Два мільйони за штуку і ще новий 
паспорт, тому що я не хочу бути поблизу, коли там стануть з'ясовувати, кому давати 
орден за військову допомогу союзникам. 

 
*** 
 
За місяць на базу Нордвест прибув черговий корабель з продовольством у 

барвистих коробках. Назад корабель повинен був відвезти списане локаційне 
обладнання. Система завантаження була повністю автоматизована, і вантажив 
обладнання Денні Хіл. Взагалі-то правила вимагали наявності двох операторів, 
цивільного та військового, які б контролювали діяльність одне одного, проте база була 
укомплектована персоналом рівно на чверть, і правила тільки займали місце в 
комп'ютері. 

Денні Хіл зробив фальшиві резервні копії документів про завантаження і 
замкнув їх до сейфа. Підробити файли у самому комп'ютері він не міг, супроти цього 
діла комп'ютер був надійно захищений. 

Через три дні Денні загнав до комп'ютера вірус "Джек Різник", вірус перезаписав 
початки назв файлів і начальство наказало Денні вичистити комп'ютер і відновити 
документацію за резервними копіями. 

Денні витяг із сейфа підроблені резервні копії і записав їх на вичищеному диску, 
знищивши тим самим останні сліди того, що сталося. 

Через три години після відльоту корабель "Антей" під бортовим номером 284-
АР-354, порт приписки – Агасса, прибув до Лаханського космопорту. 

Графік розвантаження корабля складався Лоре Сігелом, який завідував 
вантажними перевезеннями. Колись на Лоре подавав великі надії, та його соціал - 
анархічні переконання, триденний термін ув'язнення за зневаження громадського 
порядку шляхом спроби висунути кандидатом у президенти Австрії куплену на 
свинофермі свиню, проходження свідком у кількох гучних терористичних процесах і 
звичка до частої зміни місць призвели до того, що Лоре осів на цій окраїнній планеті 
на посаді менеджера вантажного сектора. 

Лоре запросив до себе в розвантажники п'ятьох чи шістьох приятелів, яких ніхто 
особливо не хотів брати на роботу після консультації з федеральною службою 
безпеки. 

Унаслідок всіх цих причин розвантаження корабля під бортовим номером 284-
АР-354 сильно запізнилося, і почалося вже після того, як екіпаж, позіхаючи, вирушив 
спати до припортового готелю. 

Лоре разом із друзями вивантажив ящики зі списаним радіолокаційним 
обладнанням. Ящиків було на дванадцять більше, аніж треба. З дванадцяти зайвих 
контейнерів випалили знаки ідентифікації і запаяли їх у нові контейнери. Нові 
контейнери були завантажені на корабель "Астра", що летів на планету Іссан. Згідно 
документів, у нових контейнерах знаходилося геофізичне обладнання, що 
призначалося для фірми "Амбеко". 

Контейнери, однак, так і не потрапили на планету Іссан. За три години після 
вильоту командир корабля дістав з кишені коробочку, а з коробочки – паралізованого 
мешканця лаханської пустелі жука-громовика, відомого своєю здатністю генерувати 
електричні розряди до 370 вольт. Жука було встромлено у рубці під кожух 
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накопичувача. Прийшовши до тями, жук зі страху розрядився, завдавши тим самим 
легких пошкоджень системі керування. корабель вийшов з гіперу, й екіпаж взявся 
усувати незначну поломку. Поки техніки ремонтували пошкодження і встановлювали 
факт наявності жука, дванадцять контейнерів було скинуто з корабля. 

Корабель незабаром ушився за своїми справами. Причина відхилення від курсу у 
глибокому космосі була задокументована і в заспиртованому вигляді надана 
керівництву. Керівництво насварило екіпаж за недбальство, внаслідок якого 
зловорожий представник місцевої фауни зміг проникнути на корабель, і позбавило 
капітана премії. 

 
*** 
 
Контейнери тим часом були підібрані іншим невеликим кораблем, який летів 

чартерним рейсом, внаслідок чого його потреба у виправдовувальних документах не 
була настільки нагальною. Корабель називався "Лаїсса". Дванадцять контейнерів ще 
раз поміняли документи і тепер отримали маркування "медичне обладнання". 
Корабель летів на планету Вея, на Ассалахський космодром. 

 
*** 
 
17 числа місяця дощів, увечері в кабінеті Теренса Беміша задзеленчав ком. Це 

був Шаваш. Вони певний час обговорювали проект будівництва нікелевого комбінату 
в Удуні, а потім Шаваш порадив своєму другові продати акції Інісської 
лісопромислової корпорації, коли такі в нього є. 

– І, до речі, – нагадав Шаваш, – завтра у твій порт прилітає чартерний рейс, 
корабель "Лаїсса", – нехай їм там не докучають з митницею і покладуть вантаж до 
такого складу, де немає зайвих датчиків. 

– У мене всі склади забиті, – відповів Беміш. 
–  А сектор 17 В. 
Сектор 17 В був цілою серією складів та ангарів, облаштуванням яких займався 

Річард Джайлс. Стіни їх, оббиті свинцевим листом, ізолювали будь-яке 
випромінювання. Склади відверто будувалися з розрахунком на військове майбутнє, 
та Беміш підозрював, що Джайлс використовує їх і зараз для різних справ. 

– А Джайлс? 
– Джайлс заперечувати не буде, – гмикнув Шаваш. 
 
*** 
 
Наступного дня у кабінеті Беміша пролунав дзвінок. Це був Ашинік. 
– Тут прилетів один чартерний рейс, – мовив Ашинік. 
– "Лаїсса"? 
– Так. 
– До складу 17 В їх. 
За півгодини Ашинік з'явився до Беміша за "ключами" від складу, електронні 

його завіси вимагали хитромудрої системи шифрів, і при складові малася автономна 
керуюча система, що впізнавала "хазяїна" за сітківкою. Система могла запам'ятати 
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десять сітківок, та поки що у її банку даних зберігалося лише дві – Бемішева та 
Джайлсова.  

Вантаж, привезений "Лаїсою", зазначався як "медичне обладнання". Не дивина. 
Крізь космодром щодоби проходило триста тон медичного обладнання. За 
підрахунками Беміша, на душу кожного вейського селянина повинно було вже 
припадати по півтора томографа. 

Річ у тім, що медичне обладнання було єдиним обладнанням, звільненим від 
митних зборів, от і везли під цим іменем що завгодно. Адже не повезеш бурову вишку, 
навіть розібрану, у картонних пакунках з написом "газована вода". 

Цього разу вантаж був занадто важкий, щоб подаватися автоконвеєром. Беміш 
певний час дивився, як заїжджають углиб таємного сектора вантажні платформи з 
величезними кубами опломбованих і пофарбованих зеленою фарбою контейнерів. 

– Кому належить вантаж? – поцікавився Беміш. 
– Фірмі "Аскон". 
Повернувшись до кабінету, Беміш перевірив те, що йому було відомо про фірму 

"Аскон". Фірма була заснована два місяці тому і була дочірнім підприємством 
компанії "Венко". До числа засновників також належало двоє фізичних осіб, що 
побажали залишитися невідомими, – напевне полковник Джайлс та сам Шаваш. 

От так Джайлс, от так борець за демократію! Не дивно, що він не буде 
протестувати проти використання дочірньою фірмою свого складу! 

 
*** 
 
Через три дні у домі Лоре, що розташувався за півгодини їзди від космодрому, 

була вечірка. У вечірці брали участь сам Лоре, п'ятеро вантажників та Кіссур. 
Лоре сказав: 
– Не буду відрекомендовувати вам нашого давнього друга. Скажу тільки, що 

чоловік на ймення Іршахчан дві тисячі років тому здійснив на його планеті усе те, про 
що п'ять століть тому писав Маркс, а півстоліття тому – Шрайнер... Звісно, Іршахчан 
був обмежений добою та культурою, та в цілому напрямок, взятий ним, був 
правильний. І я думаю, що ніхто більше за Кіссура не зробив для відновлення ідеалів 
Іршахчана та Маркса. Зараз ми, шестеро землян, повинні пишатися, що ми хоч трохи 
допомагаємо виправити те, що зіпсували наші співвітчизники, одержимі духом 
капіталізму. 

Усі присутні погодилися, що, взагалі, володар Іршахчан багато думав про те ж, 
що й Маркс, і півстоліття тому – Шрайнер, хоча був дещо обмеженим порівняно з 
вищезгаданими мислителями з огляду на свою деспотичну сутність та 
патріархальність суспільства. 

До півночі уся компанія добряче наширялася, і Кіссур запропонував покататися. 
Виїхали на "доджі" Лоре і рушили донизу гірським перевалом. На одному з поворотів  
серпантину Лоре, котрий сидів за кермом, раптово побачив прямісінько перед собою 
товстолобу вантажівку. Лоре розгубився, а Кіссур, що сидів поряд, з силою викрутив в 
нього кермо направо і, відчинивши двері, вистрибнув з машини. 

Ніхто з решти пасажирів не володів Кіссуровою реакцією. Машина збила 
дорожню огорожу, ринула у прірву, пролетіла метрів двісті до підніжжя скель і 
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вибухнула. Їй було б важко вибухнути, але перед поїздкою Кіссур поклав до 
багажника запасний балон зі стиснутим воднем. Цей от балон і вибухнув. 

Кіссур визирнув за обірвану огорожу, переконався, що усе гаразд, сів до 
товстолобої вантажівки і поїхав. Водієм вантажівки був Ханадар Сушений Фінік.  

Смерть Лоре Сігела та його приятелів ні в кого не викликала підозр. Автівки він 
трощив вже разів вісім і щоразу був при цьому під міцним кайфом. І зараз у крові 
чудової шістки виявили сліди ЛСД.  

У будь-якому разі, ніхто не пов'язав її з сумним випадком, що трапився за два  
дні по тому на окраїнній планеті Іссан. Там, під час відпочинку на місцевому курорті, 
заплив далеко в море і втопився Денні Хіл, механік військової бази Нордвест. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕРОРИСТ 
Розділ 12, 
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У якому імператор Країни Великого Світла висловлює розгубленість від того, 
що він взнає про справжнє призначення Ассалахського будівництва з опозиційних 
газет. 

  
Минуло півроку з часу описуваних подій, і в одному з впливових журналів – 

"MegaMoney" – з'явилася велика, на чотири смуги стаття. Відомий економічний 
оглядач та шанувальник Рональда Тревіса Крістофер Блант здогадався (або ж йому 
підказали) зробити щонайпростішу річ: він узяв баланси другого рівня, публіковані в 
обов'язковому порядку великими банками, і сумував кредити, надані Імперії Великого 
Світла. 

В результаті у нього вийшло, що цього року Вея повинна буде сплатити за всіма 
видами зовнішнього та внутрішнього боргу близько ста сорока мільярдів денарів, при 
тому, що податків у цьому році вона збере на сто п’ять мільярдів денарів. "Реальна 
сума вейських боргів, ймовірно, вища – писав Блант, – і цілком зрозуміло, що єдиний 
спосіб, яким Вея може розрахуватися зі своїми боргами, – це позичити гроші під ще 
вищий відсоток. Довго так тривати не може. Вейську економіку чекає крах, а вейський 
ішевік – девальвація".  

Банкіри схопилися за голову. Від уряду імперії вимагали надати реальні цифри 
боргів. Уряд протягом тижня надав три різні цифри – вісімдесят, сто і сто тринадцять 
мільярдів відповідно, усі три з підписом голови Центрального Банку.  

Це ще спричинило ще більшу паніку. 
Хтось пустив чутку, що першими будуть зупинені платежі за позичками на 

загальну суму у вісім мільярдів денарів, які свого часу були надані Веї Галактичним 
банком, а після акціонування того – сек'юритизовані і розпродані як облігації. 

Котування впали більш ніж наполовину, й після цього вейський уряд раптово 
виклав свій план реструктуризації. 

Обслуговування позики доручалося новій компанії БОАР, що навзамін 
отримувала – безкоштовно – одне з найбільших у Галактиці родовищ нікелю та 
поліметалів, в провінції Кассандана, з уже побудованими державою 
гірничозбагачувальними цехами. Компанія була звільнена від виплат до бюджету, як і 
будь-які фірми, зареєстровані на її території. 

Співзасновниками компанії були троє найвпливовіших підприємців – вейців та 
Теренс Беміш. Навіть за найскромнішими припущеннями прибуток від експорту 
поліметалів утричі переважав платежі частини держборгу, що їх повинна була 
сплачувати компанія. Котування облігацій миттєво підстрибнули до 97% від номіналу. 

Банкіри рвали на собі волосся, дивуючись з такого дивного витоку інформації, 
що призвів – без жодної в тому вини вейського уряду – до зниження курсу, який 
узагалі міг би впасти до 30%, якби хтось через Рональда Тревіса не скуповував 
здешевлені облігації. 

А найближче до розгадки причини паніки, напевно, підійшов намісник Інісси, 
котрий недолюблював Шаваша і тому прислав йому на день народження в подарунок 
слоїчок дезінфектанту з коротким написом: "від захланності". 

Шаваш так і не виконав остаточно своєї погрози – викинути Теренса Беміша з 
проекту БОАР; це викликало б надто багато запитань. Проте чужинцева частка в 
компанії складала заледве сім відсотків, і Беміш старався якомога менше особисто 
займатися цим проектом.  
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Він узагалі все рідше бував на Землі, і щоразу, прилітаючи, щулився  від 
незвичної тисняви забудованого небосхилу. Якось Тревіс обговорював з ним 
розрахунки за БОАР і обмовився, що їх робив Ашинік: той закінчив перший курс 
Хевішему і влітку стажувався у головному офісі. У Федерації було не так вже й багато 
фахівців з Веї. 

– Як він? – байдужим голосом запитав Беміш. 
– Дуже старається, – мовив Тревіс, – але дуже розчарований. 
– Чим? 
– Тим, що ніхто не цілує йому черевиків. Вони ж цілували його черевики, там, 

на Веї, коли він стояв на чолі секти? 
– Ні, – відповів Беміш, – вони не цілували йому черевиків. Вони збирали пилюку 

в тому місці, де він проходив, і давали її з водою вагітним та хворим. 
– Отже, – сказав Тревіс, – він розчарований тим, що ніхто не збирає за ним пил. 
– А його дружина? – запитав зненацька Беміш. 
– Він одружений? – здивувався Тревіс. 
Беміш нічого не відповів. 
Перед відльотом у Беміша залишився невеличкий просвіт: він піднявся до свого 

номеру в готелі і набрав на комп'ютері код довідкової. Комп'ютер подумав, а потім 
відригнув зелені рядочки. На чорному екрані вони нагадували облямівку мезонного 
випромінювання навколо дюз транссонячного корабля. Беміш довго сидів непорушно 
на дивані, а потім замовив таксі і поїхав за адресою, яку назвали у довідці. 

Будинок, в якому Ашинік винаймав квартиру, був старий, камери над під'їздом 
не було, лише справа від дверей випиналися кнопки. Беміш натиснув на цифру "27". 

– Хто там? – відізвався Ашиніків голос. 
Беміш відпустив кнопку. Він сподівався, що незважаючи на неділю, Ашиніка не 

буде вдома, а буде сама Ініс. До старту корабля залишалося години дві з лишком, 
Беміш обернувся і пішов геть. 

Вже коли вони вийшли на орбіту і зв’язок повинен був відмовити з хвилини на 
хвилину, Беміш зателефонував до Тревіса. 

– Слухай, – мовив Беміш, – я переглянув папери, які зробив Ашинік, – цілком 
пристойні папери. Пришли його мені. 

Тревіс сказав, що хотів би мати молодого вейця в офісі, через зростання об'єму 
вейських операцій. 

– Цей хлопчина коштував мені компанії зі щорічним об'ємом експорту в сорок 
мільярдів денарів, – мовив Беміш, – і він мені все це відпрацює. 

Тревіс щось запитав, але тут ком заскрекотів і зашипів, і зв'язок урвався. 
 
*** 
 
Ашинік повернувся на Вею через місяць. Його неможливо було впізнати. 

Замість сухореброго, переляканого втікача, який відлітав з імперії з забинтованою 
рукою, до Бемішевого кабінету піднявся впевнений у собі чоловік з холодним 
поглядом синіх очей і широко розвернутими плечима. 

– Вибач, що я висмикнув тебе, – сказав Беміш, обіймаючи юнака, – але ти мені 
потрібен. Мова йде про БОАР. 
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Ашинік схилив голову. Коли вісім місяців тому, напівмертвий від тортур, він 
почув голос Шаваша, що пропонував хазяїнові вибирати між ними – тобто Ашиніком 
– і чимось, що називалося БОАР, він навіть не зрозумів слів, проте запам’ятав їх. Зараз 
слово БОАР не сходило зі стрічок новин, і Ашинікові було відомо, що Бемішева 
частка у компанії дуже невелика. Ашинік цілком точно знав, що ні його безпосередній 
керівник, ані Тревіс, ані жоден з тих, кого він бачив на Землі в аудиторіях та офісах – 
не відмовилися б заради однієї людини від угоди століття. 

– Я... я... – промовив Ашинік.  
Беміш поклав руку юнакові на плече. 
– Пусте. Де ти зупинився? 
– У готелі, – відповів  юнак, повертаючись до вікна. Там, за шибкою кольору 

підгорілого льодяника і гострими верхівками кораблів, плавилася на сонці скляна 
туша щойно побудованого готелю. 

– Можеш переїхати до мене в садибу, – мовив Беміш. – Як Ініс? 
– Вона зі мною, – відповів Ашинік. Промовчав і додав: 
– Не хочу залишати її саму. Нема чого їй спідницею крутити. 
На мить у кабінеті стало тихо, а потім Беміш сказав: 
– Я часто залишав її саму, і нічого доброго з цього не вийшло. За три години у 

столиці Джайлс зустрічається з людьми з Чахарського торгового банку. Ти не міг би 
вирушити з ним?  

 
*** 
 
Двері за Ашиніком зачинилися, а Беміш усе так само сидів, неуважно дивлячись 

через вікно на летовище. За два роки він засвоїв чимало звичок імперії. Мабуть, хіба 
що одного він не робив: він ще жодного разу не вбивав чоловіка тому, що хотів його 
дружину. 

Зараз, через вісім місяців після останньої зустрічі, Беміш не відчував ніяких 
почуттів до колишнього сектанта Ашиніка, який до того ж став жахливо скидатися на 
прилизаного брокера-початківця. Хіба чималу досаду від думки про втрачену частку 
БОАР. Але й тут не минулося без певної сторонньої вигоди. Якимось чином історія 
виплила назовні, – видно, її розповів сам Шаваш, не бачачи у ній нічого для себе 
ганебного, – і Бемішева репутація неабияк зросла. Найзначніші люди Веї знали, що 
землянин не проміняв таки друга на гроші, а на Веї зраджувати друзів було не 
заведено. Можна було заради друга відправити невинну людину на страту, можна 
було заради друга вчинити шкоду у держскарбниці, а от самого друга зраджувати було 
недобре. 

Ашинік Бемішеві був непотрібен. Але він з подивом усвідомив, що йому 
потрібна Ініс. Поки його наложниця була поряд і можна було взяти її будь-якої миті, 
піднятися з нею нагору або просто замкнути двері кабінету на ключ, пестячи м'яке тіло 
і думаючи про іншу жінку – неприступну, заборонену, тоді Бемішеві видавалося, що 
кохати її смішно. Ну хіба ти кохаєш свій флаєр? Ти ним користуєшся, а розтрощивши, 
купуєш інший. 

Проте купити інший флаєр виявилося нелегко. Двох чи трьох наложниць 
перепробував за цей час Беміш і, скривившись, вигнав геть. Дівчата для верхової їзди, 
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викликані додому, теж не допомагали. Кіссур, бачачи, що землянин мучиться, якось 
відвів його у таке місце, що... тьху, ліпше не згадувати... 

Згодом було якесь свято у Шавашевому палаці, де, поміж іншого, показали 
стародавню п'єсу про князя Інісси, і після цієї п'єси Беміш несподівано усвідомив, що 
у цьому світі здавна вважалося нормальним для чоловіка жадати двох жінок 
одночасно і що він, Теренс Беміш, здається, став більше вейцем, аніж розраховував. 

Пронизливий пискіт кома не дав Бемішеві розмірковувати довго. Відповівши на 
дзвінок, Беміш рвучко підвівся. Час визнати перед самим собою – він викликав 
Ашиніка на Вею, щоб відібрати в нього дружину. На Землі це було б важко. Але тут, у 
Імперії Великого Світла, де хазяїн Ассалаху, по суті, давно перестав бути тією 
людиною, яка на Землі називається словом "бізнесмен", і значно більше став схожий 
на людину, яка зветься словом "князь", – йому ніхто не смітиме заперечити. 

 
*** 
 
Ашинік прибув до столиці увечері. Він побував на перемовинах з Чахарським 

торговельним банком і вирушив разом з Джайлсом на учту до посольства Федерації. 
Джайлс відрекомендував його послові, Майклові Северину, невисокому 
сорокарічному чоловікові з м’яким голосом і сталевою посмішкою. 

Разом з послом вони підійшли до купки ошатних чиновників, і в Ашиніка 
схолонули руки, коли він побачив у її центрі Шаваша – з гарним, ледь обрезклим 
обличчям… 

– Як здоров'я? – зненацька запитав Шаваш, перериваючи розмову з котримось 
чужинцем і привітно киваючи Ашинікові. 

– Спасибі. Непогано. – Ашинік чув свій власний голос ніби з кома. 
– Як дружина? 
Ашинік щось промимрив на рахунок того, що й з дружиною все гаразд. 
– Рекомендую, – мовив Шаваш, – цей молодик дуже сильно допоміг нам у тому, 

що стосувалося БОАР. 
Ті люди, що юрмилися навколо Шаваша, проте стояли надто далеко, аби завести 

з чиновником розмову навпрямки, тихо заворушилися і стали оточувати Ашиніка. 
Шаваш вже давно поїхав, коли Ашинік раптом з холодною цікавістю усвідомив, 

що зрадів кивкові Шаваша – кивкові тієї самої людини, яку за минулого свого життя 
був навчений знищувати, як мангуста – змій. У ієрархії нового, теперішнього життя 
цей кивок одразу ж вирізнив його з-поміж інших молодиків, і над головою Ашиніка 
ніби запалився маленький маячок, на який гості почали злітатися, ніби метелики – на 
світло. 

 
*** 
 
Коли Теренс Беміш, з великим подарунковим пакунком у руках, зайшов до 

готельного номеру, Ініс сиділа біля дзеркала. Вона обернулася і завмерла. Беміш, як 
був, у легкому плащі, підійшов до неї і мовчки поцілував. Жінка не опиралася. 

– Це тобі, – мовив Беміш, м'яко відсуваючи її через декілька хвилин. 
Ініс почала розгортати папір. За мить вона скрикнула з утіхи, милуючись 

намистом з великих синявих перлин. 
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Беміш обережно вийняв намисто в неї з рук і одягнув їй на шию. Ініс спробувала 
відвернутися. 

– Що таке? 
Беміш лагідно повернув її до себе. І тут лишень помітив на гарненькому 

дрібному личку  Ініс потворний круглий синець. 
– Звідки це? 
– Ашинік мене вдарив. 
– Ашинік? 
– Він часто мене б'є. 
– Чому? 
– Йому все не подобається, – мовила Ініс, – не подобається, які в мене сукні, не 

подобається, що я була наложницею його хазяїна, не подобається, що перед ним не 
падають ницьма, не подобається, коли я танцюю на вечірці з іншим. Він спочатку 
працює день і ніч над угодою, а потім він отримує чек і каже, що це шматок цукру, 
який дали дресованій вейській собаці за стрибок крізь кільце. 

Беміш сів на ліжко. Йому раптом не було чого сказати. Двоє у кімнаті мовчали, а 
присмеркове сонце, плавлячись і танучи у небі, стрімко пливло на захід, слідом за 
вантажним кораблем, що злітав у небо. 

– Ти не купив собі нової наложниці? – зненацька запитала Ініс. 
– Ні, – відповів Беміш. 
– Чому? 
– Не знаю. Мабуть, я недостатньо розлюбив колишню. 
Ініс обережно опустилася на підлогу біля самих Бемішевих ніг. Вона була 

точнісінько така, якою її пам’ятав Беміш, – делікатна, мов кицька, маленька жінка з 
м’якою душею і гострими кігтиками, і очі її, великі й золотаві, дивилися на Беміша із 
захватом та надією. 

 
*** 
 
Коли ввечері Ашинік повернувся до готельного номеру, двері до спальні були 

ледь-ледь прочинені, і в глибокому кріслі перед столиком хтось сидів. 
– Ініс! – покликав Ашинік, відчиняючи двері, і осікся. 
У кріслі сиділа не Ініс  –  то був Білий Старець. 
Ядана Штукаря було важко впізнати: він був убраний в добре пошитий костюм з 

модним коміром-стійкою та смугастою краваткою, і глибокі зморшки на його 
смаглявому і владному обличчі були наче тавра, поставлені часом. Те, що Ядан 
Штукар одягнув на себе земляну змію, зароджену з прутнів батьковбивць та зрадників, 
особливо зачудувало Ашиніка; та, з іншого боку, смішно було вважати, що 
всемогутній Білий Старець не може впоратися з чаклунською почварою.  

– Повернувся? – мовив Ядан. 
Ашинік відчув холодну лють. 
– Чого ви від мене хочете? 
– Я врятував тебе десять років тому, мій хлопчику? Я подарував тобі життя після 

загибелі Білого Старця? Настав час платити. 
– Я заплатив. Це диво, що я зостався живий. 
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– Ти погано заплатив, і багатьом було незрозуміло, чому твоя бомба виявилася 
не такою хорошою, як обіцяють біси. 

– Я нічого тобі не винен, Ядане. Я винен Теренсові Бемішу, який зробив з мене 
людину. 

– Тебе купили, мій хлопчику. 
– Ні. 
– Так. Одних біси купують за золотий, інших за тисячу золотих, третіх –  за 

мільйон. Тебе, кажуть, купили за незліченні гроші, за шмат бісівської компанії, яку ви 
назвали БОАР, і за можливість бути, як біси. Тобі навіть віддали наложницю, яка 
набридла хазяїнові… 

Білий Старець замовк і раптом скрикнув: 
– Тебе, чоловіка, що міг стати моїм наступником, владарювати над мільйонами 

сердець, тебе купили за можливість мати будиночок у передмісті Лос-Анджелеса і 
працювати вісім годин на добу! 

– Забирайся геть! – закричав Ашинік. 
– Чи ти забув, як розмовляв з богами, Ашиніку? – запитав Ядан. – Забув, як тебе 

живим брали на небо, як тисячі вух слухали тебе, як не слухають нікого у цій дурній 
Галактиці? 

– І чого ж мені боги такого набалакали? Що ти народився з золотого яйця? Що 
лазерний промінь можна зупинити заклинанням? Що іншосвітяни – біси? Гарненькі 
речі говорили мені твої боги! 

– Ти дурень, Ашиніку, – посміхнувся Ядан, – а іншосвітяни – біси. Чи ти знаєш, 
що вони збудували цей космодром для війни між Федерацією та Герою, і що коли ця 
війна почнеться, то флоти з обох боків насядуть на нашу планету? Вони зробили наш 
світ галявинкою, на якій будуть тупцювати слони, і ніхто не отримав за це ані шеляга, 
не рахуючи Шаваша, який отримав шість мільйонів! Це хіба не назвеш бісівством? 

– Це брехня, – відповів Ашинік, – брехня не ліпша за ті балачки, що ти 
вилупився з золотого яйця! 

– А ти знаєш, що Джайлс – співробітник Федерального агентства безпеки? 
– Ну то й що? Колишній, це знають усі.  
– А скільки крадуть на космодромі, ти знаєш? Скільки вітчизни вивозять з цього 

космодрому? 
У цей час в коридорі почулися легкі кроки, і до кімнати впурхнула Ініс. Вона 

була в чомусь кремовому та білому, золотаве її волосся було обгорнуте навколо 
прегарної голівки двома важкими косами і закріплене довгою шпилькою з перловим 
вінчанням. 

– Забирайся, – сказав Ашинік Білому Старцеві, тихо, але розлючено, – я вас 
більше не боюся. 

– І більше не розмовляєш із богами, еге ж? – усміхнувся Ядан. 
І, м'яко підвівшись, прослизнув повз принишклу Ініс у двері. Йдучи, він 

непомітним  рухом кинув до курильниці, що ледь диміла біля входу, дрібку 
жовтуватої речовини. 

Ашинік майже без сил опустився на ліжко. Останні слова Білого Старця гірко 
обпекли його. Він справді більше не розмовляв з богами. Й хоча теперішній Ашинік 
дуже добре знав, що такого роду розмови – ознака божевілля, все ж у ньому глибоко 
сидів спогад про ці розмови і про те, що вони – ознака вибраності. 
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Ініс підійшла до нього і обійняла чоловіка, і Ашинік здивовано побачив у неї на 
шиї гарне старовинне намисто з блакитнуватих асаїсських перлин. 

– Ти де була? – невдоволене запитав Ашинік. 
– Так. Містом гуляла. 
– Де ти взяла це намисто? 
– Це подарунок Ідарі, – швидко відповіла жінка, – його прислали сьогодні вранці 

у кошику. 
Занадто швидка відповідь насторожила Ашиніка. 
– Це подарунок Теренса Беміша? – вишкірився він. 
Ініс раптом вперла руки в боки. 
– А хоч би й так! – закричала вона. – Якщо ти мені не даруєш гарних речей, то 

хоч не забороняй це робити іншим! 
– Ти його кохаєш, так? – закричав Ашинік. 
– Як тобі не соромно! 
– Ти його кохаєш! Ти просто ревнувала його до цієї сучки Ідарі! Усім відомо, що 

вона спала з Шавашем до Кіссура! А згодом вона і з Теренсом спізналася! Ти 
блудяжила зі мною, аби покарати свого господаря! 

Ашинік уже не чув, що він кричить: очі його дивно бігали, мовби намагаючись  
прослідкувати за чимось невидимим, що розпливалося кімнатою. Погляд йому 
застувала, погойдуючись, якась червона пелена, що ніби відділяла той світ від цього і 
ладна була прорватися будь-якої миті, і у вухах неясно гуділи шум і голоси, немовби у 
телевізорі, увімкнутому одразу на всі п'ятдесят каналів. Ашинікові був знайомий цей 
стан  – він раніше передував тому, що брати-сектанти називали "з'явою богів", а 
іншосвітяни – "нападом".  

– Дай сюди, – заволав Ашинік і схопив жінку за намисто. Він спробував 
розірвати його, та намисто було міцне і маленьке, ні розірвати нитку, ані зняти його з 
Ініс було не так вже й просто. – Ти з ним спала, еге ж? – репетував Ашинік. – У обмін 
на цю штуку? 

– А хоч би й так! – раптом скрикнула Ініс. – Чи ти подаруєш мені намисто на 
свою стипендію? Чим би ти був без Теренса, Ашиніку? Розважав би зараз народ на 
ярмарку казочками про бісів? 

У Ашиніковому мозку щось вибухнуло і спалахнуло білим, і він почув, як 
знайомий голос говорить: "Вбий дияволицю! Вбий бісову полюбовницю, або вона 
зачне диявола, від якого загине весь світ!" 

Руки його, замість того, щоб розірвати намисто, навпаки, затягнули його на 
горлі Ініс. Жінка закричала й забилася. "Тягни! Тягни! – кричав голос у мозку 
Ашиніка. – Тягни ж, сину мій!" 

 
*** 
 
Ашинік отямився вже вранці. Він лежав ницьма на червоному пухнастому 

килимі, і вранішнє сонце пробивалося крізь штори. Він майже нічого не пам'ятав, 
окрім самісінького початку сварки. 

– Ініс! – покликав Ашинік. 
Ні звуку у відповідь. "Пішла, – промайнуло у свідомості Ашиніка, – пішла до 

землянина!" 
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У двері номеру постукали. 
– Хто там? – хрипкувато запитав Ашинік. 
– Сніданок, – відповіли йому. 
Ашинік, хитаючись, вийшов до вітальні й відчинив двері. 
Гарненька покоївка зиркнула на нього з деяким співчуттям: костюм молодого 

пожильця був зім'ятий та явно несвіжий, і сам хазяїн костюма стояв гойдаючись, зі 
скошланим волоссям і чорними колами під очима. 

– Дружина моя коли пішла? – хрипкувато запитав Ашинік. 
– Не знаю, – відповіла служниця і ледь підморгнула чоловікові, – Та якщо вам 

потрібна жінка... 
– Йди геть. 
Покоївка вискочила з номера. 
Ашинік заліз до ванни, вимився і поголився, потроху приходячи до тями. 

Спогади ставали все чіткішими, і тепер він був цілком впевнений, що вчора в нього 
був напад. Чортів Білий старець! Довів його таки своїм зміїним язиком. Та невже Ініс 
пішла під час припадку? Пішла, залишивши безпомічного чоловіка качатися по 
підлозі?  

Ашинік, морщачись, проковтнув чашку кави і пішов назад до спальні, 
перевдягатися. Й тепер він помітив те, чого не помітив півгодини тому – білу жіночу 
руку на килимі, по той бік ліжка, ближче до вікна. 

Ашинік підійшов – і завмер. 
Ініс лежала на килимі, і навколо неї порозкочувалися облямовані сріблом 

перлини – намисто все-таки тріснуло. Шию їй перерізав червоний слід. Пишна 
кремова сукня була пошматована і залита кров’ю, і трохи нижче від лівої груді із 
закривавленого мережива стирчала вузька шпилька-кинджал з білим перловим 
вінчанням.   

– Ініс! – відчайдушно заволав Ашинік. 
 
*** 
 
За п'ятнадцять хвилин Ашинік піднявся з колін. Кров була на ньому повсюди: на 

руках, на сорочці, на губах, якими він цілував холодне тіло Ініс. Він хитався. Думки 
його бігали безладно, як голодні миші у клітці. Пам'ять ставала все яснішою і 
яснішою. Бридка сварка  – потім напад. Чи можливо, що під час нього він вбив 
дружину? Можливо. Відомство Справедливості та Спокою, поза сумнівом, так і 
подумає. Це буде царський подарунок Шавашеві ... 

А що, коли вбив не він? Він не послухався Білого Старця – Білий Старець знає, 
що Ашинік не тямить себе під час нападів, людина, підіслана ним, могла заховатися 
десь у кімнаті і вбити жінку, поки Ашинік лежав непритомний.  

Без сумніву, саме так воно й було! 
Проте навіщо «знаючим» це вбивство? Адже по тому, коли Ашиніка схоплять на 

місці злочину, "жовті куртки" витрусять з нього все! Чи Білий старець розраховує, що 
Ашинік побіжить до сектантів – по допомогу? "Лише вони можуть врятувати мене, – 
подумав Ашинік. – Лише вони можуть заховати труп, а коли треба, то й мене". 
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Або це – не Ядан? Це міг бути шпигун Шаваша. Це міг бути хто завгодно, хто 
його, Ашиніка, не любить! А хто не любить? Весь світ Ашиніка не любить! В нього 
був один дім – секта, але й її іншосвітяни забрали! 

Беміш! Теренс Беміш його зрозуміє! 
 
*** 
 
За сім хвилин блідий, але цілком зачесаний Ашинік виліз з автомобіля біля 

адміністративного корпусу космопорту. В нього вже не було службового посвідчення, 
та один зі співробітників впізнав Ашиніка і провів його нагору. 

Теренс Беміш був, на щастя, у себе в кабінеті. Він негайно підвівся назустріч 
юнакові. 

– Боже мій, Ашиніку! Що з тобою? Ти не хворий? 
– У мене був напад, – мовив Ашинік. "Що я кажу, – промайнуло у нього в 

голові, – адже коли знайдуть Ініс, він одразу згадає про напад. Хоч я ж збираюся йому 
все розповісти..."  

Та цієї миті на зап’ястку в Беміша запищало і засвистіло. 
– Так! – закричав президент Ассалаху. І зараз же, послухавши відповідь, сказав: 
– Ашиніку! Мені треба йти! 
– Я з вами! 
– У жодному разі! Накажи принести собі каву, я невдовзі повернуся! 
– Стривайте, Теренсе! Я… 
Беміш зник у дверях. 
Ашинік опустився у крісло хазяїна кабінету і закрив обличчя руками. Минуло 

щонайменше півгодини, перш ніж Ашинік поворухнувся. Він уже не вперше сидів у 
цьому кріслі, заступаючи президента компанії, і навіть не вперше порався з його 
комп'ютером, але тоді він все одно вводив свій власний пароль. 

Ашинік зметикував, що він сидить сам-один перед комп'ютером хазяїна 
Ассалаху і що цього разу до машини вже введено особистий пароль Беміша. 

Коли за три години по тому Теренс Беміш  повернувся до свого кабінету, 
Ашиніка там уже не було. 

"Здогадався, навіщо я його покликав", – подумав Беміш. Відхилився у кріслі і 
викликав готель. У готелі вибачилися – в номері нікого не було. Беміш зателефонував 
додому і почув від управителя, що ні, пані іще не приїздила, хоч усе до приїзду пані 
готове, як і було наказано. 

Посміхнувшись, Беміш про всяк випадок зателефонував голові прикордонної 
служби і звелів не випускати з поверхні планети Ашиніка та Ініс. Згодом він 
неодноразово докоряв собі, що не викликав одразу поліцію, – хоча на той час це, ясна 
річ, вже було безглуздо. 

 
*** 
 
Дзвінок розбудив Беміша о Годині Півня. Телефонував Шавашів особистий 

секретар, і Бемішеве серце тьохнуло, тому що дзвінок о такій ранній порі міг бути 
лише дзвінком про Ініс – і вона, й Ашинік зникли з номеру готелю безслідно, як 
зникає зітлілий гриб в осінній землі. 
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– Пане Беміш? 
– Так. 
– Ви бачили спецвипуск "Синього сонця"? 
– Ні, не бачив, – сказав Беміш. 
– Ми вислали вам файл. Подивіться. 
Зв’язок припинився . 
– «Синє сонце»! – загорлав Беміш, вискакуючи на терасу. 
Білий зо страху секретар простягнув йому роздруківки. Спецвипуск складався 

всього з двох сторінок, надрукованих лише з одного боку, аби зручніше було на стіни 
клеїти. Беміш не мав сумніву, що пів-столиці оцим вже й обклеєно. Заголовок на 
першій сторінці займав дві третини шпальти і проголошував: "Іншосвітяни будують  
поблизу столиці військову базу: імперія  стала заручницею в боротьбі двох 
наддержав".  

Задзеленькав ком. Це був Кіссур. 
– Теренсе? Вас вимагає до себе імператор. У павільйоні Духмяного Спокою, 

тільки-но прибудете.  
Ком запищав знову. 
– Немає мене, вже немає, полетів! – зарепетував Беміш, випростуючись з халату. 

За білою стіною на злітній смузі вже запалала веселка над соплами флаєра. 
Півгодини у повітрі Беміш відбув, вивчаючи кляте "Синє сонце", газету 

бунтівників, погань-газету. До речі, так вона називалася тому, що, згідно вчення «тих, 
що знають шлях», в Добу Істини всі барви світу повинні були помінятися місцями і 
сонце мало стати синім, а небо – жовтим. 

Нажаль, відомості єретиків щодо Ассалаху були значно точніші за їх 
астрофізику. Сума хабара, отриманого Шавашем, була применшена заледве відсотків 
на тридцять. Сам Теренс Беміш йменувався "професійним шпигуном, агентом зі 
стажем, що втерся в довіру до декого, близького володареві". Наплели навіть байку, 
що три роки тому Беміш був витурений з Гери за звинуваченням у шпигунстві, що, 
звісно, свідчило не на користь його професійного рівня. 

У різьбленому покої його вже чекали. Зі срібних віночків курильниць здіймався 
солодкавий дим, і золоті павичі по обидва боки заборонених дверей, відлиті ще за 
володарки Касії, з осудом та зачудуванням витріщили на іншосвітянина рубінові очі. 
Імператор, блідий і розгублений, сидів у кріслі. Перед імператором з незворушним 
обличчям стояв пишно вбраний Шаваш, і одразу ж праворуч – перший міністр Янік. 
Цей їв Шаваша очима. 

– Здрастуйте, пане Беміш, – мовив імператор. 
Беміш відчув, що шаріється, мовби він хлопчисько, якого зловили на крадіжці 

шоколадки в супермаркеті, а не на щонайбільшому військовому скандалі століття.  
Володар промовчав і додав: 
– Я звісно, не можу судити, – але, їй-богу, невже імператор Країни Великого 

Світла мусить взнавати про те, що ви чините з моєю країною, із преси? 
Цієї самої миті двері з золотими фазанами прочинилися і до покою зайшла нова 

дійова особа, – Джайлс. 
Беміш обернувся до нього і сказав мстиво: 
– Ну, що я вам говорив? Втелющилися? 
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– Мені дуже сумно, пане Беміш, – провадив далі володар Варназд. – Я вважав 
вас чесною людиною. Я постійно помиляюся в людях. 

– Беміш до цього непричетний, – сказав Джайлс. – Підрядником мала стати моя 
фірма. Нам довелося дуже довго вмовляти пана Беміша, щоб він дав згоду будувати 
по-нашому.  

– І за скільки ж пан Беміш погодився? – усміхнувся імператор. 
Беміш став червоний, мов яблука на гобелені позаду імператора, і сказав: 
– Жодних грошей від Федерації я не отримував. Справа не …  
– Стривайте, – здивувався Джайлс, – як це не отримували? Вам передали... 
– Що!? – закричав Теренс. 
Та цієї миті пролунав спокійний Шавашів голос: 
– Це моя провина, пане Джайлс. Я узяв від вас певну суму для передачі панові 

Бемішу, але після того, як я побалакав з ним і він від грошей відмовився, я взяв на себе 
мужність залишити їх у себе. 

Наперекір здоровому глуздові, Джайлс і Беміш розреготалися. 
– Присягаюся божим волом, – крізь зуби процідив Янік, дивлячись на 

маленького чиновника. Проте імператор не дуже-то звернув увагу на Шавашеве 
зізнання: мабуть, звик.  

А перший міністр поважно розпочав: 
– У давнину за торгівлю народом пряжили в олії, розпинали на воротях! Чим ви, 

пане Шаваш, можете виправдатися? 
– Я, – мовив Шаваш, – не бачу, у чому мені варто виправдовуватися. Я підписав 

угоду, яка зробила Вею з гальки на задньому дворі Галактики союзником Федерації 
Дев'ятнадцяти та потенційним її членом. Я підписав цю угоду у формі, найбільш 
вигідній для нашого народу. Умовою підписання цієї угоди я поставив згоду на 
семимільярдний кредит, наданий нам три місяці тому, – кредит, про отримання якого 
марно провадив перемовини перший міністр. Я уклав найвигіднішу для імперії угоду 
за останні сім років, і я змусив землян сплатити за неї сімома мільярдами кредиту! 

– Далебі, – завагався імператор, – коли усе саме так відбувалося... 
– Проте як виправдається та людина, – вів далі Шаваш, – яка, заплутавшись у 

хабарах та нездатності вести справи, ладна зробити все, щоб занапастити імперію, 
лише тому, що з нею вона згубить мене. Як виправдається людина, що має справи з 
сектантами, поселяє їх у палацових заїздах і постачає їм відомості для замаху! 
Людина, котра надала інформацію про таємну угоду єретичним газетам, – як 
виправдаєтеся ви, пане перший міністр! 

Янік посірів. 
– Це неправда, – пробелькотів він. 
– Дурниці! Відомство Справедливості та Спокою сьогодні нарешті накрило 

збіговисько одного з Кілець! Ми схопили Даша, який був зв’язковим між вами та 
Білим Старцем!  

– Підійдіть сюди, пане Янік, – мовив імператор. 
Суворий міністр ступив невпевненим кроком вперед, раз і вдруге. 
– Це так? Це ви надали відомості "Синьому сонцю"? 
Чиновник зблід, руки його тремтіли. Можливо, він міг би ще відбитися від 

обвинувачень. Чи не байдуже, кого взяли «жовті куртки»? Чи не байдуже, які 
свідчення надасть Даш: будь-які, вигідні Шавашеві! Перший міністр Янік володів 
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усіма якостями природженого царедворця – жадібністю, тупістю та пристрастю до 
інтриг. Та окрім цих якостей була в нього ще одна, така ж природжена: невміння 
брехати у вічі володареві.   

– Скажіть мені правду... 
– Я...я... – забелькотів старий, – це військовий консул Гери... Я перешкоджав, 

але... Нажаль, я не знаю, що робити... 
– Подати у відставку. – сказав володар.  
Старий чиновник у відчаї сплеснув руками. Шаваш ступив крок вперед, у смугу 

сонячних променів, що пробивалися між плетеними завісами, і тінь його, метнувшись 
по стіні, зросла до стелі і нависла над кріслом володаря. 

– Начхати на Геру! – закричав міністр фінансів. – Ми тепер – союзники 
Федерації. Визнати, що компанія Беміша отримає від нас військове замовлення! 
Визнати, що імперія, нарешті, після десяти років страждань, витягла щасливий прут! 

Імператор повернувся до Шаваша з кривою посмішкою: 
– І призначити вас першим міністром? 
– Так, – мовив Шаваш, – і цим підтвердити, що ми уклали військовий договір з 

Федерацією і з цього шляху ми не зійдемо. 
– Якщо пан Шаваш стане першим міністром, – подав голос Джайлс, – Федерація 

вважатиме це ...е-е... сприятливою ознакою. Це означає стабільність урядової лінії. Ми 
готові розглянути питання про нову позику. 

– Володарю, – мовив Шаваш, – я не взяв жодного хабара без користі для мого 
народу, проте ви не можете залишити першим міністром людину, яка, щоб 
поквитатися з особистим ворогом, зраджує країну й імператора! 

Імператор мовчав. Усі завмерли. Золоті фенікси витягли шиї, дослухаючись до 
тиші. Димок з курильниці тихо танцював у сонячному промені, і Шавашева тінь 
танцювала разом з димом над головою володаря. Коли імператор заговорив, Бемішеві 
здалося, що боги на небесах і біси під землею завмерли, слухаючи його слова. 

– Ви праві, пане Шаваш. Варто було б призначити вас першим міністром. Та я, 
нажаль, не можу цього зробити. 

– Чому? – запитав Шаваш. 
Імператор звів на кульгавого чиновника блакитнувато-сірі очі. 
– Тому що ви негідник, Шаваше. 
Чиновник розгубився. Був би він у іншому місці, він би, певно, за звичкою, 

зіронізував, що не чув, ніби негідники не можуть бути першими міністрами, і взагалі 
покепкував би з приводу у щонайвищій мірі дитячого аргументу свого 
співрозмовника, – але тут раптом закрив рота і закліпав очима, немов гусеня. 

– Я не призначу вас першим міністром, Шаваше, поки я живий, – тихо 
продовжував імператор. – Ви негідник. А коли призначаєш негідника на таку посаду, 
то завжди виходить, що врешті решт він приносить країні більше зла, ніж добра. 

Промовчав і сказав, звівши очі на Беміша: 
– Великий Вею, що ж мені робити? Що б ви, Теренсе, робили на моєму місці? 
– Я мав честь викласти вам свої погляди, володарю, – відповів Беміш. – І вони 

полягають у тому, що перших міністрів має обирати не володар, а народ через своїх 
повноважних представників. 

Володар нервово гмикнув. Потім зареготав, все голосніше й голосніше. 
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– Ви маєте рацію, Теренсе, – промовив він, – ви маєте рацію! Я зберу ваших... 
представників! Нехай вони самі вирішують, хто буде міністром! І нехай пан Шаваш 
спробує довести їм, що він діяв на користь народові. Подивимося, чи мій народ такий 
же дурний, як і я! 

Імператор підвівся, показуючи, що прийом завершено, і хутко пішов до 
внутрішнього покою. Джайлс та Шаваш поквапилися було за ним, однак варта не 
пропустила їх.  

Беміш повернувся, знизав плечима і вийшов назовні. 
У круглому ставку перед павільйоном хлюпотіло і тануло літнє сонце, тисячі 

птахів виспівували в імператорському саду, і сліпучо-білими мармуровими східцями 
нагору до Беміша біг високий білявий чоловік з квадратними плечима й вузькою 
талією, підперезаною поясом з черепахових пластинок, – Кіссур.  

– Кіссуре, – мовив Беміш з одчаєм, – ти ж знаєш, мене примусили.  
Кіссур махнув рукою. 
– Що володар? – сказав він. 
– Він звільнив Яніка. 
– Великий Вей! А хто перший міністр?! Шаваш!? 
– Ніхто, – сказав Беміш, – першого міністра призначить парламент. 
Кіссурове обличчя спотворилося. 
– Це ти йому порадив? Так? 
– Ти знаєш мої переконання. 
– Я знаю твої переконання. Тобі начхати на цю країну. Ти думаєш, що 

демократія підвищить курс акцій твоїх довбаних компаній! 
– Спілкування зі мною пішло тобі на користь, Кіссуре. Чи давно ти розумівся на 

акціях не більше, аніж я – на конях? 
Кіссурові очі  стали того ж кольору, що й ламасська криця. Він кілька секунд 

дивився на свого чужоземного друга, зіниця до зіниці, й на мить Теренсові 
приверзлося, що над головою в Кіссура виблискує обплетене зміями руків’я меча. 
Потім Кіссур ступив крок вперед, посміхнувся і мовив:  

– Один парламент я вже повісив у повному складі, повішу й другий. Врахуй це, 
коли будеш планувати свої вкладення. 

Кіссур обернувся і побіг нагору, а Теренс зрозумів: те, що він вважав був за 
руків’я меча, було просто сонячною доріжкою на плесі священного імператорського 
ставка. 

Ще у повітрі, вертаючись до Ассалаху, Беміш упродовж години віддавав 
розпорядження скуповувати акції вейських компаній, скуповувати якомога тихіше і 
якомога більше. 

За годину, коли всі дзвінки було зроблено, Беміш дістав листок паперу і почав 
малювати схему рефінансування компанії. Високодохідні облігації Ассалаху на даний 
момент приносили чотирнадцять відсотків на місяць. Парламентські вибори і наступне 
підвищення країнного рейтингу повинні були призвести до зростання їх курсу. За 
розрахунками Беміша, за два-три місяці вони мусили коштувати сто три – сто чотири 
сенти за денар. Уже зараз вони ходили по сто один і один сента за денар, – у таких 
умовах навіть куплена вище номіналу облігація все одно приносила тринадцять 
відсотків. Згідно проспекту емісії, підвищення курсу облігацій (так само як і падіння) 
призводило до перегляду відсоткових ставок, так, щоб курс облігацій складав сто 
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сентів на денар. Нові облігації Ассалаху, за Бемішевими розрахунками, мали 
приносити 11-12%  річних. 

Його розрахунки перервало пищання кома. 
– Є новини про Ініс, –  сказав холодний Джайлсів голос. 
– Нарешті. Де вона? 
– Тобі краще приїхати у садибу. 
За півгодини Беміш стояв у віддаленому кутку свого розкішного саду, поблизу 

сповитої росяником візерунчатої альтанки. Перед ним був декоративний колодязь, 
неодмінний, поряд з куренем відлюдника та прирученими ланями, атрибут заміських 
угідь. По воду до колодязя, ясна річ, не ходили ніколи – на те був водогін. Та от 
лишень приручена звірина стала поводитися дивно біля колодязя – і три години тому 
ретельний садівник у нього зазирнув, побоюючись якогось неладу. 

Беміш стояв і дивився, як двоє затягнутих у гуму та шкіру парубків зі служби 
безпеки перекидають через цямрину колодязя біле, розпухле тіло. Далеко-далеко у 
небі, поміж зірок, снували сині та жовті вогні злітаючих кораблів, і неляканий 
соловейко в сусідніх кущах вів соло у цілому хорі нічних цикад. 

– Знаєте, що завтра напише "Синє сонце"? – ворухнувся поряд Джайлс. – Воно 
напише, що іноземний упир вбив свою коханку і заховав її тіло в покинутому 
колодязі. 

Беміш повернувся, і Джайлс злякано побачив, що темні бізнесменові очі 
порожні, наче сейф, випатраний бандитами. Потім президент Ассалахської компанії 
похитнувся і, втративши свідомість, м'яко осів Джайлсові на руки. 

 
Розділ 13, 
у якому розповідається про непередбачувані результати народного 

волевиявлення. 
 
Минуло кілька місяців, і настало літо. Підготовка до виборів була у самому 

розпалі. По всій країні чиновники, відчинивши ворота садиб, годували майбутніх 
виборців рисовими пирогами, квадратними, мов земля, і просяними пирогами, 
круглими, мов небо. По всій країні сектанти ставили вистави про залізних людей. По 
всій країні підприємці та гендлярі, замість хабарів чиновникам, робили внески на 
виборчу кампанію. 

Беміш у цей час багато літав Галактикою. Близькі до нього люди знали, що він 
жахливо переживав смерть Ініс. Два дні землянин взагалі ніде не показувався, 
замкнувшись у своїй спальні, а потім вчепився у справи, як голодна кішка в мишу, з 
гарячковим і одвертим бажанням забутися. 

Імена вбивць називалися найрізноманітніші, і часто в кандидатах ходили 
колишній перший міністр Янік і "ті, що знають шлях", між якими, до речі, вперто 
підозрювали злочинні зв'язки. Панові Янікові, як і сектантам, не подобалося, що 
імперію скуповують люди з зірок. Він вперто хотів, щоб імперію розкупили його 
друзі, а у людей з зірок, як навмисне, було більше грошей. 

Ще частіше називали ім'я Шаваша, – казали, що мстивий чиновник вбив 
Ашиніка за старий замах, а дівчину – за те, що Беміш колись поскупився нею і щоб 
звести людей зі сліду. Казали, що землянин через те такий невтішний, що знає ім'я 
замовника, а помститися не може, не зруйнувавши свого бізнесу. 
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Була також популярна плітка, що дівчину зарізав сам іншосвітянин, щоб 
зобразити невтішне горе та тим виправдатися від підозр у коханні до іншої жінки – і 
пошепки називали ім'я Ідарі.  

Ретельно шукали Ашиніка, то підозрюючи його у вбивстві Ініс, то, навпаки, 
вважаючи, що він був убитий разом із дружиною. Та Ашинік зник безслідно. Проте 
знайшли людину, котра передала сектантам документи, що свідчили про військове 
призначення космодрому, і це виявився той самий технар-марксист, який колись 
приїхав до садиби з Ашиданом і який згодом влаштовувався шпигувати на космодром. 

Беміш пішов подивитися на те, що від цього чоловіка залишилося. За три дні по 
тому, сидячи у Лос-Анджелесі за столом переговорів, Беміш мимоволі ловив себе на 
думці: що б сказав його ввічливий, у черепахових окулярах співрозмовник, якби знав, 
що шість годин тому респектабельний президент Ассалахської компанії 
холоднокровно дивився, як перед ним по шматочку зрізають м'ясо з живої людини, і 
як ця людина несамовито кричить, що нічого, нічого, нічого не знає про Ініс. 

 
*** 
 
Беміш прилетів на Вею після місячної відсутності і зараз же на аеродромі 

нарвався на зграйку журналістів, що прилетіли висвітлювати демократичність 
виборчого процесу. Один з-поміж журналістів запитав: 

– Як ви оцінюєте Яданові шанси на перемогу? 
За три години до прильоту Беміша очільник «тих, що знають шлях», 

непримиренний супротивник іншосвітян, а отже, і всіх їхніх винаходів типу 
демократії, кредитної картки та піци, оголосив про свою участь у виборах. 

– Яданові? – здивувався Беміш. – Це просто божевільний, який вірить, що 
чужинці – біси. Він дивиться на мій космодром і каже, що я вибудував дірочку в 
пекло. Він каже, ніби щоранку вилазить драбинкою на небо і там жодних іншосвітян 
немає, з чого випливає, ніби всі наші кораблі та техніка – мана, а наші космодроми – 
дірки під землю. Окрім того, він говорить, що народився з золотого яйця. 

Журналіст осміхнувся і запитав: 
– Тоді чому другим у списку партії Ядана стоїть людина на ймення Ашинік, 

колишній віце-президент вашої компанії і, здається, співробітник «Левенфельд і 
Тревіс». Він теж, чи що, вважає, що космодром – дірка під землю? 

Беміш остовпів. Отже, Ашинік живий! А журналіст скривив губи й додав:  
– Як вам не соромно повторювати дурнуваті чутки, які поширюють продажні 

чиновники для дискредитування народних лідерів! 
Наступного дня Беміш прочитав статтю про Імперію Великого Світла у 

впливовій, і, отже, ліберальній "Стандарт Тайм". Стаття була написана вчорашнім 
журналістом. Стаття змальовувала передвиборчі перегони на Веї як боротьбу між 
продажними чиновниками та щирими виразниками народної демократії. Щирим 
виразником народної демократії був Ядан, котрий очолив партію, що називалася 
«Партія народної свободи». Продажні чиновники та окремі міжнародні фінансові 
акули, які наживалися на грабунку Веї, з усіх сили старалися знеславити народного 
лідера.  

За статтею йшло слідом інтерв'ю з Яданом. Журналіст запитав Ядана: "Чи 
правда, що ви вважаєте іншосвітян бісами?" 
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– Я не знаю, звідки взялася ця божевільна "качка". Зрештою, пан Беміш погано 
розмовляє нашою мовою. Ви кажете: "Йди до біса", а ми говоримо за такого випадку: 
"Ти – біс, іди додому". Можливо, хто-небудь з моїх друзів вилаяв так пана Беміша, а 
той, не дуже твердо розуміючись на культурі, сприйняв вираз буквально. Або ось вам 
ще один приклад. Деякі іншосвітяни розпустили байку, що нібито "ті, що знають 
шлях" стверджують, що їхній очільник народився з золотого яйця. Та це лише 
метафоричний вираз. "Вилупитися з золотого яйця" означає у нас те ж саме, що у вас – 
"народитися в сорочці". 

Прочитавши статтю до кінця, Беміш наказав доправити до нього Ашиніка. Це 
виявилося нелегко зробити, оскільки Ашинік, хоча й припинив ховатися, всюди 
з'являвся в оточенні потрійного кільця охорони. Бемішеві довелося вдовольнитися 
номером його кома, відомим лише десяткові людей. Він зателефонував йому і 
відмінною вейською скажено загорлав: 

– Це я погано розмовляю вейською, еге ж? Це ваша вигадка, Ашиніку, 
використовувати для зміцнення вашої секти наші ЗМІ? Ваша ідея –  втовкмачити 
заїжджому перодряпові, що він ліпше розуміється на тонкощах місцевої культури, 
аніж президент Ассалахської компанії? 

– Ай-тана харі (Бісе, йди додому), – знущально відповів Ашинік, – і зв’язок 
урвався. 

Беміш був досить роздратований, щоб зараз же видати наказ про звільнення 
Ашиніка, котрий до цього часу продовжував номінально зараховуватися до штату. 

 
*** 
 
Як і більшість іншосвітян, котрі жили й працювали в імперії, Беміш постав 

перед дивною проблемою. З одного боку, чужинці чудово – подекуди ліпше за 
урядових чиновників – розуміли, чим є за суттю так звана "Партія народної свободи", 
очолювана Білим Старцем Яданом. 

Влаштувати проти цих людей масову кампанію у галактичних засобах 
інформації було насправді неважко. Проте така кампанія обвалила б ринок вейських 
акцій, тому що гроші – найполохливіша річ у світі. І навпаки, сектантам вона 
аніскілечки б не зашкодила, тому що яке діло сектантам, що про них біси говорять? 

Місцеві іншосвітяни порадилися між собою і зійшлися на тому, що перемога цих 
маргіналів ну ніяк не можлива. Тому нехай собі ліберальні газети бавляться з новими 
героями. Навіщо займатися викриттями? Лиш урізати власну ж маржу. 

Фондовий індекс, в міру наближення виборів, ріс мов на дріжджах, бо фондові 
індекси у країнах, що розвиваються, завжди зростають перед виборами, і викривати за 
цих умов «Партію народної свободи» – це все одно що дзюрити собі в суп. Та з 
паперових і спекулятивних прибутків, отриманих фабрикантами або фінансистами з-
поміж іншосвітян, значна частка жертвувалася на виборчу кампанію Шаваша – 
незаперечного в їхніх очах та милого їх гаманцеві майбутнього лідера держави. Вона 
жертвувалася на підставі беззаперечних та переконливих соціологічних прогнозів, що 
пророкували перемогу Шавашеві. 

Не можна було навіть сказати, що всі подібні прогнози оплачувалися Шавашем. 
Більшість із них була складена незалежними соціологами. Просто селяни імперії за дві 
тисячі років навчилися не дуже-то довіряти владі, і, коли до них у село приїздив 
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незалежний соціолог на новенькому автомобілі з новеньким комп’ютером, вони 
намагалися відповідати на його запитання так, як буде приємно незалежному 
соціологові. Селяни боялись, що коли вони відповідатимуть неправильно, то замість 
незалежного соціолога приїдуть «жовті куртки». 

Зрештою, Ассалахській компанії вибори принесли певні проблеми. Ашинік 
занадто часто давав інтерв’ю для екрана й мережі, і якщо його висловлювання 
стосовно іншосвітян були в цілому коректними, то саме на прикладі Теренса Беміша 
він розтлумачував особливості корупції в імперії. Це не додавало здоров'я котуванням 
компанії, і зростання їх помітно відставало від зростання загального фондового 
індексу. 

Проте найстрашнішим для Беміша було те, що завдяки виборам посварилися 
Шаваш та Кіссур  – двоє людей, котрі дуже багато важили для планети й не менше – 
для самого Беміша. Розбрат почався спроквола, з того моменту, як Кіссур відверто 
заявив, що він проти будь-яких виборів. 

Шаваш – навпаки. Коли володар сказав у вічі Шавашеві, що ніколи не 
призначить його першим міністром, Шаваш зрозумів, що він може стати першим 
міністром тільки з волі народу. 

Майже негайно, кваплячись та гарячково поспішаючи, Шаваш кинув усі свої 
сили та засоби на розкручування піар-кампанії і створення власної партії. Методи 
Шаваша були такі ж первісні, як і дієві. Двері маєтку міністра фінансів були відчинені 
для жебраків; день і ніч у ньому роздавали безкоштовну юшку та пироги. 

В цей час приймали закон про мінімальну заробітну плату. Молодший брат 
володаря Ішим наполягав на п'ятдесяти ішевіках, Шаваш – на вісімдесяти. Ішим 
наполіг на своєму. Тоді міністр фінансів Шаваш оголосив, що він з власної кишені 
доплатить різницю тим працівникам столиці, хто отримує менш ніж вісімдесят 
ішевіків. 

Двічі на Шаваша здійснювали замахи. Важко сказати, справдешні то були 
замахи чи ні, але, поза сумнівом, Шавашеві вони пішли тільки на користь: він став 
єдиною людиною, яка протистояла сектантам, і сприймався таким і прихильними 
людьми, й іноземними інвесторами. 

Розрив між Шавашем та Кіссуром, які цілком могли вживатися при 
імператорському дворі, став неминучим, тільки-но перший перетворився на голову 
партії "Вейський демократичний блок", а другий – на людину, що вважала демократію 
несосвітенною дурницею, придатною для імперії не більше, аніж хутряна шуба – для 
тридцятиградусної спеки. 

Остаточна сварка відбулася на бенкеті в одному з заміських палаців Шаваша. 
Беміш був присутній під час неї: йому треба було зустрітися з кількома чиновниками з 
Чахару та вручити Шавашеві чек на виборчу кампанію. 

Вони всі були п'яні, Кіссур, напевно, менше, а Шаваш більше за всіх. В будь-
якому разі, Шаваш розлігся на канапі, а на його колінах сидів один з його рабів, 
гарненький хлопчисько років чотирнадцяти, чиї стосунки з хазяїном не викликали 
сумніву у жодного з присутніх. Хлопчик цілував пальці хазяїнові та підбирав 
шматочки з його тарілки, і нарешті настала мить, коли майбутній прем'єр-міністр, 
світоч та надія народу, ворог інфляції та стовп доброчесності, із замаснілими очима 
став прокрадатися до виходу, підштовхуючи поперед себе хлопчиська. Двоє чи троє 
прохачів, що заходилися біля Шаваша з надією обговорити різні важливі справи, 
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вшилися з дороги, розуміючи, що ліпше зараз не втручатися між міністром та 
скромним хлопчиком, і цієї миті перед Шавашем опинився Кіссур. Він стояв дуже 
рівно, в чорній сорочці та чорних штанах без жодної вишивки та без зброї, і його 
холодне жорстоке обличчя з карими очима та білявим, зібраним у пучок волоссям, 
дивилося на Шаваша згори донизу. Широкоплечий Кіссур вивищувався над міністром 
фінансів на цілу голову, хоч на Кіссурові були м’які чорні мокасини, а на маленькому 
чиновникові – гаптовані сріблом туфлі із загнутими носаками та високими підборами.  

– Шаваше, – мовив колишній перший міністр імперії, – ти справді збираєшся 
завтра в Ланах? 

У Ланаху мав бути з'їзд трьох провінцій, бенкети для обраних та пироги для всіх. 
– Так. 
– Не їдь, я прошу тебе. 
Шаваш ошелешено посміхнувся. 
– Я не можу, Кіссуре. Народ чекає на мене там. 
– Я прошу тебе, Шаваше, не треба. Заради нашої дружби. Негідно вейського 

чиновника мавпувати ці іншосвітні дурниці, брати участь у виборах. 
Шаваш п'яно реготнув. 
– Це твоє особисте прохання? 
– Ні. Я кажу від імені іншого. 
Кіссур не сказав: "іншої людини". Ніколи, навіть у душі, він не називав 

імператора Варназда людиною. Імператор завжди був для нього – бог. 
– Той, від імені кого ти говориш, боїться, що я виграю вибори? 
– Ти не гідний стояти на чолі держави. 
Усі присутні, затамувавши подих, слухали цей діалог, що невдовзі обріс 

найфантастичнішими подробицями. І Кіссур, і Шаваш, як вже казалося, добряче 
залили очі, а що в тверезого на думці ... 

Шаваш засміявся. 
– А що ти мені запропонуєш, Кіссуре, навзамін? 
– Все, що забажаєш. Ти хотів Чаріз. (Володар  подарував Кіссурові багато 

маєтків у нафтоносних районах Чарізу). Хочеш, я заріжу Ядана? 
Шаваш захихотів ще голосніше. Він похитнувся, і, щоби встояти на ногах, 

вхопився за Кіссурове плече, а потім спіткнувся і став на коліна. Золотаві його кучері 
торкнулися Кіссурової руки. 

– Кіссуре ... Віддай мені Ідарі, і я не буду брати участі в виборах. 
Усі на мить завмерли, ще не розуміючи, що відбувається. Першим зреагував сам 

Кіссур. Його руки, що перебували біля самого Шавашевого обличчя, раптом 
зчепилися між собою, і цими зчепленими руками Кіссур вдарив Шаваша у підборіддя. 

Міністр описав у повітрі довгу дугу і приземлився спиною на святковий стіл, 
розбризкуючи на всі боки соуси та закуски і ламаючи коштовні, часів П'ятої династії 
порцелянові тарілки. 

Кіссур вхопив перше, що підвернулося йому під руку, а під руку підвернувся 
високий свічник у формі палаючої троянди на бронзовому пруті, і з диким ревінням 
ринув услід йому. Зараз же на Кіссура кинувся Беміш та Шавашева охорона, і, якби не 
вони, Кіссур, без сумніву, на смерть забив би люб'язного господаря свята, а так справа 
обмежилася лише тим, що Кіссур вбив одного з охоронців та сильно покалічив іншого. 
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*** 
 
Наступного дня Беміш приїхав у маєток Кіссура вибачатися. Кіссур сидів на 

закиданому подушками килимі, схрестивши ноги, увесь зелений з перепою і з рукою в 
лубку. Руку йому вчора зламав Беміш. Навпроти Кіссура сиділи його брат Ашидан та 
Ханадар Сушений Фінік, і не можна було  сказати, що вони зустріли Беміша надміру 
приязно. 

– Сучий син, – мовив Кіссур з подушок, – я його все одно вб'ю. 
Він мав на увазі Шаваша. 
– Ви були п'яні, – заперечив Беміш, – ви ще помиритесь.  
Кіссур хрипкувато засміявся. 
– Не корч із себе дурня, Кіссуре! Шаваш просто хтивий цап! Він у мене мало не 

забрав Ініс! Він спить з усіма дружинами підлеглих! 
– Ти все-таки чужинець, Теренсе. Ти не розумієшся ні на чому, окрім акцій, як 

тебе не вчи! Він спить з усім, що має дірку між ногами, спереду ця дірка чи ззаду, він 
не вилазить з шинків, він навіть на перемовини з Галактичним банком тягає з собою 
цього хлопчиська, і він насмілився просити у мене мою дружину! 

 
*** 
 
Вибори до першого парламенту Вей відбулися через два з половиною місяці 

після скандалу з «Синім сонцем». Абсолютна більшість виборців – шістдесят сім з 
половиною відсотків – проголосувала за «Партію народної свободи», також відому як 
секта "тих, що знають шлях". 

Того ж дня володар оголосив результати голосування недійсними і наказав 
заарештувати Ядана та Ашиніка – двох лідерів секти. 

Ядан зник. Ашинік утік на Землю. Його з'ява спричинила фурор. Симпатичний 
молодик двадцяти п’яти років, з бездоганною вимовою, однорічним досвідом віце-
президентства у великій трансгалактичній компанії та однорічним же терміном 
навчання у елітній школі бізнесу ніяк не відповідав обвинуваченням, висунутим 
офіційною владою Вей: звинуваченням у терактах, маніпуляції волею людей, 
масовому гіпнозі і, що найголовніше, у буквальному розумінні передвиборчого 
лозунгу "іншосвітяни  – біси". 

Через два дні по втечі Ашинік з'явився у найпопулярнішому політичному шоу 
сьомого каналу. Він пояснив усі чутки проти партії народної свободи дуже просто: 
чиновники вирішили влаштувати вибори, сподіваючись таким чином отримати більше 
влади, аніж вони мали досі. Коли виявилося, що на виборах перемогла «Народна 
партія», результати їх були скасовані, а на саму партію ринули страхітливі, ні з чим не 
сумірні наклепи. 

Ведуча шоу запитала: чи збиралася його партія націоналізувати, у разі перемоги, 
майно іноземних компаній? 

– Ні, – відповів Ашинік, – але ми б стали добиватися, щоб діяльність 
підприємців та фінансистів Федерації Дев'ятнадцяти повністю відповідала законам 
Федерації.  

Приклади? 
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Ашинік зверхньо посміхнувся. Він прийшов на шоу у м’яких замшевих штанях і 
пухнастому біло-синьому светрі з високим коміром, дуже модному цього року на 
світських неформальних вечірках. Під коміром ненав’язливо зблискував значок 
випускника Хевішему, – червоний його колір виказував, що власник значка закінчив 
найкращу у Галактиці бізнес-школу першим з-поміж однокурсників. 

Ашинік може назвати приклади. Він рік пропрацював на Теренса Беміша, який 
створив одну з найбільших промислових імперій Веї. Теренс Беміш купив близько 
восьми відсотків акцій Ічарського заводу поліметалів за годину по тому, як пан 
Шаваш, його друг, поставив свій підпис під документом, яким продавав завод 
компанії MetalUranum, і за день до того, як про угоду стало відомо. Це принесло йому 
сто дев’яносто мільйонів денарів. 

Теренс Беміш купив на шістсот мільйонів облігацій "золотої позики" по тому, як 
близький Шавашів друг, дехто на ім'я Ошин, зробив заяву, що ставила під сумнів 
сплату відсотків за цими облігаціями, внаслідок чого їх курс впав майже на 40%. Через 
день Ошина було звільнено, курс зріс до попереднього рівня, а Теренс Беміш заробив 
близько двохсот п’ятдесяти мільйонів. За тиждень по тому Беміш зробив Ошина 
керівником своєї компанії «Есса». 

– Це – інсайдерська торгівля, – заявив Ашинік, – і в усьому світі вона є  
злочином. Поза сумнівом, Теренс Беміш купував цінні папери, маючи у своєму 
розпорядженні інформацію про те, що їх ціна різко зросте. Припинення подібних 
злочинів не несе з собою загрози ринкові. Навпаки, воно забезпечує рівні правила гри 
для всіх. 

– А цей пан Ошин, – він і далі займається цінними паперами? – спитала ведуча.  
– Ні. «Есса» займалася імпортом, а весь імпорт йшов через фірми-двомісячники. 

Річ у тому, що, згідно нашого законодавства, податкові звіти здаються раз на два 
місяці й фірма, що існувала менший термін, просто не платить податків. Фірми 
використовувалися з подвійною метою. Зазвичай їх наступники повністю виконували 
зобов'язання попередника, та іноді, в тих випадках, коли Шавашеві або Бемішеві треба 
було когось покарати, наступник просто не сплачував за товар. За рахунок цього 
ассалахський імпорт був на 30% дешевший від імпорту через будь-який інший 
космодром. 

– Чи означає це, – поцікавилася ведуча ток-шоу, – що ви, прийшовши до влади, 
станете суворо стягувати всі мита? 

– Спершу ми їх зменшимо, – відповів Ашинік, і довгі його пальці ненав’язливо 
торкнулися червоного значка випускника Хевішему. – Ми проти протекціонізму та 
обмежень зовнішньої торгівлі. Та коли з одних мита вимагають, а з інших ні – це не 
протекціонізм. Це корупція. 

– Чи в повному обсязі платив податки сам космодром? – запитала ведуча. 
– На всі сто відсотків, – відповів Ашинік, – тільки не грішми, а папірцями. 

Справа в тому, що минулого року в імперії почався експеримент з випуску податкових 
векселів. Ці векселі являли собою переоформлені у цінні папери заборгованості 
підприємств перед вейською держскарбницею. Усім було відомо, що від Беміша 
платежів за цими векселями не дочекаєшся, і для його підприємств вони коштували 3-
4% від номіналу. За цією ціною Беміш їх і скупив через підставних осіб. Більш того – 
Беміш накупував безліч податкових векселів тих компаній, на які він кинув оком, – і ці 
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от компанії примусили платити, і через суд ці векселі були обміняні на акції 
підприємств-неплатників. 

Цінним паперам Ассалаху таке інтерв'ю сильно відгавкнулось – курс їх зараз же 
впав на тридцять пунктів.  

Беміш наказав укласти і відправити на Землю невеличкий етнографічний 
репортаж про діяльність "тих, що знають шлях", щоб телеглядачі чітко уявили: 
політичні погляди секти не обмежуються вимогою викорінити протекціонізм у 
промисловості та інсайдерську торгівлю на фондовому ринку. 

Ашинік назвав репортаж брехнею від початку і до кінця. 
Теренс Беміш заявив, що він знає лише два способи боротьби з сектантами, які 

прикидаються демагогами: лазерний промінь і кулю. 
Наступного дня Ашинік виступив з офіційною заявою про те, що на космодромі 

Ассалах наявне ядерне озброєння, і зокрема завезені туди в рамках таємної угоди між 
урядами імперії та Федерації ядерні боєголовки, обладнані S - полем типу "Кассіопея", 
розповсюдження яких заборонено угодою про взаємне обмеження S -  озброєнь між 
країнами ООН. 

Беміш у відповідь назвав це твердження жахливою брехнею. 
Ашинік став вимагати народної інспекції космодрому. 
Беміш заявив, що народної інспекції не допустить, тому що вейський селянин 

усе одно не відрізнить боєголовку від стартового стабілізатора, і не бажає, щоб йому в 
процесі такої собі "інспекції" кинули до стартової шахти вибуховий пристрій. І взагалі 
народна інспекція – нісенітниця, нехай приїздять фахівці і перевіряють усе, що 
забажають.  

Ашинік заявив, що фахівці з Землі будуть куплені Бемішем та контррозвідкою 
Федерації. 

Беміш заявив, що він не розуміє, що таке народна інспекція. 
Ашинік пообіцяв Бемішеві пояснити, що таке народна інспекція. 
 
*** 
 
За два дні по тому служба безпеки космодрому донесла, що до космодрому 

рухається юрба. Майже водночас два десятки сектантів, що проникли ще раніше до 
громадянської зали очікування, спустилися до камери схову, щоб отримати свій багаж, 
котрий складався з гранатометів та подібного начиння для вбивства у асортименті. 

Багаж був просвічений заздалегідь, і сектантів було заарештовано in flagrant 
delicti. Беміш заявив, що мова йшла про спланований теракт, і що коли народна 
перевірка така, то він її не допустить. Сектантів відвезли до столиці, де з них швидко 
вибили підтвердження обвинувачення. 

Беміш наказав виставити міцну огорожу по всьому периметру космодрому і з 
огляду на надзвичайність ситуації допускати на територію  летовища лише людей з 
квитками у руках. Через день він продемонстрував журналістам дві бомби, добуті з 
багажу невідомого громадянина, який приїхав з квитком на планету Гера, а відбув у 
невідомому напрямку. 

Ашинік заявив, що бомби, які не вибухнули – це провокація самого Беміша, як і 
озброєні гранатометами сектанти. З приводу їх "зізнання" в руках у вейської поліції 
Ашинік зауважив, що пан Шаваш може навіть слона змусити зізнатися в тому, що він 
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перевдягнена миша. Ашинік заявив, що їхня акція протесту має виключно мирний 
характер. 

Величезний натовп сектантів обложив космодром. Журналісти зі всієї 
Галактики, зачувши здобич, злетілися до Ассалаху. 

Щодня до блокпостів приходили усе нові й нові люди. Вони називали себе перед 
журналістами "простими селянами, яким не до вподоби, що їх батьківщину продали за 
слоїк сметани". Беміш зі свого боку заявив, що вони не селяни, а переконані сектанти. 

Рух по шосе, що з'єднувало Ассалах зі столицею, був паралізований. Вантажі 
перекидалися тільки двома монорейками – «Ассалах – Небесне Місто» та «Ассалах – 
Ай-Чахар». Смуга відчуження монорейок контролювалася супутниками: тричі на день 
супутники здіймали тривогу, потяги доводилося зупиняти, графік летів під три чорти. 

Конвої вантажних автомобілів вирушали з охоронцями у кабіні. Беміш вивісив 
оголошення, що адміністрація аеропорту не відповідає за безпеку пасажирів, які 
подорожують до столиці легковими автомобілями. Агентства з прокату автомобілів 
билися у істериці. Пілоти флаєрів раювали. Триста таксистів, що тимчасово були 
найняті до служби безпеки космопорту, ладні були роздерти сектантів на шматки. 

Реакція преси дещо вражала Беміша. Інтерв'ю із завзятим сектантом, 
професійним агітатором, що з п'ятирічного віку тинявся ярмарками і так вже 
забрехався, що він вже сам не знав – біси іншосвітяни чи не біси іншосвітяни, – 
називалося інтерв'ю з "вейським селянином, який прибув до Ассалаху відстоювати 
свободу виборів і безпеку вітчизни". Інтерв'ю з вейцем-таксистом, якому позавчора 
юрба спалила машину, називалося інтерв'ю з "купленим Бемішем таємним 
співробітником служби безпеки". 

Космопорт отримував мільйонні збитки. Двадцять тисяч тон делікатесних 
інісських персиків перетворилися на компот, простоявши п'ять годин на скаженому 
літньому сонці у монорейкових вагонах з відключеною системою охолодження. 
Бомба, яку виявили на монорейці, була названа Ашиніком "провокацією спецслужб 
космопорту". 

Суцільна магнітронна перевірка вантажів вивела з ладу "Крадж -14А" з 
надпровідними контурами, що прямував за адресою інісського представництва 
"Mountain TDL", і корпорація здійняла жахливий галас. 

Усі відпустки охоронцям були скасовані. Вони працювали чотирнадцять годин 
на добу без вихідних і спали там само, покотом, у готельних номерах космодрому. 
Негласно на космодром прибуло п'ятнадцять високопрофесійних Джайлсових колег, 
однак газетярі дізналися про це неофіційне прибуття за п'ять хвилин після паркування 
човника. 

Акції Ассалаху падали в середньому щодня на п'ять пунктів. Що ж до облігацій 
– на кінець тижня високодохідні облігації Ассалаху продавалися по двадцять сентів за 
денар. 

Зрештою, власні справи Беміша йшли значно краще, ніж у компанії. Ще до того 
як результати виборів були скасовані, але перемога сектантів, на думку Беміша, була 
безсумнівна, Беміш терміново наказав продавати без покриття практично усе, що 
торгувалося на Вейській системі торгів. Гра на пониження принесла "Вейському 
особливому" та "Другому фондові вкладів" добрих чотириста мільйонів денарів, але 
вперше в житті Теренс Беміш не надто радів тому, що грає на зниження. 
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Беміш попросив в уряду допомоги проти демонстрантів. Уряд м'явся, тиснувся і, 
нарешті, повідомив, що він з розумінням ставиться до проблеми Ассалаху, однак не 
хотів би застосовувати вейську поліцію для розігнання вейських же селян задля 
захисту іноземної компанії, яка до того ж користується правом "суду і податку" на 
власній території. Конфіденційно уряд натякнув, що побоюється зараз же злетіти, 
утнувши щось таке. 

 
*** 

 
На третій день веремії на майданчику для флаєрів сів пятимісний "Аякс", і з 

нього вистрибнув засмаглий Кіссур у супроводі свого молодшого брата Ашиніка та 
Ханадара Сушеного Фініка. Кіссур з погордою відхилив пропозицію двох охоронців – 
здати перед проходом на летовище зброю, що при ньому була, і поквапився цим полем 
до адміністративного крила космопорту, де у Бемішевому кабінеті третю годину 
тривала адміністративна нарада. 

Нарада була присвячена фінансовому стану угоди, і на ній, окрім Джайлса, були 
присутні також Рональд Тревіс, який навмисне прилетів із Землі, і двійко вельми 
невдоволених банкірів. 

– Що це в тебе тут за безлад? – мовив Кіссур. – Чому ти не перестріляєш цю 
сволоту?  

– Якщо я перестріляю усю цю сволоту, – мовив Беміш, – то я зроблю те, про що 
мріє Ашинік. Ашинік почне волати, що іноземці на території його планети 
розстрілюють мирну демонстрацію. І в чомусь він буде правий. Щонайменше у тому, 
що іноземці не повинні мати права на такі рішення. 

– То навіщо ти вимагав права "суду і податку"? 
– Це була помилка. 
– Клянуся божими яйцями! – вилаявся Кіссур. – То попроси міністра поліції! 
– Вже просив. Уряд не хоче розстрілювати власних громадян заради вигоди 

іноземної компанії. Якщо він це зробить, то завтра йому доведеться розстрілювати 
власних громадян задля порятунку власної шкури. До того ж усі знають, що в 
чиновника, який віддасть такий наказ, у першій же недільній юшці виявиться бомба, 
хоч Ашинік стане запевняти, що бомбу підкинули провокатори. 

– Гаразд, – сказав Кіссур, грюкнув дверима і щез. 
 
*** 
 
Кіссур повернувся за шість годин по тому, коли вже смерклося. На летовищі 

сіло вісім великовантажних скаєрів, і з них висипало десь із п'ятсот бойовиків у 
м'яких, з волової шкіри, аломських черевиках і з начорненими зубами. До тих от 
начорнених зубів вони й були озброєні. 

З черева скаєрів виборсалися два жукоподібних плавучих танки, з незвично 
короткою гарматою і задертою догори задньою частиною, схожою на випрямлені з-під 
спинки  жука надкрилля. Танки були вкриті неметалевою шкуринкою, яка тьмяно 
виблискувала. Джайлс зачудовано прошепотів Бемішеві, що це надсучасні "ВСС -29", 
призначені для скидання з парашутом на будь-яку поверхню, по якій не менше ніж 
шість хвилин тому було завдано термоядерного удару. 
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Демонструючи, при світлі фотоспалахів, начорнені зуби, Кіссур пояснив, що він 
з'явився сюди допомогти своєму другові Бемішу, і що його люди аж ніяк не іноземці і 
жодним чином не стосуються уряду, і що коли він іще не зішкрябав всю сектантську 
наволоч разом з дерном на метр глибини, то це тільки через вереск, який здійняв його 
друг Беміш. 

Беміша він назвав слиньком, уряд – стадом хтивих та дурних цапів, а Ашиніка – 
собакою, яку він, Кіссур, повісить он на тому вантажному крані, якщо у космопорті 
знайдуть ще хоч би одну бомбу. 

Кіссурові люди заступили охорону. Половина штатних працівників СБ 
космопорту вирушила спати. Правду кажучи, це були здебільшого мирні люди, які не 
бачили звіра страшнішого за наркокур'єра, що намагався перевезти у своєму животі 
сто грамів барнітолу або давнього доброго ЛСД, й навіть щодо способів застосування 
електрошокових кийків мали вельми теоретичне уявлення. 

Пасажири, котрі прибували до космопорту, з певним боязким захватом 
задивлялися на здоровезних, під два метри, парубків зовсім нецивілізованого вигляду, 
які, здавалося, дрімали біля терміналів, склавши руки на лазерних штурмових 
гвинтівках. Дами відчували до цих парубків цікавість недвозначного штибу, в глибині 
душі порівнюючи їх зі своїми цивілізованими чоловіками, які навіть у ліжку думали 
про ранкову нараду. 

Журналісти завмерли, вичікуючи. Не викликало сумніву, що найменша витівка з 
боку юрби, котра взяла в облогу космопорт, завершиться її поголівним розстрілом. 

Розставивши людей по місцях, Кіссур зайшов до Бемішевого кабінету, де, 
розлігшись, сидів Рональд Тревіс, голова «Левенфельд та Тревіс». На той час Кіссур 
змінив цивільний костюм на чорний, наглухо застебнутий комбінезон. Його штани 
були заправлені у високі шнуровані черевики, і на широкому поясі, що оперізував 
стан, тіснилися обойми, ножі та інше начиння, котре пасувало до війни. Біляве 
Кіссурове волосся було заховане під чорною широкою пов’язкою, і під пахвою у нього 
стримів кілограмовий віяльник з силовим шнурком. За спиною Кіссура стояли 
Ашидан та Ханадар Сушений Фінік.   

– Привіт, – сказав Кіссур. – А ви що тут робите? 
– Обговорюємо долю космодрому, – відповів Тревіс. 
– А, звісно! У вас же ці... акції впали в ціні. 
– Акції космодрому, – проказав Тревіс, уважно озираючи свого співрозмовника 

– належать мені, Бемішеві та Нанові. Ми обговорюємо долю облігацій. 
– А з ними що ж? 
– Вони коштують по двадцять центів за денар. 
– То й що? 
– Нічого, коли б це були звичайні облігації. Але це переоцінювані облігації. 
– А це що за звір? 
– Це була моя пропозиція. Відсоткові виплати за облігаціями встановлюються 

так, щоб ціна облігації завжди складала сто центів за денар, – втрутився Беміш. 
– Не зрозумів. 
– Дохід за облігаціями складає чотирнадцять з половиною відсотків, – мовив 

Беміш. – Це доволі багато. Я сподівався, що завдяки переоцінюванню зможу 
зменшити ставку. Напередодні кризи ассалахські облігації справді коштували сто три 
сенти за денар. А тепер вони коштують двадцять.  
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– Сказитись можна. Ніколи не знав, що є такі хитрі папери. 
– Зате Ашинік це чудово знав, – мовив Беміш. – Я йому сам розтлумачував усю 

нашу фінансову структуру. 
– І ти будеш переглядати ставку. 
– Ні. Цього б не витримала жодна компанія. Навіть з великим потоком готівки. 

А наш потік готівки впав цього місяця на тридцять відсотків. 
– І що ж ти будеш робити? 
– Я запропонував інвесторам нові папери. Замість цього мотлоху 
– А вони? 
– Послали мене до дупи. Рональд привіз їхні відповіді. 
– Зрозуміло. Отже, ця компанія – банкрут? 
Беміш не відповів. 
– А якщо все це лайно розмастити по стінці, облігації стануть коштувати 

дорожче? 
– Це лайно розмастити по стінці у будь-якому разі треба, – процідив Тревіс, – 

навіть якщо компанію це не врятує. 
 
*** 
 
За годину по тому Кіссур Білий Кречет, у супроводі своїх друзів та охорони, 

зайшов до переговорної, де вже зібралася вся верхівка компанії і Тревіс з двома 
помічниками. Трохи пізніше туди ж спустилися Беміш та Джайлс. Обидва вони були 
озброєні.  

Кіссур був у тій самій чорній формі, лише пістолетів під пахвами в нього було 
два: один був давнішній лазерний віяльник, а інший – сімнадцятизарядний «стар» з 
розривними кулями. З-поміж усіх аломів, що зайшли до переговорної, Кіссур був 
озброєний найлегше. Джайлс, побачивши Кіссура, ляснув його по плечу і сказав: 

– Чорт забирай, Кіссуре! Ось це по-чоловічому! Без тебе ми б сиділи по вуха у 
лайні! 

– А так ми будемо по вуха у крові, – неголосно промовив Беміш. 
Джайлс миттєво обернувся. 
– Помовчте, Теренсе, коли за вас перуть ваші шкарпетки. – І  до Кіссура: – Що 

ти збираєшся робити з сектантами? 
– А що мені потрібно з ними робити, щоб потрапити до Військової Академії? 
Джайлс на мить остовпів, а потім відказав: 
– Вбий їх. 
Беміш ковтнув слину. Що Кіссур погодиться на таку пропозицію, в цьому не 

було жодного сумніву. Та невже він не розуміє, що після такого побоїща жодна 
громадська думка його в Академії не стерпить? 

А Кіссур розреготався, ляснув, своєю чергою, Джайлса по плечу і заявив: 
– Давно б так! Ви, іншосвітяни, стаєте хоробрими лише тоді, коли падають акції 

ваших компаній! Слухай, Діку, давай мінятися! 
І Кіссур вийняв із кобури і простягнув руків'ям наперед віяльник. Ствол 

лазерного пістолета був залишений недоторканим, а руків'я вкривало витончене 
карбування на накладних листочках срібла. 

Джайлс, завагавшись, вийняв свою зброю і теж простягнув Кіссурові. 
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Той взяв пістолет, перевірив, чи він заряджений, і гучно оголосив: 
– А тепер, мавпи, дупою вгору, обличчям до підлоги! Ви заарештовані! 
Бойовики, що стояли за Кіссуром, підвели важкі напівстаціонарні віяльники. 
– Що за жарти, Кіссуре? 
– Це не жарти! На підлогу! Ну! 
Джайлс розгублено озирнувся на індикатор свого віяльника і лише зараз 

зрозумів, що той порожній. 
Декілька службовців почали повільно, з піднятими руками, вставати з-за столу. 
Наступної миті Беміш смикнув свою зброю з кобури, та раніше, ніж він встиг 

натиснути  на гашетку, Алдон Рисеня прикладом вибив пістолет в нього з долоні. 
Беміш розвернувся, і його кулак з глухим стукотом заїхав Алдонові у сонячне 
сплетіння. Той ахнув і присів на підлогу. 

Ашидан з Ханадаром схопили Джайлса. Керівник служби безпеки кинув 
непотрібний вже пістолет, і тієї ж миті аломи стали завертати йому лікті. Джайлс 
хвицнув Ханадара головою в живіт, а Ашидана, немов пір’їнку, перекинув через себе. 
Ашидан випустив віяльник, і Джайлс підхопив зброю в польоті. Наступної секунди 
пролунала черга – це стріляв Кіссур. Важкі кулі з цинковим покриттям одна за одною 
пробивали дірки в одежі й тілі керівника служби безпеки. Джайлс хитнувся. На його 
обличчі було написане якесь зачудування. Він подивився на свій піджак, заляпаний 
кров'ю, пробуркотів: "Навіщо", – і впав на підлогу, випустивши зброю. 

Тим часом до Беміша підскочило ще двоє. Один, скрикнувши, гепнувся пикою 
об стіл, від чого приготовані до наради папери випурхнули й білими гусьми 
розлетілися кімнатою. Другий влетів задом у вбудований в стіну плаский монітор, 
впав на підлогу і там затих. 

Беміш перестрибнув через стіл і кинувся до Кіссура. Підлога перед ним 
бризнула догори ланцюжком розплавлених крапель, і Теренс завмер на місці. 

– Не роби дурниць, Теренсе, – мовив Кіссур, розмахуючи стволом. – Руки за 
голову, а то вирушиш на той світ у одному човні з Джайлсом. 

Беміш стояв з перехнябленою краваткою та розірваним комірцем бездоганної 
сорочки. Кіссурів силует перед ним здавався вирізьбленим з вакууму, і Кіссурові очі 
були того ж кольору, що й цівка пістолета. Кіссур був вищий за Беміша, і Теренс був у 
білій сорочці та лакованих туфлях, а чорна бронетканина на його супротивникові 
могла витримати не лише нокаутуючий удар, а й автоматну чергу. 

– Підніміть руки, Теренсе, – процідив крізь зуби  Тревіс, лежачи на підлозі. – Ви 
ж бачите, – вони пришелепуваті! 

Наступної миті Беміш пірнув вперед, і рука його зімкнулася на Кіссуровому 
зап'ястку. Мить – і пістолет полетів убік, а Кіссур покотився підлогою в обіймах 
Беміша. Бойовики не наважувалися стріляти, почасти побоюючись вцілити у пана, 
почасти вважаючи, що вбивати одного з супротивників під час двобою зась. 

Сталеві руки Кіссура зімкнулися на шиї супротивника. В вухах у Беміша 
загуділо, стеля кімнати закружляла і почала відпливати кудись угору. Беміш вдарив 
Кіссура коліном в пах. Це було все одно, що бити робота. Викрутившись, Беміш 
перекотився на бік, і п'ятка його знизу вгору проїхалася по колінній чашечці Кіссура.  

Кіссур на мить послабив хватку. Захват, ривок – і Беміш, перекинувши варвара 
через себе, скочив на ноги. 
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Час завмер, як вартовий на урочистому параді. Беміш дивився, як Кіссур падає 
на підлогу, рівно, головою донизу, і вже чув хрускіт ламання хребців об підлогу. На 
мить йому захотілося кинутися до друга й підставити руку – але він розумів, що не 
встигне. І що він помре за секунду після того, як пролунає хрускіт хребців. 

Останньої миті Кіссур випростав руки, й долоні його з глухим шерехом 
діткнулися паркету. Кіссур перекотився через голову і, відштовхнувшись від підлоги 
руками, зі страшною силою вдарив обома ногами Беміша в груди. Беміш відлетів до 
стіни. Кулак Кіссура на міліметр розминувся з його щелепою. Беміш пірнув і дістав 
Кіссура лівим хуком. Кіссур похитнувся. Беміш завдав йому прямого нокаутуючого 
удару в обличчя. Кіссур загарчав. Наступної секунди він рвонув на свого 
супротивника і Кіссурове коліно садонуло Беміша під ребра. Президента компанії 
відкинуло на підлогу. Він іще встигнув перевернутися на бік, і зараз же важкий 
Кіссурів черевик вдарив його під підборіддя, раз і вдруге. 

Беміш рвучко підтягнув ноги до живота, згруповуючись, і тієї миті  побачив у 
височіні, при світлі підвісної стелі, спотворене обличчя Кіссура і начорнений кулак 
біля самих своїх очей. Потім щось розірвалося і спалахнуло в голові у Беміша. Світ 
упав і знітився опалою квіткою, і Беміш розлігся на підлозі, як людина, з якої вийняли 
скелет і залишили саме м'ясо. Двоє бойовиків застебнули на його руках кайданки і 
поволокли за ноги з кімнати. Голова президента Ассалаху волочилася свіжонатертим 
паркетом переговорної, з-під темного волосся сочилася кров. 

– Кожен, хто смикнеться, – мовив Кіссур, – поважчає на дев'ять грамів. 
І вказав на мертвого Джайлса. 
– Що це означає? – запитав з підлоги Рональд Тревіс. 
– Космопорт захоплено. 
– Ким? 
– Партією Народної Свободи. 
А потім вбраний з ніг до голови у бронетканину (найновіша розробка Федерації, 

торгівля лише за ліцензією, тисяча денарів за квадратний метр) чоловік зі стволом під 
пахвою та керамітовими обоймами на поясі посміхнувся і вийняв з піхов широкий 
десантний ніж. Кіссур нахилився над Джайлсом і однією рукою підняв труп за 
волосся, а іншою відкраяв йому вухо. 

– Ніколи не любив ті бісові віяльники, – мовив Кіссур, – якщо гатити по людині 
з віяльника, то від чого потім відрізати трофей? 

 
*** 
 
Згодом усі визнавали, що операція була здійснена з технічної точки зору 

блискуче. 
За півтори хвилини після сцени у кабінеті по внутрішньому зв'язку пролунало 

повідомлення наступного змісту, виголошене ледь хрипкуватим голосом з помітним 
аломським акцентом: 

"Пані і панове! Ассалахський космопорт повністю контролюється мною, 
Кіссуром, та Партією Народної Свободи. Вся охорона космопорту роззброєна. Всі 
повинні залишатися на своїх місцях. Будь-яка спроба опору буде каратися розстрілом. 
Будь-яка паніка буде розглядатися як спроба опору. Всім іншосвітянам згодом буде 
надана можливість залишити територію космопорту. До того часу всі вони 
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розглядаються як заручники і будуть розстріляні у випадку ворожих дій стосовно нас. 
Всього доброго, панове. До зустрічі". 

Негайно після того, як пролунало це оголошення, Кіссурові бойовики, що 
знаходилися практично в кожній залі чекання, у кожному митному коридорі, у 
кожному ресторані і крамничці, смикнули зброю на готовність і прокричали: 

– Усім на підлогу! Дупу догори, руки за голову! Ну! 
Більшість пасажирів покірно виконали вимогу, впускаючи на ходу щойно 

куплені інісські лаковані статуетки та пласкі дерев'яні пляшечки з чахарською 
горілкою, придбані в якості сувенірів: команда ця дуже сприяла припиненню паніки, 
яку варто було вважати спротивом. Подекуди почалась стрілянина; п'ятеро 
працівників СБ космопорту спробували втекти; четверо були застрілені на місці, 
п'ятий помер через дві години на операційному столі. 

У диспетчерській, під дулами віяльних випромінювачів, диспетчери 
беззаперечно виконували Ханадарові вказівки: оголосити Ассалах, не вдаючись до 
подробиць, зоною закритою для польотів. Тобто: кораблям, котрі ще не зайшли на 
глісаду, сідати дідькові в зуби, де завгодно, тільки не в Ассалаху, кораблям, що вже на 
глісаді, сідати без пояснень. 

Пілоти – народ дисциплінований і звикли сідати, як скажуть. Останні два 
кораблі встигли втямити, що сідають на космодром, захоплений терористами, але, що 
додає честі їхньому екіпажеві, не заметалися в повітрі, що могло завершитись 
катастрофою, а сіли і тільки згодом стали вимагати негайного злету, у чому їм було 
відмовлено. 

В будь-якому випадку, жоден корабель не впав мимо посадкових гнізд, що було 
б дуже й дуже ймовірним, коли б у диспетчерській почалася паніка. 

Табло головної зали, з розкладом польотів, заморгало і згасло, а потім на ньому 
з'явився напис "Хай живе Партія Народної Свободи". Напис був зроблений 
галактичним стандартом та вейською. У стандартовому варіанті присутня була 
граматична помилка. 

Всього в порту знаходилося вісім тисяч людей. З них п'ятсот – добровільних або 
постійних співробітників служби безпеки, дві тисячі триста – службовий персонал, 
включно з пілотами, решта – пасажири. 

Близько двох десятків відеожурналістів, переважно впізнаних за відповідною 
апаратурою, були висмикнуті з натовпу і відведені до адміністративного приміщення, 
де сидів Кіссур та його молодший брат Ашидан, а з боку сектантів – молодий Ашинік 
та старигань Ядан. Кіссур сказав, що він пропонує присутнім вирушити на інспекцію 
космодрому і цілком покладається на їх подальші правдиві свідчення. Кадри, зроблені 
цими кореспондентами, облетіли згодом увесь світ. 

 
*** 
 
Зі свідчень сенатській комісії Френсіса Ф. Карра, службовця аудиторської 

фірми  "Куперс, Лір енд Гамбахер", котрий був серед тих сорока відібраних 
заручників, наданих на сенатських слуханнях з приводу захоплення космодрому, 
півтора місяці по тому. 

 
– Як вас вибирали? 
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– Не знаю. До мене підійшло двоє бойовиків, тицьнули пальцем і вивели. Вони 
не розмовляли Стандартом. Я подумав, що мене зараз розстріляють. 

– Вас били? 
– Щиро кажучи, я отримав добрячого ляща під зад, а коли ми проходили повз 

селян, хтось пожбурив у мене гнилим помідором. 
– Що зробили бойовики? 
– Вони прокричали щось юрбі і зчистили з мене помідор. 
– Що було далі? 
– Мене завели до досить великої кімнати, там вже було чоловік тридцять. Багато 

було журналістів: ніхто не перешкоджав їм знімати. За столом сиділи Кіссур з братом 
та керівники «Партії Народної Свободи». Кіссур сказав, щоб кореспонденти поберегли 
пам’ять, тому що він влаштовує нам екскурсію космодромом і там будуть непогані 
кадри. 

– Що було далі? 
– Кіссур сказав, що він вимагає, аби все відзняте було показане  галактичними 

каналами. Що відзняті чіпи мають бути відправлені у місце, де є трансляційне 
обладнання, і що передача мусить пройти всіма програмами. Він сказав, що в них на 
різних планетах є агенти і що коли тут, на Веї, передача не розпочнеться опівдні, то 
він буде розстрілювати по п'ятеро заручників за кожну хвилину спізнення. Хтось 
запитав, що буде з заручниками, якщо його вимоги виконають. Кіссур сказав, що він 
не така сволота, щоб робити вісім тисяч іншосвітян заручниками, хоча іншосвітяни 
зробили всю його планету заручницею в своїй майбутній війні з  Герою. Його 
запитали тоді, навіщо він захопив космодром, і він сказав, що це єдиний спосіб 
відкрити всі таємні сховища космодрому. Він сказав, що ніяк не можна вибрати 
моменту, коли на космодромі не було б пасажирів, і що він не знає іншого способу 
стримати невійськових людей від паніки, ніж змусити їх лягти на черево і застрелити 
десяток-два для прикладу. Його запитали, що він буде робити з пасажирами, і він 
відповів, що після того, як передача буде показана, заручників звільнять. 

– А персонал? 
– Він сказав, що поки змушений затримати тих службовців, чия діяльність 

необхідна для функціонування порту. 
– Як у вас на очах поводилися з пасажирами? 
– Брутально. Я бачив, як терорист вдарив прикладом чоловіка лиш за те, що той 

підвівся без дозволу. Іншого разу хлопець, що сидів на підлозі, простягнув ноги, 
терористові здалося, що йому ставлять підніжку, і він вдарив цього  хлопця коліном у 
скроню. 

– Про що іще говорив Кіссур? 
– Він сказав, що приїхав до космопорту захищати свого друга Беміша. Потім він 

отримав точні відомості, що у одному з кораблів, котрі сідають, військові везуть газ, 
який вони застосують проти демонстрантів. Він став переконувати Бемішевого 
заступника, кадрового розвідника Джайлса, не застосовувати газ. Той відповів 
"Замовкни, вейська мавпо". Кіссур застрелив Джайлса. 

– Ви бачили цей газ? 
– Так. У одному з кораблів, що сів останнім, половина вантажу складалася з 

контейнерів із нейропаралітичним токсином. Контейнери були марковані як 
військовий вантаж відповідно до стандартних правил військово-космічних сил 
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Федерації. Нас змусили розвантажити ці контейнери, а бойовики стояли поряд і 
сміялися. В мене є біохімічна освіта, і я знаю, що з бетафеноном категорично 
заборонено працювати без костюмів повного захисту. Я ледь не вмер зі страху. 

– Вам відомо, що Міністерство оборони Федерації заперечує, що контейнери з 
бетафероном належали йому? 

– Так, Ваша честь. 
– На вашу думку, чи була у Кіссура можливість повантажити ці контейнери 

перед тим, як показати їх вам? 
– Виключено. Коли ми стояли біля транспортера, на табло ще горіло 

передпосадкове попередження, а екіпаж саме витягували назовні. 
– Що було потім? 
– Нас провели доволі великою кількістю складів. Там не завжди лежали вантажі, 

що були вказані у митних документах. Тобто їх там практично не було. Автомобілі 
називалися медичним обладнанням, комп'ютери називалися м'ясними консервами. Я 
бачив цілі ящики ламасських мережив, які експортувалися як скло. 

– Як ви вважаєте, з чим це пов'язано? 
– Як нам сказали, товари, які підлягали обкладенню митами, вказувалися за 

документами як товари, що миту не підлягають. Більшість експортно-імпортних фірм 
існувала менше, ніж два місяці. Я не знаю, які митні зловживання в інших частинах 
Галактики, але побачене там просто вразило мене. Там крали навіть не контейнерами, 
а вантажними відсіками. 

– Що було потім? 
– Врешті решт нас привели на частину летовища, яка майже не 

використовувалася для цивільних польотів. Шахти дещо відрізнялися від цивільних. 
Нам були показані документи, з яких випливало, що шахти призначалися для посадки 
військових кораблів. У них була дещо інша техніка облаштування: наприклад, 
керамічне напилення на опорних конструкціях дозволяло човникові стартувати з 
прискоренням, у п'ять-шість разів більшим за величину, властиву цивільним кораблям. 
Там також... 

– Технічні особливості військових шахт не є предметом наших слухань. Ви 
бачили тільки шахти? 

– Ні, там було декілька складських терміналів, що теж відрізнялися від 
цивільних. Зокрема, їх стіни екранували випромінювання. Привели пана Беміша, і він 
відчинив ці склади.  

– Як поводилися з Бемішем? 
– Його тягнули на повідку. 
– Як він виглядав? 
– Жахливо. Костюм розірваний, сорочка закривавлена, і отакенний синець під 

правим оком. Проте в Кіссура синець був не менший, і, як мені відомо, все, що Беміш 
отримав, він отримав у бійці. Зі зв'язаними руками його ніхто не лупцював. 

– Що знаходилося на складах? 
– В складському терміналі 17-А лежали якісь імпортні ганчірки, хоч за 

документами він був порожній. 17 - В також був порожній за документами. У ньому 
були контейнери з медичним маркуванням. З контейнерів у нас на очах видобули 
військове обладнання, пізніше ідентифіковане як боєголовки типу "Кассіопея", що 
перебували у стані неповної бойової готовності. 
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– Чому знадобилася присутність Теренса Беміша? 
– Склади керувалися комп'ютером, якому треба було надати для впізнання 

райдужну оболонку ока. У пам'яті комп'ютера були тільки дві сітківки: президента 
компанії та його заступника, Теренса Беміша і Річарда Джайлса. 

– Отже, без співучасті вищеназваних осіб боєголовки не могли потрапити на 
склад? 

– Ні, ваша честь. 
 
*** 
 
Беміш лежав на шкіряному дивані у власному кабінеті, і руки його були міцно 

стягнуті за спиною. Якщо покосувати очима, можна було побачити з вікна кабінету 
шматочок летовища і вигнутий асфальтовою веселкою пандус. Летовищем блукали 
селяни. Пандусом повз жукоподібний пасажирський автобус. 

Рипнули двері: до кабінету зайшов Кіссур. У чорній бронетканині він нагадував 
радше бойового робота, ніж людину, і коли він схилився над Бемішем, тому здалося, 
що над ним нависнув баштовий кран. Беміш демонстративно відвернувся до стіни, 
зойкнувши від викрученої руки. 

– Вітання телезіркам, – мовив Кіссур. – Тебе за годину покажуть в усіх новинах. 
Разом зі складом 17-В. 

– Як туди потрапили ці кляті боєголовки? – спитав Беміш. 
– Це запитання до тебе. 
– Не грай вар’ята! Я їх відправив туди за Шавашевою вказівкою... 
– … а Шаваш думав, що імпортує автомобілі, – докінчив Кіссур, – Шаваш теж, 

знаєш, інколи заривається... У мене ж немає власних підставних контор, от і довелося 
скористатися конторою пана міністра. 

Беміш повернувся і знову зойкнув. 
– Чого ти добиваєшся, Кіссуре? – запитав Беміш. – Чи ти забув, що це ти 

репетував від радості, коли тобі сказали, що тут будуть будувати військову базу? А 
мене ледь не вбили за те, що я відмовлявся це робити! 

Кіссур посміхався, і незрозумілий блиск у його очах був як плямка лазерного 
цілевказівника. Брудний комірець сорочки різав Бемішеві горло, під пахвами було 
пітняво і бридко, і президент Ассалахської компанії почувався точнісінько ніби 
зв’язана качка, яку ріжуть на вівтарі, щоб занурити у кров кінчик меча і розбудити 
крицю.  Цікаво, а цей свій віяльник Кіссур теж умочав у качку?   

– Ну добре. Ти вмив Шаваша. Ти засвідчив, що він злодій. Ти засвідчив, що  я 
злодій. Ти втягнув у незабутнє лайно наших військових, хоча побий мене грім, коли я 
розумію, як ти роздобув ці бісові боєголовки. Чого ти хочеш? 

– Як чого? Націоналізації цього космодрому. Націоналізації усієї гидоти, яку тут 
набудували чужинці. Зміни уряду, який краде так, як Шаваш. Як на мене, коли на 
нашій землі без нашого відома іноземці розташовують заборонені по всій Галактиці 
види озброєння, то це достатній привід, аби відібрати у багатіїв пожерте ними і 
повернути його народові? 

Беміш смикнувся. 
– Ідіоте! В тебе нічого не вийде! 
– Чому? 
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– Чому?! Ти ще запитуєш, чому? Та ти подивись, кого ти набрав у союзники?! 
Ти занапастиш свою голову та свою країну! Ти назви хоча б одного чиновника на 
своєму боці, хоча б одну людину, яка знає, що таке бюджет і що таке баланс! Твої 
союзники – ідіоти, які вважають іншосвітян бісами! Адже Ашинік може 
розмірковувати про викорінення протекціонізму та рівні правила гри для всіх 
точнісінько до тієї секунди, поки він не прийшов до влади. А коли він прийде до 
влади, то або він буде робити те, чого хоче його партія, або його зжеруть із кістками. 
Ти думаєш, з такими союзниками можна влаштувати щось, окрім театрального 
бенефісу? Ти думаєш, з тобою хтось буде говорити? А заручники? А вбиті? 

Кіссурова верхня губа поповза вгору, оголюючи білі, схожі на ікла різці. 
– Я відпущу заручників, – мовив Кіссур. 
– Пасажирів? А персонал? Чорт забирай, коли ти відпустиш персонал, тут все 

просто злетить у повітря! Чи ти вейського сектанта посадиш за термінал керування 
ВіС? 

– Я відпущу всіх заручників - іншосвітян, – повторив Кіссур. – Той персонал, 
який залишиться, – це підданці імперії. Запевняю тебе, що всі журналісти - 
іншосвітяни будуть говорити, що я відпустив заручників, бо вони тільки іншосвітян 
вважають заручниками. А щодо чиновників імперії, то їм байдуже: заручники, не 
заручники – це ми здавна не вважали гріхом. 

Беміш здригнувся і навіть заплющив очі. Дійсно. Якщо Кіссур каже правду, це 
кінець. Те, що «Партія Народної Свободи» мала під своєю владою п'ять тисяч 
чужинців і зараз же їх відпустила, буде вигідно контрастувати зі здирництвом та 
боєголовками, знайденими в результаті її відчайдушного акту. Еге ж, усі чутки, які 
поширювалися урядом стосовно партії  – наприклад, що вона іншосвітян вважає 
бісами, від такої шляхетної поведінки видавалися брехнею... Розумно... розумно та... 
не схоже на Кіссура. 

І тут у прорізі кабінету вималювався ще один чоловік. Він також був зі зброєю і 
в чорній формі, та навіть цупка бронетканина не могла приховати його тендітної 
витонченої статури, і довгі його пальці нервово м’яли віяльник, наче двері, до яких він 
не міг дібрати ключ.  

– Ось ми і зустрілися знову, хазяїне. 
Беміш повернув голову. 
– Це мені тобі, Ашиніку, дякувати, – спитав він, – за стратегію і тактику зв'язків 

із громадськістю? 
Юнак посміхнувся. Лице, обрамлене чорними кучерями, здавалося неприродно 

блідим, і величезні сині очі бігали з боку в бік так, як ніколи не бігають очі 
переможців і завжди бігають очі тих, хто зазнав поразки. 

– Мабуть, хазяїне, клянете той день, коли не дозволили Кіссурові застрелити 
мене? 

– Так – сказав Беміш. – Бо тоді Ініс була б жива. 
– Не чіпай цього імені, вбивце! – зірвався Ашинік. 
– Що ти верзеш? 
Палець Ашиніка ліг на гашетку, як потопаючий хапається за рятівне коло. Беміш 

з деякою полегкістю відмітив, що, принаймні, Ашинік забув зняти віяльник із 
запобіжника. 

– Ти б і мене тоді вбив, коли б я не втік! 
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– Дурня! Її вбили за Ядановим наказом! Щоб посварити тебе зі мною! 
Точнісінько так само, як за наказом Ядана вбили його попередника! Нащо мені було її 
вбивати? 

– З ревнощів. 
– З яких, дурню! Я її тобі віддав! А вона – вона того дня просила забрати її 

назад! 
– Віддав? Забрати? – прошепотів білий як крейда Ашинік. – Чи вейські жінки 

товар, який віддають і беруть? 
– Ви довго будете лаятися? – поцікавився Кіссур. 
Ашинік змовкнув. Борлак його нервово ходив вгору-вниз. 
– Ашинік ще не сказав найголовнішого, – саркастично зауважив Беміш, – а саме 

на якому дереві він збирається повісити вбивцю зрадливої наложниці, котре, до речі, 
за старовинними законами, які він так відстоює, взагалі не кримінальний злочин.  

Ашинік рвучко звів голову. Він вже цілком опанував себе, і очі його стали 
скляними і спокійними. 

– Пане Беміш, – мовив Ашинік, – ми, революційний оновлений уряд Імперії 
Великого Світла, не збираємося вас затримувати. Ми відпускаємо вас і передаємо з 
вами наші вимоги, вимоги повсталого народу. Вони прості й однаково відповідають 
інтересам імператора та інтересам народу. Лише продажні чиновники та захланні 
чужинці можуть опиратися їм. Ми вимагаємо відставки теперішнього уряду і суду над 
чиновниками, які заплямували себе корупцією. Ми вимагаємо, щоб на чолі імперії, як і 
десять років тому, став Кіссур Білий Кречет. Ми вимагаємо, аби чужинська ідея 
виборів була викреслена з указів як така, що не відповідає духові народу Веї. Оскільки 
наша партія виграла ваші вошиві вибори, навряд чи цю вимогу можна назвати 
вимогою меншості народу! Ми вимагаємо безумовної націоналізації усіх підприємств, 
що належать чужинцям, і перевірки правильності дій інших приватних власників. Ми 
не проти підприємців, ми проти поганих та жадібних підприємців, які п'ють кров 
народу, не дбаючи про його благо. Поганих підприємців ми будемо викорінювати, 
хороших – підтримувати! 

– Під поганими підприємцями , – не втримався Беміш, – ви розумієте тих, хто 
дає хабарі не вам, а під хорошими – тих, хто дає хабарі вам? 

– Мовчати! – загримав Ашинік. – Не вам сьогодні говорити про хабарі, пане 
Беміш! Після того, як вашими складами пройшлися з телекамерою! 

 
Розділ 14 
або Прем'єр міністр у ролі міжнародного терориста. 
 
Після цієї розмови Беміша запхнули до його власного лімузину, і Ханадар з 

Ашиданом довезли його до останнього посту, розташованого навпроти старого села. 
Село ніби вимерло. Над полем стояла пилюка, здійнята польотом зграйки військових 
скаєрів. 

Метрів за двісті від посту стирчав квапливо вкопаний шлагбаум, за ним – 
антени, схожі на небаченого зросту лопухи, і ціле стійбище військових джипів. А ще 
трохи далі, за кілометр, – власна Бемішева садиба, подарунок ватажка терористів і 
колишнього першого міністра імперії... 
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 Двісті метрів. Двісті метрів від колишнього космодрому, захопленого 
терористами, до нормального світу, населеного продажними чиновниками та дурними 
іншосвітянами. Двісті метрів для колишнього мільярдера Теренса Беміша, який ніс на 
шиї портфель з вимогою націоналізації Ассалаху та ключ від кайданків, що, як і 
раніше, стягували ззаду його руки. Двісті метрів – обличчям Беміша бігали сонячні 
зайчики і червоні плямки лазерних прицілів. 

Беміш зсупив крок за шлагбаум. Червоні плямки згасли і до нього кинулися 
люди у військовій формі. Зрештою, були і цивільні: в першому, хто підбіг, Беміш 
впізнав посла Федерації, Майкла Северина. 

За дві секунди військовий флаєр з Теренсом Бемішем на борту злетів у напрямку 
до садиби, і навпроти Беміша під скляним ковпаком сиділо двоє, що дивовижно 
нагадували Теренсові Кіссурових бойовиків: у чорних костюмах з бронетканини, з 
ребристим обручем під гермошоломом і довгим рядком кодованих нашивок на рукаві, 
які повідомляли  про її власника купу подробиць, починаючи з групи крові й 
завершуючи військовим званням. Зрештою, Беміш цих нашивок читати не вмів. 
Одного зі свої супутників Беміш упізнав: це був той самий Мохамед Шагір, який 
колись приїздив на Вею в компанії з покійним Джайлсом. Другий супутник 
відрекомендувався як полковник Михайло Чен.  

– Як туди потрапили боєголовки, – запитав Беміша Мохамед Шагір.    
– Це треба Шаваша запитати, – огризнувся Беміш, – це його вказівка щодо його 

вантажу. 
– Спитаємо, – процідив Шагір. 
– Ми знаємо, як туди потрапили боєголовки, – мовив полковник Чен, – вони 

потрапили туди з бази Норд-вест. Це база на супутнику планети Агая. На одному з 
космодромів Агаї працював давній Кіссурів приятель, анархіст, він приїздив сюди 
шість місяців тому, а Кіссур приїздив на Агаю позаминулого місяця. За тиждень після 
його приїзду трапилося наступне: цей анархіст, Лоре, та п'ятеро його приятелів впали 
у прірву на крутому віражі. Нещасний випадок. І того ж дня інший нещасний випадок, 
за півтора світлових роки від Агаї: механік бази, Денні Хіл, що вилетів за три дні до 
того у відпустку на Землю, втопився ні з того ні з сього на багатолюдному пляжі. Тому 
тут  усе зрозуміло, звідки Кіссур взяв боєголовки. А от як він накинув їх вам, пане 
Беміш... 

– Самі хороші, – огризнувся Беміш, – коли у вас боєголовки крадуть, як крупу з 
комірчини. Ви знаєте їхні вимоги? 

– Знаємо. Вони вже повідомили їх по трансзв’язку. На вашу думку, Кіссур Білий 
Кречет справді здатен вбити заручників, якщо ми не пустимо в ефір ці репортажі? 

– Вбити? – розсердився Беміш. – Та він з'їсти їх здатен, маринованими чи 
смаженими! Ви знаєте, що він дев'ять років тому повісив три тисячі городян, які 
повстали у столиці? Він під час громадянської війни розвісив триста чоловік на лівому 
березі Орха, а триста – на правому! А табір Ханалая забули? 

Тут машина зупинилася на подвір'ї садиби, і Беміш першим вистрибнув на пісок. 
– А де, до речі, журналісти? – запитав він. 
– Журналістів нам лише не вистачало, – фиркнув полковник. 
– І дарма, – сказав Беміш, – Кіссур влаштував для журналістів виставу, а ви їх 

мітлою ганяєте. Журналіст же говорить те, що бачить, а що не бачить – як йому 
сказати? От побачите – вони Кіссура похвалять, а нас прикладуть. 
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– Кіссура похвалять? – розлютився полковник Чен. – Похвалять мерзотника, 
який захопив у заручники вісім тисяч людей? 

 
*** 
 
Зі сходів садиби до Беміша кинувся Шаваш. Маленький чиновник був блідий, як 

крейда, проте, як завше, ретельно зачесаний і з накрученими кучерями. З-під блідо-
зеленої шовкової куртки, гаптованої золотими нитками, визирала темно-зелена 
камізелька, бездоганно підібрана за фактурою й кольором, і на високих Шавашевих 
підборах Теренс угледів кокетливі золоті підківки. 

– Що він?! – зойкнув Шаваш. – Він щось сказав про мене, Теренсе? 
– Точнісінько те ж, – відповів Беміш, – що він сказав, коли ви запропонували 

йому помінятися дружинами. 
Шаваш схопився за голову. 
– Теренс Беміш стверджує, – мовив полковник Шагір, – ніби вантаж фірми 

"Аскон" був розташований в ангарі 17-В за вашою вказівкою. Це так? 
Шаваш звів божевільні очі. 
– Та яка різниця! – закричав він з досадою. 
– За вашою чи ні? 
– О Господи, ну, мабуть, так, – закричав озлоблено чиновник, – подумаєш, 

справа, дали мені двісті тисяч за дзвінок, я зателефонував, не мій це вантаж! 
– Це зрозуміло, що не ваш, – з неприхованим презирством вимовив полковник, 

дивлячись на маленького чиновника. 
– А ви теж хороші! – зарепетував Шаваш. – Якщо у вас боєголовки зі складів 

цуплять, як шоколадки з супермаркету, то немає чого на мене пальцем показувати! 
 
*** 
 
За десять хвилин на першому поверсі садиби, в чудовій вітальні, оздобленій 

блакитним та палевим шовком, почалося засідання надзвичайного комітету з 
вирішення ассалахської кризи. У засіданні брали участь : шестеро членів уряду, 
включно з міністром оборони та міністром внутрішніх справ, Теренс Беміш, як 
президент компанії, на території якої трапилося неподобство, посол Землі, три 
військових радники з тієї ж Землі та двоє колег покійного Джайлса. Очолював 
антикризовий комітет пан Шаваш, що було вельми незвично: маленький чиновник 
зазвичай полюбляв бути в затінку за будь-якої грози, а тут не стерпів і сидів на 
чільному місці – ніби з труни встав.  

– Взагалі-то це дивовижний союз, – мовив посол Северин, – між Кіссуром та 
єретиками вкрай мало спільного. Кіссур не брав участі у виборах; єретики на них 
перемогли. Кіссур – колишній перший міністр Веї, людина з переконаннями 
державника, коли не фашиста. Він ненавидить усе, що силу держави послаблює. Секти 
та єретичні вчення – природний об'єкт його ненависті. Сектанти, будемо тут говорити, 
не озираючись на ліберальну пресу, – навіть ті, що навчалися у Хевішемі, – тут посол 
кинув швидкий докірливий погляд на Беміша, – вважають іншосвітян бісами. Кіссур 
так не вважає. Вимога щодо націоналізації іноземних компаній, безперечно, належить 
єретикам. Якими екстравагантними не є Кіссурові погляди, присутній тут пан Беміш – 
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доказ того, що Кіссур здатен дуже добре ставитися до іноземного хапуги... Мені 
здається, що досить протягти трохи час, і ця коаліція розпадеться сама по собі – у 
сторін немає нічого спільного... 

– Та невже ви не бачите, що в них спільного! – відчайдушно заволав Шаваш. -- 
Вони хочуть, щоб моя голова була окремо від мого тіла! 

Всі дещо остовпіли від такого боягузтва. Полковник, нахилившись до Беміша, 
прошепотів на вухо: "Якщо це так, то ще трішки, і я приєднаюся до коаліції..." 

– Ви хочете сказати, пане Шаваш, – крижаним тоном поцікавився посол, – що 
єдиною метою бійні, вчиненої на космодромі, захоплення восьми тисяч людей, 
дискредитації наших збройних сил та вимоги зміни уряду імперії є прагнення вас 
повісити? 

– Панове, годі сперечатися, – сказав Беміш. – Вам треба визначити своє 
ставлення до вимог Кіссура. І я дозволю собі відмітити, що оскільки ці вимоги 
стосуються внутрішніх справ Веї, мене якось дивує, що наш антикризовий комітет 
складається наполовину з громадян Федерації. 

– А що наші громадяни сидять у заручниках, ви забули? – спитав полковник 
Чен. 

– І серед заручників нас – меншість, – відповів Беміш. – Вісімдесят відсотків 
наших пасажирів – вейці, а персонал компанії складається з вейців на 93%. Ось і 
рахуйте, скільки громадян Федерації зараз на космодромі. 

– Я можу вам сказати, чому тут сидять іншосвітяни, Теренсе, – втрутився 
Шаваш, – тому, що наш уряд ухвалив рішення просити Федерацію Дев'ятнадцяти 
надати нам військову допомогу для придушення заколоту та звільнення заручників. 

– Отже, їхніх вимог ви не приймаєте? – поцікавився Беміш. 
– Про це не може бути й мови, – заявив міністр поліції Шаїнна. 
– А я б погодився, – мовив Беміш. 
Усі на мить завмерли. 
– Он як, – криво посміхаючись, промовив міністр, – ви не забули, що з-поміж 

вимог – безвідплатна націоналізація компаній, які належать іноземцям? У вас є в 
запасі ще один космодром з доходом у півтора мільярда ішевіків на рік, пане 
президент? 

Беміш промовчав. 
– Я вважаю за краще отримати космодром через два роки, – відповів Беміш, – 

після цілковитого краху політики Кіссура, аніж бути вбивцею восьми тисяч людей. 
– Вам добре, – мовив міністр поліції, – ви втрачаєте космодром, Теренсе, а дехто 

втратить голову. 
– Ви не розумієте, Теренсе, – закричав Шаваш, – це ж псих, маніяк! Цей чоловік 

розітре вас на порох! Ви думаєте, що трапиться з країною, коли вони тут стануть 
відділяти хороших підприємців від поганих?! Ми повинні його знищити! Ввести 
війська Федерації і розмазати, як масло по сковорідці! 

– Як президент Ассалахської компанії, – мовив Беміш, – я проти введення 
військ. І хочу нагадати присутнім, що коли вони стануть вирішувати внутрішні 
проблеми імперії за допомогою військ Федерації, то... 

– Не вчи нас жити, іншосвітянине, – заволав розлючений Шаїнна. 
– Буду вчити! – заволав не тихіше за нього Беміш. – Вам начхати, що там Кіссур 

вимагає щодо націоналізації промисловості! Ви дві тисячі років жили за 
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націоналізованої промисловості! Вам не начхати, що Кіссур вимагає вас повісити за 
продажність, особисто вас, Шаїнно, та й Шаваша! А от тут з Кіссуром багато хто буде 
згоден... 

Шаваш підвівся. 
– Як офіційний представник імперії з вирішення Ассалахської кризи, наділений 

усією повнотою влади, я вимагаю втручання військ Федерації Дев'ятнадцяти. 
Беміш встав. 
– Я відмовляюся брати учать у цьому паскудстві, панове. 
І вийшов. 
Десь далеко вже починався світанок. Гостро пахли кущі росовика, і в селі 

мукали спросоння бики, повернувшись із пізньої оранки. 
Беміш, кутаючись у плащ і здригаючись від холоду, пройшов до старої альтанки. 

На підстрижених галявинках садиби біло й рожево цвіла парчева ніжка, і разом з 
квітами до неба здіймався дим від розставлених вздовж стежки курильниць. Слуга, 
м'яко ступаючи, зараз же приніс до альтанки кошик зі спиртним і запитав, що 
подавати на вечерю гостям і що робити з «жовтими куртками»: вже галасували 
«куртки», довелося їм видати двадцять мішків із комор... 

Беміш шикнув на раба так, що той забрався, не чуючи під собою ніг. Проте 
кошик виявився вельми доречним. Беміш дістав з нього дерев'яного, обплетеного 
ликом бутля з пальмовою горілкою, видер корка та став пити просто з горла, 
закинувши голову. 

Зупинився, тільки випивши десь із чверть. 
Ген-ген крізь плетену стінку альтанки виднівся космодром: він не блистів у 

темряві, як завжди. Тьмяно світилися головні приміщення, й там, де ще вчора сяяли 
орієнтувальні вогні, над посадковими шахтами розповзалися морок і туман. Самотнім 
рогом, виринаючи з пітьми, блищала монорейка, та на шосе що кожні сто метрів 
роїлися застави та купки озброєних людей. 

Десь удалині, біля перших постів на підступах до садиби, скандалила ціла зграя 
кореспондентів: вейські чиновники наполягали на тому, щоб їх не пускати... Зрештою, 
Бемішеві аніскільки не хотілося до журналістів. Він уявляв, які запитання йому 
поставлять. Публічно на ці запитання відповідати не варто було. 

Рипнули двері альтанки. Беміш повернув голову і побачив посла Федерації. Той 
поблукав божевільними очима довкола себе і зараз же вчепився в бутля з горілкою.  

– Я вже з нього пив, – попередив Беміш. 
Посол тільки махнув рукою. 
– Ви правильно зробили, що пішли, – мовив Северин, вицідивши залишки 

горілки і важко впавши на лавку. – Всі учасники цієї історії будуть сидіти в лайні по 
самі вуха. 

– Що, вирішили викликати війська? 
– До ранку десант вже буде тут. Одинадцята федеральна дивізія. Аси. Тільки-но 

Кіссур відпустить заручників, – його візьмуть голими руками. 
– До ранку!? Так швидко? 
– Їх перекидали до місця нової служби. 
– Якомога ближче до Гери, чи не так? 
Посол, вишкірившись, кивнув. 
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– Чи ви розумієте, що це – рішення Шаваша, який боїться лише одного – що 
Кіссур повісить його на найвищій катальпі? Він з'їхав з глузду від страху за власну 
шкуру. 

– Це вже точно, – мовив посол, – уперше в житті бачу, щоб пан Шаваш публічно 
висловився на користь того чи іншого рішення, та ще й взяв відповідальність на себе. 
Уявляєте – він поставив під запрошенням військ свій підпис! Усі міністри, які були, 
люб'язно поступилися йому цією честю... 

Беміш гмикнув. 
– Знаєте, чому чиновники погодилися на введення військ? Вони розуміють, що 

цей крок зробить Шаваша політичним покійником... Однак ви поводились хоробро. 
Невже вам не шкода своєї компанії? 

Беміш помовчав. Потім, усміхаючись, сказав: 
– Моя компанія – банкрот. Мої акції коштують дешевше, ніж бруква на базарі. 

Мені начхати, скільки отримають кредитори: по центові за денар чи по десять центів. 
 
*** 
 
Дивізія вийшла на орбіту навколо Веї, коли над Ассалахом ледь-ледь починало 

світати. О Годині Вівці вони сіли на космодром в Салгарі, і вже за чотири години 
військові флаєри висадили більшу частину десантників на рисових полях між садибою 
Беміша та селом. Розгорнулися у широке півколо тьмяні, схожі на велетенських жуків 
танки, ефір заполонило незрозуміле пищання кодованих сигналів, солдати вже ставили 
міцні намети захисного кольору, і з борту гелікоптера ротам взялися роздавати хліб та 
згущене молоко. 

Тоді ж нарешті відбулася перша прес-конференція. Вейські "жовті куртки", 
обшукавши десяток журналістів, загнали їх до автобуса і привезли у садибу, де на 
пресу вже чекали, чемно сидячи рядком, Шаваш, Беміш та посол Северин. 

Шаваш довів до відома преси ультиматум Кіссура і досить довго розпинався 
щодо того, що уряд Веї не допустить націоналізації промисловості. Він також сказав, 
що у якості голови Антикризового комітету попросив військової допомоги Федерації і 
що на даний момент поблизу Ассалаху висаджується 11-та космічна десантна дивізія. 

– Це –  штурм? – запитав один із журналістів. 
– В жодному разі, – безсоромно збрехав Шаваш, – ми не маємо права ризикувати 

життями заручників. Мова про те, аби блокувати космодром та провадити з 
терористами переговори на рівних. 

Опівдні, після тривалих суперечок та чергової Кіссурової погрози розстрілювати 
п’ятьох людей за хвилину спізнення, одразу по двох державних каналах пішла 
передача, змонтована журналістами-заручниками. Шаваш бився в істериці, обіцяючи 
посадити всіх, хто випустить її в ефір. Говорили, що рішення піти назустріч Кіссурові 
ухвалив особисто міністр поліції Шаїнна, який розраховував, що така передача 
прибере з політичної арени й Шаваша, й самого Кіссура; казали також, що володар 
нікого не приймає, а плаче біля альтанки. 

Журналісти постаралися нівроку. Вони не приховували, що ведуть свій 
репортаж під дулами автоматів. Вони не приховували, що ті, хто тримає їх під 
прицілом, ладні без вагань пожертвувати життями інших. Вони не приховували, що це 
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відбувається тому, що терористи так само без вагань ладні пожертвувати своїм 
життям. 

Їхні викриття жахали. Телекамери нечуло дивилися вглиб укріплених стартових 
шахт, у той час як Кіссур за екраном монотонно коментував, що подібні швартові 
вузли будуються лише для військових ракет. Боєголовки "Кассіопея" зблискували 
тьмяними боками. Підтверджувалися не лише давні звинувачення сектантів у 
подвійному призначенні космодрому, підтверджувалися найфантастичніші, подекуди 
розповсюджувані Герою чутки про таємне порушення Федерацією так урочисто 
підписаних домовленостей про обмеження озброєнь. 

Записані як допомога жертвам катастроф розкішні автомобілі (на імпорт) і 
оформлені як бронзовий лом старовинні ламасські вази (на експорт) свідчили про 
фантастичний масштаб зловживань на космодромі. Саме захоплення космодрому 
поставало жорстокою та гідною всебічного осуду, але без сумніву, викликаною 
відчаєм спробою викрити масштаби злодійства, корупції та зради в теперішній 
адміністрації. 

Між громадянами Федерації знайшлося декілька аудиторів та фінансистів, які 
знехотя підтвердили декотрі фінансові викладки Ашиніка про махінації на 
космодромі. 

Невдовзі по закінченню передачі почалася прес-конференція «Партії Народної 
Свободи». Кіссур та його спільники сиділи в робочому кабінеті президента компанії. 
Кіссур сказав, що одразу після прес-конференції заручників почнуть звільняти. 

– Ви не боїтеся, – запитав один із журналістів, – що після звільнення заручників 
вас зараз же знищать? 

– Я прийшов сюди померти, – відповів Кіссур, – як же я можу боятися того, 
задля чого я тут. 

Після цього слово взяв Ашинік. 
Він сказав, що окремі продажні чиновники Вей намагалися нав'язати 

імператорові свою політику. Коли імператор відмовився коритися їхнім вказівкам, 
вони змусили його оголосити вибори, сподіваючись досягти обманом народу того, 
чого вони не добилися від імператора. Коли ж партія бюрократів ганебно програла на 
виборах, вони відмовилися визнавати їх результати. 

Ашинік підкреслив, що він є одним з керівників партії, котра перемогла на 
виборах, і що його вимоги – це вимоги народу. Він заявив, що його партія вимагає 
повної зміни уряду і віддачі під суд тих чиновників, які найбільше скомпрометували 
себе. Він заявив, що народ бажає бачити першим міністром Кіссура, і перерахував 
склад його кабінету. Сам Ашинік входив до кабінету міністром фінансів. Ашинік 
сказав, що його уряд готовий взаємодіяти з Федерацією Дев’ятнадцяти і буде 
поважати усі свої міжнародні зобов’язання, за винятком тих, які продиктовані 
хабарниками і прямо порушують суверенітет держави. Приклад: компанія БОАР. 

– Не може бути й мови про те, – сказав Ашинік, – щоб начебто через виплати 
зовнішніх боргів створювалися компанії, звільнені від сплати податків і практично 
перетворені на незалежні держави. Міністр фінансів Шаваш спершу отримав 
мільйони, заводячи країну до боргового глухого кута, а тепер хоче отримати мільярди, 
з цього кута її виводячи.  
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Ашинік також заявив, що у виключних випадках, пов'язаних з національною 
безпекою та крайніми зловживаннями інтересами країни, можлива націоналізація 
проданих іноземцям компаній. Приклад: Ассалахський космодром. 

– Президент Ассалахського космодрому стверджує, – мовив один з журналістів, 
– що ви хочете націоналізувати всю промисловість Вей, вигнати іноземців та 
скасувати приватну власність на засоби виробництва. Це так? 

– Це жахлива брехня, – заявив Ашинік. – Не знаю, звідки Теренс Беміш це 
вигадав. 

 
*** 
 
Майже водночас з прес-конференцією терористів, по той бік фронту, в садибі 

Беміша відбулася прес-конференція Антикризового комітету. На запитання 
відповідали Шаваш, Беміш та посол Землі. 

Беміша запитали, що він може сказати щодо вимог терористів і Беміш заявив: 
– Мова йде не лише про вигнання іноземних підприємців. Прибравши владу до 

своїх рук, ці люди візьмуться за націоналізацію промисловості. 
– Звідки ви це знаєте? – спитав один із журналістів. 
– Мені це було офіційно заявлено їхніми ватажками під час останньої зустрічі. 
– Ми теж отримали таку інформацію, – сказав журналіст. – Та десять хвилин 

тому один з лідерів заколотників, Ашинік, заявив, що вони ніколи не говорили таких 
нісенітниць. Як ви можете пояснити, пане Бемішу, що у процесі передвиборчої 
боротьби «Партії Народної Свободи» постійно приписувалися дивовижні переконання 
та програми, яких вона ніколи не поділяла? 

Беміш навіть роззявив рота від такого нахабства терористів. "Ой я влетів!" – 
промайнуло в голові. 

– Заручників вона також не захоплювала, – вибухнув Северин, – так? Взагалі 
святі люди! 

– Це правда, що укладений при будівництві Ассалаху таємний військовій 
договір передбачав створення на космодромі військової бази, включно з доставкою та 
зберіганням боєголовок типу "Кассіопея"? 

– Обурлива брехня, – сказав посол. 
– Як ви тоді поясните знайдені на складах боєголовки? 
– На даний час ми з'ясовуємо, яким шляхом терористи зуміли викрасти дані 

боєголовки з однієї з наших військово-космічних баз та доправити їх на склад. 
– Ви хочете сказати, що з наших баз вкрали дванадцять боєголовок так, що ніхто 

й не помітив, і що злодій не знайшов нічого ліпшого, як заховати їх на складі, який 
могли відчинити лише дві людини в Галактиці? 

– Ми з'ясовуємо, як це відбулося. 
– Скажіть, будь ласка, чи не є факт виклику військ Федерації підтвердженням 

існування таємного військового договору? 
– Ні. 
 
*** 
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Кіссур дотримав слова. Одразу після закінчення прес-конференції журналісти 
стали знімати автобуси та монорейкові потяги, що вирушали в дорогу. Заручники 
плакали, однак поводилися напрочуд сумирно. Бойовики кричали, що будуть стріляти 
у будь-кого, хто полізе в автобус без черги, і поза чергою ніхто не ліз. 

З одним із автобусів поїхало п'ятеро співробітників «Левенфельд та Тревіс» і 
дещо подряпаний, із закушеними губами, Рональд Тревіс. Журналісти підстерегли 
його на виході з автобуса, він закрив обличчя руками, прошмигнув до флаєра, і 
полетів до Равадану, звідки за дві години по тому відбув на Землю, де й став 
абсолютно недосяжним. Преса, яка бажала розпитати короля позабіржового ринку 
щодо участі його фірми у фінансуванні найскандальнішого будівництва століття, 
залишилася ні з чим і була змушена варитися у власній юшці коментарів. Надмірною 
прихильністю ці коментарі не вирізнялися. 

Надвечір від перону відійшов останній потяг з заручниками-пасажирами. На 
космодромі залишалося близько вісімдесяти осіб персоналу, чия присутність була 
необхідною для функціонування систем життєзабезпечення космодрому, п'ятсот 
озброєних бойовиків та кілька тисяч вейських селян-сектантів. 

 
*** 
 
Сили 11-ї десантної дивізії завершували висадку. Великовантажні флаєри, 

ревучи, приземлялися на лани просто за садибою президента Ассалаху і з  їхнього 
черева виповзали плаваючі танки і вискакували міцні парубки в захисному однострої з 
бронетканини. 

Беміш зійшов донизу, туди, де двоє вчорашніх безпеківців зустрічали 
маленького, міцного, мов кульковий підшипник, полковника Рогова – командира 
з'єднання. 

– Сподіваюся, – мовив полковник, – що ви допоможете нам консультаціями. Як 
я розумію, ви будували цей космодром і маєте знати, як проникнути до будівель. 

– Так, – кивнув Беміш. – Я вже про це думав. У нас є місце, де  вентиляційні 
хідники монорейкової станції практично прилягають до низки підземних порожнин, у 
які можна без особливих зусиль потрапити  кілометри за три звідси.  Ми були змушені 
під час будівництва зміцнювати їх.  

– Це звучить непогано, – зрадів полковник. 
– Нажаль, – вів далі Беміш, – моїм найближчим помічником був чоловік на ім'я 

Ашинік, який зараз стоїть на чолі терористів, і він добре пам'ятає цю історію з 
порожнинами. 

Один з контррозвідників голосно вилаявся. 
– А гази? – запитав полковник. 
– Змушений вас розчарувати. Можливість газової атаки, а вірніше, вибуху чи 

пошкодження якихось ракетних елементів, котрі виділяють токсини, були передбачені 
під час будівництва. Система стеження автоматично вмикає тривогу, ізолює 
приміщення і починає очищувати повітря. 

Полковник покусав губи. 
– Я не військовий, – сказав Беміш, – однак думаю, що коли ви хочете вибити 

терористів з космодрому, то у вас немає іншого виходу, окрім як заїхати туди на 
танках і стріляти в усе, що стріляє або здається. 
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– Схоже, ви думаєте правильно, – мовив полковник. 
– Які при цьому будуть втрати? – запитав посол. 
– Ну, не думаю, що ця ваша «Партія Народної Свободи» буде добре битися. 

Врешті решт, це просто цивільне населення... 
Беміша зненацька розлютила самовпевненість військового. 
– Це сектанти не вміють битися. А аломів я на вашому місці не квапився б 

зараховувати до цивільного населення... 
– Аломів!? 
Беміш здивовано зиркнув на нього. 
– Аломів Кіссура. Це гірський народ, з якого ... стривайте, вам що, не сказали, як 

було захоплено Ассалах? 
– Ні, – промовив командир, – подробиць я не знаю. У наказі йшлося про бунт 

сектантів-вейців, які перемогли на виборах. 
– Ну, на загал, так воно і є, – знизав плечима посол, – основна маса людей на 

космодромі – сектанти. 
– Отже, космодром захоплений аломами, а не корінними мешканцями імперії, – 

з якимось неприродним спокоєм уточнив полковник. 
– Вам-то яка різниця? – з досадою закричав посол. 
Беміш здригнувся: 
– Даруйте, полковнику, звідки ви знаєте про відмінності між вейцями та 

аломами? 
– Та, – мовив полковник Рогов, – яка різниця? Ми виконуємо наказ. 
Коли Беміш, закінчивши пояснювати полковникові обставини на космодромі, 

вийшов до саду, було вже зовсім темно. 
Беміш ніколи не стикався з армією Федерації, хоча й завів, останніми місяцями, 

знайомство з її спецслужбами, і полковник Рогов Бемішеві сподобався: він вважав, що 
військові набагато дурніші. Одна обставина вразила його. У Галактиці десятки 
населених планет. Вея – на загумінку цивілізованого світу. Звідки полковник 
федеральних військ знає про ворожнечу між вейцями та горянами, котрі неодноразово 
їх завойовували. Чи давно у військових академіях повідкривали курси галактичної 
етнографії? Навіть йому, Бемішеві, знадобилося чимало часу, аби усвідомити, яка 
глибока прірва між тими, кого сторонні спостерігачі вважають однією расою, між 
"народом імперії" та "варварами з гір". 

Беміш стояв і дивився на ніч, що ворушилася людьми. Десь жалібно, мов кицька, 
якій ступили на хвіст, зойкнув мотор, і тріщання цикад змішувалося з шурхотом 
далеких силових установок. Усе. Завтра ця дивізія всією своєю силою наляже на 
будову – ту будову, якій він присвятив останні два роки життя і в яку він вклав душу. 
Вони скришать танками під'їзні шляхи, зітруть на порох будівлі та термінали, і 
божевільні сектанти вийдуть назустріч танкам з заклинаннями та молитвами, 
переконані, що вся ця техніка  – суть диявольська мана, і що вожді їхні зараз, 
здійнявшись у повітря, перетворять бойові машини бісів на листки паперу, і 
гранатомети – на бобові зернята... 

Завтра Кіссур помре. Бо, навіть якщо його не розітре по підлозі прямим 
потраплянням  термічного заряду, не наздожене черга з лазера-віяльника, не накриє 
вибуховою хвилею, – він все рівно накладе на себе руки. Тому що завжди Кіссур жив 



246 
 

так, ніби він вже давно помер. Ніколи Кіссур не дасться живим  до рук десантників, 
викликаних Шавашем. 

І тут, зовсім поряд, ліворуч від Беміша, хтось сказав аломською: 
– Дай закурити. 
Беміш ошелешено обернувся. 
Один з солдатів Федерації, що сиділи біля багаття, мовчки перекинув іншому 

пачку цигарок. 
Беміш підбіг до солдата. Той заклацав запальничкою, але вгледівши людину в 

штатському, квапливо підвівся і виструнчився. 
– Що ти тільки-но сказав? – запитав Беміш. 
– Попрохав закурити, сер, – тепер солдат розмовляв Стандартом. З дивним, але 

добре знайомим акцентом. 
Беміша пронизав моторошний здогад. 
– Ти – алом? – різко запитав він аломською. 
Солдат мовчав. 
– Ти – алом? 
– Солдатам Федерації заборонено розмовляти чужими мовами, сер, – відповів 

рядовий. 
– До дідька заборонено! Як тебе звати? 
– Хайна, сер. 
Хайна, "вовк", одне з найпоширеніших імен серед військових родів країни гір. 
– Чиїм васалом був твій батько? 
– Роду Сарваків, сер. 
Роду Сарваків! А Сарваки були васалами Білих Кречетів, роду, до якого належав 

Кіссур! 
– І багато в дивізії аломів? – спитав Беміш, намагаючись стримати дрижання 

голосу. 
– Не можу знати, сер. Ми солдати Федерації і присягалися служити Федерації. 

Аломи не порушують клятв.  
Беміш помовчав. Десять солдатів, котрі сиділи довкола вогнища, допитливо 

дивилися на нього. Майже в усіх було біляве або ж рудувате волосся, широкі очі і ніби 
злітаючі догори кутики брів... 

– Скільки ви отримуєте за контрактом? – зненацька запитав Беміш. 
– Триста денарів на рік, сер, – мовив Хайна. 
Триста денарів на рік! Мінімальна допомога з безробіття для громадянина 

Федерації становила тисячу сто дванадцять денарів! 
Беміш повернувся і пішов розшукувати полковника. Тепер він знав звідки тому 

було відомо про різницю між варварами з гір та корінними мешканцями імперії. 
 
*** 
 
Беміш знайшов Рогова у вітальні. Полковник та кілька його офіцерів уважно 

дивилися запис денного репортажу. Полковника цікавив не зміст репортажу, а 
розташування ангарів, складів та шахт. Офіцери дивилися репортаж втретє, 
вимкнувши звук, і з їхніх облич важко було зробити висновок, що вони думали, 
переглянувши репортаж першого разу. 
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– Полковнику! Скільки в дивізії аломів? 
Полковник та офіцери, як один, обернулися. Поміж офіцерами аломів було 

тільки троє. Та ні – двоє. Третій був, мабуть, напівкровка, щось на кшталт суміші 
данця з в'єтнамцем... 

 – Ніхто не веде такого обліку, – спокійно мовив полковник, так, ніби давно вже 
чекав цього запитання, – та думаю, відсотків вісімдесят – вісімдесят п'ять. 

– Вісімдесят?! Звідки? 
Полковник посміхнувся. Двоє білявих офіцерів з характерним зламом ледь 

зведених брів перезирнулися одне з одним і вийшли з вітальні. 
– Пане Бемішу, ви колись служили в армії? 
– Ні. 
– А чому? 
– Тому що... – Беміш занімів. Другого дня їхнього знайомства Кіссур запитав 

його, чому він не служив у армії, і Беміш пригадав, що він тоді відповів. 
А полковник посміхнувся, ніби здогадуючись про те, що тоді відповів Беміш, і 

сказав: 
– Більшість повноправного населення Федерації поділяє ваше ставлення до 

армії, пане Беміш. А асигнування на збройні сили становлять близько п'яти відсотків 
від асигнувань на охорону здоров'я. 

– І ви набираєте до війська аломів! 
– Ми набираємо за контрактом будь-яких людей, які погодяться служити в армії. 
Тут Беміш озирнувся і помітив, що до вітальні зайшло двоє людей, приваблених 

суперечкою: посол Землі, пан Северин, та голова Антикризового комітету, пан 
Шаваш.  

– Але триста денарів! Це учетверо менше за допомогу з безробіття! 
– Допомога по безробіттю видається громадянам Федерації. Аломи ними не є. 

Ви чудово знаєте, що у своїх горах вони приречені на значно більшу бідність. 
Століттями їх повчали, що війна – єдине заняття, гідне чоловіка. Що справа чоловіка – 
вбивати. Що смерть – це шлях до слави. Вони щасливі потрапити до військ Федерації. 
Ті, хто проходить наші конкурсні комісії, розглядають це як квиток до раю. Вони 
знають, що після десяти років служби отримають права громадянства. До речі, 
отримавши їх, вони не кидають службу. Вони так само щасливі тримати в руках 
зброю, як інші щасливі, тримаючи в руках гроші чи жінку... Де ще ви знайдете таких 
воїнів? Якщо громадянин Федерації народився у родині середнього класу, він 
закінчить коледж і буде робити гроші, якщо він народився на смітнику, він буде 
отримувати допомогу і жерти галюциногени... 

– Але триста денарів! 
– А скільки ми можемо їм платити? Військові асигнування складають пів-

відсотка від ВВП! 
Посол збентежено слухав їх розмову. Судячи з усього, він теж не підозрював, 

хто саме охороняє космічні кордони його великої батьківщини. Ймовірно, ця тема 
була дражлива та непопулярна. Військове командування не квапилося заявляти, що 
його війська складаються на вісімдесят відсотків з варварів-іноземців і що міцним, 
здоровим парубкам з відмінними м'язами  та недурними головами платять утричі 
менше, ніж просяклому наркотиками спадковому безробітному. 

– Отже, ваші солдати щасливі? – з певною іронією запитав Беміш. 
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– Дуже, пане бізнесмен! Вони росли поза рекламою, правами людини, 
кредитними картками та повіями. Їх навчали, що бій – це дорога до бога! Коли спливає 
термін їх контракту, вони подовжують його знову і знову. 

– А куди їм іще йти, – посміхнувся Беміш, – у інвестиційну компанію? Ви ж їх 
не вчите нічому, окрім як вбивати. Вони чужі у нашому світі... 

– Вони люблять армію! І вони отримують в ній удвадцятеро більше, ніж у своїх 
горах! 

– Припускаю, що вони люблять армію першого року, полковнику. Вони люблять 
армію, коли вони приходять з гірської хижки, де у їхнього батька було дві вівці і де 
вони спали на глиняній долівці по десятеро людей у кімнаті, в казарму, де у них своє 
ліжко, де їх досхочу годують і де стоїть "тривимірка", яку вони бачать вперше в житті. 
Але минає півроку чи рік, і вони дивляться тривимірку і вчаться нашої мови, і вони 
починають розуміти, що країна, яка найняла їх до своїх військ, платить своїм солдатам 
в чотири рази менше, ніж своїм безробітним. Вони починають розуміти, що триста 
денарів – цього вистачить, щоб купити ферму в горах, але цього не досить, аби 
щовечора дозволити собі бляшанку пива у барі за півкілометра від частини… І вони 
починають порівнювати своє окреме ліжко не з глиняною халупою, а з котеджами, 
повз які вони їдуть на навчання. І вони починають думати, що це несправедливо, що 
люди хоробрі і сильні сидять у казармах за триста денарів на рік, а слабаки та слиньки 
сидять у радах директорів компаній. Чи не так? 

Полковник мовчав. 
– Ви знаєте, як загинула попередня династія Вей? 
– Так. Аломи завоювали імперію. 
– Ваші солдати помилково інформували вас, полковнику. Люди імперії були 

багаті та ліниві. Вони не любили воювати, і влада вербувала війська виключно з 
залюблених у війну варварів. Аломи не завоювали імперію. Вони служили у її 
військах і стали її господарями, коли інших військ не залишилось. 

– Як вам не соромно, Бемішу, – заметушився посол. – Про це не може бути й 
мови! Тут зовсім інша технологія, врешті решт, це всього-на-всього десантники! 

Збоку від Беміша пролунав чи то пискіт, чи то стогін. Землянин озирнувся: 
Шаваш, очільник Антикризового комітету, чиновник, який запросив війська Федерації 
до Ассалаху, щоби впоратися зі своїми ворогами, затуливши руками обличчя, 
повільно сповзав дверним сволоком на підлогу. Почулося тріщання розірваної 
тканини – це Шавашева куртка зачепилася за бронзову прикрасу, куртка розірвалася, і 
чиновник остаточно впав додолу, знепритомнівши. 

 
*** 

 
Беміш переступив через свого партнера у більшості найскандальніших оборудок 

імперії і вийшов назовні. Над садком сяяли ліхтарі та зорі, і так само ритмічно, як і 
годину тому, десь порикував двигун бронетранспортера, щось не так було у двигуні, і 
так само метушилася в темряві армія. Тепер, однак, було незрозуміло, чия це армія. 
Половина цих людей – васали Білих Кречетів. Васальна клятва варта не меншого, ніж 
військова присяга! Та ще й на додачу ніхто не скаже, що Білі Кречети відправляли їх 
на бій за триста денарів, а самі сиділи й багатіли, вважаючи, що війна – справа тих, хто 
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не вміє робити гроші на біржі. Що-що, а в аломів, коли військо йшло у бій, Білі 
Кречети йшли попереду війська. 

Хтось ворухнувся позаду. Беміш покосував очима і побачив полковника. Вони, 
не змовляючись, повільно рушили доріжкою. 

– Як ви думаєте, на чиєму боці будуть воювати ваші солдати? – спитав Беміш. 
– Я хотів те ж саме запитати у вас, – відповів полковник. 
Деякий час вони йшли мовчки. Обличчя полковника при місячному світлі 

здавалося втомленим та відчуженим. 
– Я багато чув про Кіссура, – мовив полковник. 
– Від солдатів? 
– Так. Тобто з їхніх пісень. Вони не завжди балдіють від наших гуртів. Вони 

часто співають своє. 
– Про Кіссура? 
– Про Кіссура. Про його батька, про його діда, прадіда й так далі, аж до 

найпершого члена роду, який, якщо не помиляюсь, взяв за дружину лісову русалку. 
– Помиляєтесь. Він її зґвалтував, а не взяв за дружину. Через це йому довелося 

витримати певну спірку з усілякою лісовою та польовою нечистою силою. 
– А, так-так. Щось таке співали. До речі, це пісні іншого їхнього кумира – 

Ханадара 
– Ця садиба – Кіссурів подарунок, – мовив Беміш. 
Тут садова доріжка закінчилась, і вони вийшли до ставка. На галявині перед 

ставком стояв невеличкий жертовник Бужві, за яким квітнули рододендрони, і Беміш 
помітив, що до чашки перед жертовником накришена їжа з солдатської пайки. Коли 
аломи їли в присутності бога, вони завжди з ним ділилися. 

Шестеро чи семеро парубків сиділи на землі під червоними й синіми 
рододендронами, і по колу йшла біла пластикова пляшка з місцевим вином. Росляві, 
міцні, світловолосі, у чорній бронетканині з перехрещеними на грудях ременями 
розвантаження, з виблискуючою різьбою комірів, призначених для кріплення 
шоломів, – вони здавалися радше клонами, ніж одноплемінниками. Беміш мовчки сів 
поряд з солдатами, і полковник взяв з нього приклад. 

– Вам правда забороняють розмовляти аломською? – раптом різко спитав Беміш 
у сусіда. 

Той підскочив, захоплений зненацька. 
– Ні...Чому ж... – промимрив він рідною мовою. 
Полковник ліг на землю і заплющив очі. 
Солдат опустив погляд, а потім підвівся і якось похапцем зник за кущами. 
– Перша людина, яка відповіла мені аломською, – мовив Беміш. 
– Він не знав по-нашому, – півголосом промовив полковник. 
Сенс сказаного не одразу просочився Бемішеві до мізків. 
– Не знав по-нашому? Ви хочете сказати, що це був не ваш солдат, а Кіссурів 

вивідач? 
Полковник промовчав. На знак згоди. 
– І ви не затримали його? – так само півголосом провадив Беміш. 
– Мовчіть, пане Беміш. Я сьогодні не маю наміру виголошувати перед ними 

промов. 
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Десантники довкола вогню сиділи мовчки, ніби й не чули розмови. Один з них, 
здається, молодший офіцер, із тих двох, що пішли перед тим з вітальні, простягнув 
пляшку Бемішеві. 

– Випийте з нами, – сказав він Стандартом. 
 
*** 
 
Беміш не спав до Години Чорного Бужви і спостерігав, як з табору, мовби з 

корабля, що потопає, тихо втікали пацюки. Він бачив, як піднявся флаєр з послом 
Федерації – чомусь зібрався до столиці. Згодом відлетіла пара чиновників. Потім – 
хлоп’ята зі спецслужб. Останнім, як не дивно, до столиці ушився Шаваш. З ним 
відбули троє чиновників, чиї імена рахувалися у списку вартих шибениці, і з відбуттям 
Шаваша біля космодрому зосталися тільки федеральні війська. 

Пости були виставлені в бездоганному порядку, та все частіше й частіше під 
ранок Беміш чув біля наметів аломську мову. Люди в бойовому обладунку з 
вбудованим озброєнням співали пісень, складених їхніми пращурами, і біля одного з 
багать Беміш запримітив бійців, які скупчилися коло свого товариша, що ворожив на 
півнячій печінці, як це завжди було заведено в аломів перед битвою. Необскубаний 
півень горів там само, на рожні над багаттям. 

Беміш повернувся до спальні під ранок. Він впав на ліжко, не роздягаючись, і 
майже миттєво заснув. 

Коли Беміш прокинувся, було вже видно: з відчиненого вікна видувало 
серпанкову фіранку, і сонце билося й плигало на поверхні мармурового столика. 

Беміш повернувся, відчуваючи спросоння, що в костюмі його чогось бракує. 
Чого? Піджака? Даруйте, трусів? Беміш повернувся ще раз, зминаючи порожню 
кобуру і підскочив. Усе було на місці. Не вистачало пістолета. 

Беміш вистрибнув у коридор і побіг до зовнішніх дверей. Двері прочинилися, і 
Беміш полегшено побачив за ними вчорашнього офіцера у формі Федерації. Офіцер 
розставив ноги якомога ширше, перехопив зручніше віяльник і заявив: 

– Даруйте, пане Беміш, вас не веліли випускати. 
– Хто не велів? 
– Я, – мовив голос звідкись іззаду. 
Беміш озирнувся. 
У дверях, що вели до внутрішніх покоїв, стояв Кіссур. За ним виднілися двоє чи 

троє бійців. 
Беміш мовчки, ні секунди не роздумуючи, стрибнув на Кіссура. Та цього разу 

йому пощастило ще менше, ніж попереднього. Кіссур затиснув його ногу в замок, 
Беміш спробував викрутитися у повітрі, і тієї ж секунди десантник,  котрий був ззаду, 
опустив на голову президентові Ассалаху приклад. Беміш ще встиг почути, як Кіссур 
закричав на солдата, потім стіни й підлога довкола перетворилися на тисячі вогняних 
метеликів і полетіли йому назустріч, і Беміш втратив свідомість. 

Очуняв він не скоро – він сидів у військовому флаєрі, і флаєр, мабуть, щойно 
злетів з майданчика біля садиби. Руки Беміша були прикуті до перебірки за кріслом 
пілота, і з обох боків сиділи десантники у бойовій броні. Беміш подумав, що втекти 
йому навряд чи вдасться. Тут флаєр труснуло, Бемішева голова впала на плече одного 
з аломів і він знову знепритомнів.  
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Наступного разу він прийшов до тями вже на космодромі – у добре знайомому 
власному кабінеті. Зап'ястя його були як і раніше скуті кайданками, і лежав він, 
вельми дбайливо кимось вкладений, на чорній шкіряній канапі, розташованій позаду 
його власного робочого столу. Коли трохи повернути голову, можна навіть зачепити 
поглядом високу спинку його власного крісла – крісла, до якого два дні тому зухвало 
сів Ашинік. Та зараз у кріслі нікого не було, а Кіссур, хвацько пораючись з його 
власним, Бемішевим комп'ютером, сидів трохи збоку, там де зазвичай влаштовувалися 
викликані на килим підлеглі. Кіссур не спав третю ніч, але з його вигляду здогадатися 
про це було неможливо; його волосся було рівно причесане і зібране в пучок, на 
чорній формі не було ані порошинки, і у глибокому вирізі чорної майки трохи нижче 
від шиї, довкола татуювання із зображенням білого кречета, йшла глибока, свіжою 
хною намальована, смуга на знак того, що власник татуювання став на дорогу, з якої 
не сподівається провертатися. Беміш пригадав, що аломи завжди більш ретельно 
вбиралися на війну, ніж на бенкет. Вирушити на смерть у брудній сорочці було навіть 
ганебніше, ніж бути вбитим ударом в спину. 

– Ну що, – сказав Кіссур, – хто мав рацію? Ти чи я? Я не програв у війні з 
непереможними військами федерації, еге ж? 

– Ти знав, – промовив Беміш. Язик насилу слухався його і крутився в роті 
набряклою сарделькою, – ти знав, скільки аломів служить в армії Федерації. 

– Ясна річ. 
– Ти ідіот, Кіссуре. Ти впорався з одним підрозділом і думаєш, що переміг 

Федерацію? 
– Як, ви мені збираєтесь присилати нові війська? Дякую, дуже люб'язно з боку 

іншосвітян. 
– Кретине! Скільки вас у війську – двадцять тисяч, тридцять? Ти думаєш, що 

десять тисяч хоч би й чудово навчених зарізяк зможуть перемогти двадцять мільярдів 
Федерації? Всю нашу техніку? Та вас зітруть однією кнопкою! 

– Як? – перепитав Кіссур, – ви збираєтесь скинути на нас ядерну бомбу? Чи 
мезонну? 

Беміш припнув язика. Справді. Використовувати десантні частини супроти 
Кіссура було або небезпечно, якщо в них служили аломи, або марно – коли 
сформувати ударну групу з неаломів. Група зустрілася б зі щонайменше рівнозначною 
майстерністю Федерацією ж тренованих десантників. Удар з орбіти міг знищити 
Кіссура за мить, але застосовувати ядерну зброю проти жменьки варварів на дикій 
планеті означало б визнати жахливу військову слабкість Федерації, не кажучи вже, що 
таке застосування порушило б усі писані й неписані права людини. 

– Ти вільний, – мовив Кіссур. – Можеш вирушати до столиці. Скажи, що наші 
умови змінилися. Ми вимагаємо, щоб до Ассалаху прилетіли представники Федерації, 
з якими ми будемо розмовляти про майбутні відносини Федерації Дев’ятнадцяти так 
Імперії Великого Світла. Одним з членів делегації повинен бути ваш держсекретар або 
президент. 

Беміш зненацька уявив собі, як старий Ядан веде перемовини з президентом 
бісів, і ідея ця була така комічна, що він не міг втамувати сміху. 

– Я хочу попросити тебе про одну річ, Кіссуре, – несподівано мовив Беміш. 
– Все, чого попросиш  – твоє, – відгукнувся алом. 
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– Не вбивай Шаваша... Він... Хоч би тому, що це через нього, врешті решт, ти 
отримав війська! 

На Кіссуровому обличчі з’явився дивний, майже глузливий вираз. "Він вже вбив 
малого негідника... – подумав Беміш, – вбив чи покалічив власними руками..." Та цієї 
ж секунди щось ворухнулося збоку від його голови. Теренс повернув голову і побачив, 
на свій подив, маленького чиновника. Шаваш був у шовковій куртці з розкішним 
гаптуванням, його лукаве, дещо повнувате обличчя було свіжим і задоволеним, і 
платиновий ком на його зап’ястку був всіяний десятком великих діамантів. 

– Я взяв на себе сміливість послухати вашу розмову біля дверей, – 
посміхаючись, мовив чиновник, – і твоє прохання дуже зворушило мене, Теренсе. 
Приємно чути, що ми все ж зосталися друзями. 

– Ти? Ти в цьому кабінеті? 
Шаваш ступив крок вперед і поклав руку Кіссурові на плече. У своєму багатому 

костюмі він виглядав поряд з ним, наче яхта мільярдера поруч із чорним громаддям 
військового крейсера. 

– А чом би мені не бути в цьому кабінеті? Це взагалі моє крісло... Ти ж не забув, 
що я був президентом Ассалахської компанії? Як ти вважаєш, чи можу я у зв'язку з 
банкрутством компанії вимагати повернення мені цієї державної посади? 

– Невже ти думаєш, Теренсе, – поцікавився Кіссур, – що Шаваш не знав, скільки 
аломів служить у ваших військах? Однак і довелося йому упріти, перш ніж він домігся 
їх відправки! Ніколи не думав, що може існувати країна, яка так не хоче відсилати 
кудись своїх солдатів! 

Беміш похнюпився. Він вже розумів, як міцно їх надурили. О боже мій! То ось 
чому обережний чиновник вперше у своєму житті рішуче наполягав на 
непопулярному заході. І подумати лишень, що інші вейці погодилися на неї, аби 
скомпрометувати Шаваша! Й усе-таки щось ... 

– Отже, – мовив Беміш, – сварка між тобою й Кіссуром була чистісінькою 
облудою? 

– Шкода, Теренсе, шкода! Чистісінькою облудою! Окозамилюванням! 
– Але Ядан, ти і Ядан, ти і Ашинік – це несумісно, Шаваше! Фанатики 

ненавидять тебе! 
Кіссур повернувся і вийшов з кімнати. Маленький чиновник мовчки принадив 

Беміша пальцем, і той, долаючи біль, сповз з канапи. Шаваш підійшов до вікна і одним 
натиском кнопки відвів угору штори. Беміш вистромив голову з-за його плеча і став 
дивитися. 

З вікон кабінету відкривався чудовий огляд на один з льотних квадратів, 
поцяткований чорними тушками бойових скаєрів та гуртками десантників. Та не це 
більш за все привабило погляд президента компанії. На середину квадрата рейками 
підігнали величезний вантажний кран "РВ-37", що його використовували для корекції 
встановлення ракет та завантаження контейнерів вагою до 700 тонн. Та цього разу 
вантаж крана був значно менший за гранично припустиму вагу. На випростаній у 
небеса стрілі гойдалося дванадцять... ні, тринадцять тіл, і в одному з крайніх Беміш 
впізнав свого колишнього зама – молодого Ашиніка. Над краном вже кружляли, 
квилячи, двійко полових стерв'ятників... 

– Сектанти та бунтівники, – мовив спокійно Шаваш, – порушували спокій 
імперії, верзли усілякі дурниці, каламутили розум людям. Не було жодної нагоди  
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спіймати їх разом, – вони переховувались, виступали поодинці, погрожували помстою 
за смерть побратимів. Нині ми зібрали сектантів у одному місці і знищили цю нечисту 
силу раз і назавжди. Тепер ми можемо вести переговори з Федерацією як рівноправна 
держава, що не потерпає від божевільних ватаг. Той простий народ, який вірив 
сектантам – він буде вірити Кіссурові. Ті чиновники, які злякалися сектантів, – вони 
будуть довіряти мені. 

Шаваш повернувся до вікна. В кучерях маленького чиновника горіло й тануло 
призахідне сонце, напіввідкриті вуста були зведені усмішкою, і в очах міністра 
фінансів Беміш угледів те ж божевільне сяйво, що й у очах варвара, який зібрався на 
смерть. 

– За що? – раптом запитав Беміш. – За що ти ненавидиш нас, Шаваше? Не мене, 
а Федерацію? 

Чиновникові очі зблиснули. 
– За що? А ти сам не здогадуєшся, Теренсе? За те, що ви такі чистенькі. За ваші 

сяючі автомобілі. За блискучі папірці, за рекламні щити, за те, що коли ви приїздите 
до найбруднішого міста, ви будуєте собі готель, де немає бруду та вбогості. Народ 
жебраків ненавидить багатих: чи ти цього не знав? 

– Не знав, що ти жебрак, – пробурмотів Беміш. – Я думав, ти достатньо накрав у 
власного народу. 

Шаваш засміявся: 
– Я не завжди був багатий – це ти забув? Ти знаєш, як я навчався грамоти? Я 

стояв біля наказових стовпів і порівнював слова оповісника з літерами. Мій батько був 
найубогіший у селі шаман; я крав на вулицях і пив з калюж. Мені пощастило: я зустрів 
Нана і потрапив не до банди, а у Ліцей Білого Бужви, що, зрештою, для іншосвітянина 
одне й те саме. А коли я став чиновником, сім років тому, я щодень чекав на арешт, 
тортури і заслання. Ти коли-небудь чекав арешту, Теренсе? Навіть коли б тебе 
заарештували за їзду напідпитку, не думаю, що тебе посадили б задля такого випадку 
до земляної ями. 

– Не заперечую, – погодився Беміш, – земляні ями – це перевага вашої 
цивілізації. 

– Це справді перевага, Теренсе, – без земляних ям життя несмачне. Як м'ясо без 
солі.  

Шаваш різко махнув рукою, і діаманти на комі, що оперізував його зап'ясток, 
переморгнулися з камінням на його перенизаних перснями пальцях.  

– Коли ви передасте наші вимоги щодо переговорів, Теренсе, не забудьте 
підкреслити, що вони повинні проходити на найвищому рівні. З боку Федерації їх 
повинен очолювати президент, з боку імперії очолювати їх буду я.  

– Ви обидва божевільні, – тужливо промурмотів Беміш, – будь проклятий той 
день, коли я подумав, що ти, Шавашу, нормальний чиновник, лише тому, що ти береш 
багато хабарів. 

 
*** 
 
У супроводі Кіссура Беміш пройшов терміналами космопорту. Стан їх був дещо 

ліпший, ніж він сподівався: навіть у барах подекуди залишалися цілі пляшки. Підлога 
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була свіжопомита, а на табло головної зали висвічувався ще не змінений запис "Хай 
живе «Партія Народної Свободи". 

Збитків у будівлях було на кілька мільйонів, проте Беміша, на його власний 
подив, це майже не турбувало. Врешті решт, учора ввечері він був впевнений, що по 
терміналах будуть бити прямим наведенням з мезонної гармати, то навіщо тепер 
косувати оком на розшарпаний дисплей біля стійки "SpaceXtra". Ашиніку, Ашиніку! 
Чи думав ти, вимагаючи Кіссура в перші міністри, що через двадцять чотири години 
Кіссур повісить тебе на баштовому крані! 

– А де рядові сектанти? 
Кіссур провів рукою по шиї. Беміш зрозумів, чому підлога свіжопомита. 
Скільки їх було. 
– Та не більше сотні, – спокійно збрехав Кіссур. 
– Брехня! Не менше двох тисяч! 
Кіссур знизав плечима. 
– Я можу бачити полковника Рогова? – запитав Беміш. 
Вони піднялися нерухомим екскаватором на другий рівень і зайшли до 

диспетчерської. 
Полковник лежав на столі. Хтось підклав йому під голову білу подушку, склав 

на грудях руки і одягнув на голову поховальний вінок з білих квітів, як це заведено в 
аломів, коли ховають воїна. 

– Його вбили? – спитав Беміш. 
– Він був справжній воїн і не потребував чужої руки, щоб випустити в себе 

кулю, – відповів Кіссур. 
Беміш підняв вінок і побачив під великими пелюстками білосвічника ледь 

помітну круглу дірочку біля скроні. 
– Я повинен був вчинити так само? – спитав Беміш. 
– Ти бізнесмен. Тебе це не стосується. 
Беміш мовчки опустив вінок і вийшов з кімнати. 
Кіссур затримався, аби поправити квіти, що не так вляглися. 
– Я радий, що на Землі ще залишились воїни, – мовив Кіссур. 
 
*** 

 
Згодом так ніколи й не вдалося встановити, скільки сектантів того дня було 

знищено за наказом Кіссура та Шаваша. Точно було відомо, що жоден сектант, який 
був на космодромі у ніч з дев'ятого на десяте, живим із нього не вийшов. 

Шаваш та Кіссур завжди стверджували, що мова йде про сто-сто п'ятдесят 
трупів. Їм було вигідно применшувати кількість "знавіснілих  шаленців". Реальна 
кількість була щонайменше на порядок вища. За підрахунками Беміша, не менше 
трьох тисяч сектантів з'юрмилося біля космодрому на самому початку подій. Всі вони 
були запущені на летовище і до пасажирських терміналів. Мало хто з тих селян, 
побувавши уперше в житті в дивовижній будівлі зі скла та заліза, де сходи їздили самі 
по собі, а стелею бігали написи, де навіть сходити похезати неможна було в кутку, – 
мало хто з них другого дня зібрався додому, а надто що на дорогах стояли кордони 
"жовтих курток". Було зрозуміло, навіщо Кіссур відпустив пасажирів-заручників: аби 
не було свідків і щоб не втрапили під гарячу руку. 
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Згодом Беміш витяг з власних службовців деякі подробиці різанини. Все 
почалося лише після прибуття десантників, коли аломів стало не менше двох тисяч і 
на кожних трьох беззбройних селян припало по двоє тренованих суперменів. Вбивали 
ножами, а то й голіруч, вогнепальної зброї, тим більше лазерів, не використовували. 
Боялися не шуму, лазер взагалі б'є без шуму, боялись пошкодити обладнання, а 
головне, того, що промінь шибоне по підлозі і залишить слід, якого потім не сховаєш. 
Переплутавши, вбили чоловік десять з персоналу, в тому числі й головного 
теплотехніка космодрому (а тільки його і зоставили з теплотехніків), від чого ледь не 
вляпались в аварію. Добре, що якийсь сержант-десантник впорався з системою. 

Потім влаштували велике прибирання: мили підлогу, відшкрябували кишки зі 
стін, перевіряли нещадно, борони боже, щоб чиїсь мізки залетіли у барі за ящик з 
солоними горішками. 

Трупи відтягували на летовище, знімали термобетон і вже там смалили по них 
сучасною зброєю: нейтронними гарматами та анігіляторами: нічогісінько не 
залишалося від трупів, земля спікалася на двісті метрів у скляний млинець… Потім 
кранами поклали бетон назад, і – порядок. Персоналові пригрозили вирізати всю сім'ю 
до п'ятого коліна, включно з дітьми у лоні матері, якщо будуть патякати зайве. Сто 
п'ятдесят осіб – і все. Можете перерахувати, всі покійники наявні, он купкою лежать 
біля вантажного терміналу…  

Що стосується військ, то, як виявилося, аломів було в дивізії дві тисячі шістсот 
три чоловіка, і ще вісімдесят шість уродженців Федерації, шістнадцять з них – 
офіцери. Найцікавішим було те, що не всі уродженці Федерації пішли, – дали їм уночі 
таку можливість; полковник та ще двоє офіцерів застрелилися, а шістнадцять 
іншосвітян, урвиголів, припхалися з товаришами до Кіссура Білого Кречета. 
Незважаючи на заборону говорити по-іншому, окрім як Стандартом, вони десь навіть і 
аломської набралися. 

 
Розділ 15,  
у якому рятівники Країни Великого Світла провертають найбільшу 

інсайдерську  угоду в історії Галактики. 
 
Отож, після короткої екскурсії будівлею, що йому належала, де біля склянок 

ліфтів та сталевих пандусів гомоніли по-аломському люди, вбрані в броню десанту 
Федерації, і де у диспетчерській чергував гуртик невиспаних і, здається, вже 
позбавлених здатності лякатися службовців, Беміша привели до машини, що стояла 
при службовому виході – і люб'язно відпустили на всі чотири сторони. 

Беміш мовчки сів до автівки і завів двигун. Ворота з летовища відчинилися одні 
за одними, – Беміш поїхав тією ж дорогою, якою його везли вчора – старим дворядним 
шосе, яке збочувало від основного хайвею. 

Довкола так само блищали на сонці рисові поля, вдалині величезним сталевим 
рогом виблискувала монорейка, і оливкові дерева вздовж давнього битого шляху 
стояли зі зламаним суччям – сектанти та солдати обірвали плоди. Оливи завжди 
садили вздовж доріг, бо пил, що осідав на них, змушує їх достигати раніше. 

Над садибою його вже майоріло парадне знамено імперії, й ледь нижче – 
бойовий значок роду Білих Кречетів. Беміш поїхав далі. 
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Солдатів у Кіссура було, як і раніше, мало, й судячи з того, що бачив Беміш, 
вони були зосереджені переважно на космодромі. Нечасті пости стояли вздовж доріг, 
перемовляючись зі штабом, та й біля повороту до садиби Беміш помітив тьмяно-сірий 
танк. 

Оточення з "жовтих курток" та військ імперії, за яким нудилися журналісти, 
стояло кілометра за півтора від садиби. Дорогу перепинав ланцюг солдатів і якась 
химерна на вигляд гарматка, чи то куплена при нагоді в музеї, чи то вживана для 
розгону хмар. Беміш загальмував метри за три від гарматки і став чекати, доки до 
нього підбіжить ціла ватага поліцейських та журналістів. 

Як не дивно, цього разу журналістів було більше: камери витріщалися на нього 
зусібіч. Справа пояснювалася просто. Більшість тих чиновників, які вимагали тримати 
пресу якнайдалі і тим самим налаштовували її на користь Кіссура, що тримав пресу 
якомога ближче, – більшість цих чиновників тепер сиділа у Ассалаху. 

– З вами усе гаразд, пане? – дбайливо запитав один з «парчевих курток». Інший 
клацнув запобіжником. Віяльник у його руках зблиснув на сонці, відображаючи 
перевернуті рисові поля та хмари. 

– Так, – мовив Беміш, вибираючись з машини. 
За п'ять хвилин поліцейський флаєр з жовтою смугою на боці – символом 

Відомства Справедливості та Спокою – ніс його до столиці. 
 
*** 
 
Флаєр опустився поблизу володаревого палацу, біля того самого готелю Семи 

Зерняток, куди колись прибували для вшанування і страти найсановитіші чиновники 
провінцій і де порішили, майже рік тому, очільника секти, що мав намір помиритися з 
землянами. 

До Беміша кинулася ціла зграя журналістів. Першим серед них був той тип у 
картатій безрукавці, який колись написав, що президент Ассалахської компанії не знає 
вейської і тому зрозумів буквально метафоричний вираз "біси". 

– Це правда, що війська Федерації перейшли на бік Кіссура? 
– Правда, – відповів Беміш. 
– Чому? 
– Тому що в цих військах служили аломи, – відповів Беміш, – рядові були 

аломами, сержанти були аломами, лише кілька офіцерів були уродженці Федерації. 
Тому солдати Федерації опинилися на боці тієї людини, родові якої їх предки 
присягали на вірність, а не нас боці тих людей, які платили їм по триста денарів на рік.  

– Близько десяти членів Антикризового комітету потрапили до рук Кіссурові. 
Кіссур вимагав арешту і страти цих людей. Що з ними трапилось? Це правда, що 
Шаваш мертвий? 

– Шаваш цілком живий, – відповів Беміш. – Його сварка з Кіссуром була 
чистісінькою облудою. Він-то й викликав війська Федерації, щоб забезпечити Кіссура 
солдатами. 

Було навіть чути загальне зітхання – ніхто ще нічого не знав, і Беміш був 
першим, хто публічно пояснював, що трапилось. 

– А сектанти? – закричав хтось з кореспондентів. – Вони теж з ними заодно?  
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– Ні, – сказав Беміш, – ворожнеча між паном Шавашем та сектантами була 
непідробною і могла завершитися лише загибеллю однієї з сторін. Тільки-но солдати 
Федерації перейшли на бік Кіссура, їх використали для знищення сектантів. Я на 
власні очі бачив керівників секти, повішених на вантажному крані. 

Вражало те, що цієї миті ніхто не запитав, що ж сталося з рештою сектантів. 
Якось так усі вирішили, що "знищенням сектантів" була саме страта дюжини ватажків. 

– Але чого ж Кіссур хоче?! – закричав хтось. – Вони вимагали зміни продажного 
уряду, а тепер половина продажного уряду сама сидить у Ассалаху! Далі що? 

– Кіссур більше не висуває жодних вимог до власного уряду, – пояснив Беміш, – 
Кіссур хоче переговорів між Федерацією та імперією з приводу взаємовідносин двох 
держав. На найвищому рівні. 

Після цього короткого, але приголомшливого інтерв'ю Беміш попрямував 
досередини готелю, де на нього вже чекали. 

У залі Далеких Дарів, де колись намісники провінції офіційно давали подарунки 
управителям палацових відомств, за довгим, у формі виноградного грона, столом на 
позолочених ніжках, виконаних у вигляді ратичок барана, сиділо десь із двадцятеро 
людей. Дехто був Бемішеві знайомий. Теренс впізнав  посла Федерації Северина, 
колишнього першого міністра Яніка та ще двійко вейських високопосадовців.  

Решта були громадяни Федерації: окрім давніх знайомців, полковників Шагіра 
та Чена, Бемішеві впали у вічі двоє чоловіків в мундирах Космофлоту і  з 
адміральськими нашивками. В одного з них погони було прикрашено двома золотими 
смугами. Коли Беміш правильно пам’ятав про ці смужки, це означало, що на орбіті Веї 
висять кораблі, здатні не лише знищити все живе на планеті, але й за потреби загасити 
сонце, котре її обігріває, ніби курець загашує обридлу цигарку. 

– Командувач П’ятого Флоту адмірал Джозеф аль-Саад, – відрекомендували 
Бемішеві того, що з золотими смугами. 

– Начальник Штабу Флоту контр-адмірал Паркс, – відрекомендували другого. 
Ще один сухорлявий військовий мав на погонах крильця космічного десанту. 

Схоже було, що він про всяк випадок прилетів сюди без солдатів. 
Розповідь Беміша про його перебування у гнізді терористів була вислухана у 

могильній тиші. 
– На території космодрому справді не залишилось жодного сектанта? – 

перепитав посол Северин. 
– Жодного живого сектанта, – запевнив Беміш. 
– Та це докорінно змінює справу, – мовив один з делегатів, – ми б справді не 

могли вести переговори з сектантами. Що ж стосується Шаваша, то це зовсім інша 
справа. Це нормальна людина... 

– Нормальна людина?! – заволав Беміш. – Як, по-вашому, чи може нормальна 
людина зібрати три тисячі народу лише для того, щоб вирізати всіх? 

– У будь-якому випадку, не можна заперечувати, що це потенційно оздоровило 
обстановку в країні. Бажання Шаваша позбутися дестабілізуючих елементів... 

– Та чхав він на те, що вони дестабілізуючі елементи! Шаваш би уклав спілку з 
дестабілізуючими елементами, з чортом, з дияволом, з Герою, з богом – з ким 
завгодно. Просто він мав нещастя особисто посваритися з їх духовним пастирем, – от 
він їх і вирізав! 

– Що ж ви пропонуєте робити? – це запитав адмірал аль-Саад. 
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– На космодромі більше немає заручників. Там лише терористи і солдати, які 
зрадили присягу. Ми маємо право знищити їх будь-якими доступними для великої 
держави засобами, – сказав Беміш. 

– Ви маєте на увазі – ядерний удар з орбіти, – уточнив Северин. 
– Я маю на увазі зробити те, що зробив би на вашому місці Кіссур. Він би й 

секунди не подумав братися за перемовини з ворогом. Будь там хоч три тисячі 
заручників – не подумав би! Ми не можемо бути слабшими за свого супротивника. 

Аль-Саад тихцем штовхнув ліктем свого начальника штабу і запитав, ким 
доводиться космодромові Беміш. Отримавши відповідь, що це справді хазяїн 
запропонованого на знищення майна, вдоволено подивився на президента компанії. 

– Моя думка тверда, – вів далі Беміш, – ми не повинні починати переговори з 
Шавашем. Це чоловік, який узагалі не знає, що таке порядність, і з крилами вона чи з 
хвостом. На людей він дивиться так – "один папуга здохне, іншого купимо". Він вас 
надурить, тому що він стане вас обманювати на таких речах, які ви вважатимете 
непорушними. Вам навіть на думку не спаде їх перевірити, – ви ж не перевіряєте 
щодня гравітаційну сталу. 

– Нажаль, – промовив один з контррозвідників, – зараз поблизу планети 
зосереджено шість великих десантних з'єднань. Усі вони були підняті за тривогою ще 
напередодні того, як 11-а дивізія перейшла на бік Кіссура. З-поміж кораблів П’ятого 
Флоту чотири несуть десант, і з десяти тисяч наших десантників вісім з половиною 
тисяч – аломи. В світлі того, що трапилося сьогодні вночі, я не зовсім розумію, хто 
командує моїми десантниками. У будь-якому разі, допоки Федерація згодна на 
переговори з Кіссуром, ними командую я. А коли солдати дізнаються, що отримано 
наказ застосувати проти Кіссура ядерну зброю …  

– Що тоді? 
– Управління власної безпеки Штабу Флоту вважає – мовив адмірал Паркс, – що 

в такому випадку наші власні десантники можуть піти на серії терактів, аналогічних 
здійсненому Кіссуром. На Землі. На Ваїні. На Тенноксі. На інших найбільших 
планетах Федерації. 

У залі запала мертва тиша. 
– Словом, у вас просто немає іншого виходу, як погодитися на перемовини з 

паном Шавашем? – підсумував Беміш. 
– Так. На найвищому рівні. Як замовляли. 
 
*** 
 
Делегація справді вийшла показна: від Федерації Дев'ятнадцяти її очолював 

держсекретар Федерації Хаїм Ходскі, третя особа після Президента. Пан Ходскі 
з’явився на орбіті Веї у супроводі двох важких крейсерів, які належали до 
П’ятнадцятого Флоту й мали ту перевагу, що десантників на них не було зовсім.  

Деякий час торгувалися, де бути переговорам. Шаваш став було вимагати, щоб 
вони йшли у Ассалаху, – сідайте, мовляв, просто на полі, і ми вас зустрінемо. Але 
Беміш, – а якось так вийшло, що войовниче налаштований фінансист безумовно 
виявився однією з найвагоміших фігур, особливо цінованих тими військовими, які 
наполягали на негайному припиненні переговорів, – Беміш заявив, що, як керівник 
Ассалахського космодрому, він не може гарантувати безпечної посадки з суто 
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технічної точки зору. Це не жарт – кваліфікованих диспетчерів майже немає, а ті, що 
залишилися як заручники, три дні пудять у штани від страху. 

Шаваш повідомив, що до столиці він не з’явиться. 
– Боїтеся, що будете заарештовані? 
Шаваш жваво заперечив, що він нічого не боїться, а не довіряє вельми багатьом, 

і насамперед панові Бемішу, який дечого навчився на Веї. 
– Від кого ж я навчився, – скипів Беміш прямісінько в усміхнене обличчя на 

екрані, – від вас з Кіссуром? 
– Пане держсекретар, нехай ця дрібнота вийде з кімнати, – став вимагати 

Шаваш, – він взагалі не чиновник Федерації! 
Беміш мовчки розвернувся і вийшов з зали, не чекаючи, поки йому вкажуть на 

двері. 
 
*** 
 
За стіною, в сусідній залі, оточений всіляким штабним дріб'язком, стояв адмірал 

аль-Саад і мовчки розглядав ліпну стелю. 
Стеля була прикрашена висячими гронами винограду, і кожне гроно було 

викарбуване з темно-синього нефриту, а листя між гронами було малахітове, і у сяйві 
розставлених по кутках світильників, що імітували живий вогонь свічок, здавалося, що 
листя колишеться і дихає, і що грона набухають цукром і соком. 

– Гарна зала, – мовив адмірал. – А що там над дверима написано? 
– Над дверима написана її назва, – відповів Беміш. – Зала Ста Семи Виногрон. 

Це доволі історичне місце. Тут за наказом імператора Аттаха відтяли голову його 
найвірнішому полководцеві. 

– А чому? – поцікавився адмірал. 
– Народ стверджує що виною всьому весілля лоскотунчиків. Цим місцевим 

бісам треба було справити весілля, і вони дали хабара палацовому чиновникові, аби 
той дозволив їм використати Залу Ста Семи Виногрон. Цілу ніч біси веселилися в залі, 
а по тому у ній завжди приймалися неправильні рішення. От тому й стратили 
полководця. 

Адмірал подивився на фінансиста каламутними очима, а потім запитав: 
– Вони домовилися про зустріч? 
– Ні. Шаваш боїться приїздити до столиці. 
– Чого він хоче, незрозуміло? 
– Дідько його зна, чого він хоче, – з досадою мовив Беміш. – Не може ж він 

хотіти територіальних поступок, га, адмірале? А якщо він хоче, аби іншосвітяни 
забралися з Вей, то про це навіть просити не треба. Ноги моєї ту не буде після таких 
фокусів! 

– Якщо вони не домовляться, де зустрітися, переговори зірвуться, – зауважив 
адмірал. 

Тут хтось обережно торкнувся Бемішеві до плеча. Той обернувся: за ним стояв 
міністр церемоній, пан Ахотой. 

– З вами хочуть побалакати, – сказав Ахотой, – будь ласка, йдіть за мною. 
Ахотой провів Беміша коридорами, у яких перелякані бронзові боги жмурилися 

від світла денних ламп. Вони вийшли до саду, на доріжку, притрушену жовтуватим 
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піском; в саду тьохкали солов’ї і запаморочливо духмянів росівник; трояндові кущі та 
півонії стояли незрушно, мов вартові на параді, звівши до зірок червоні й фіолетові 
квіти на кінчиках тисяч гілок та гілочок; і за п’ять хвилин міністр відчинив перед ним 
двері маленького флігеля з дахом у формі ластів’ячих крил. 

Всередині флігеля сидів худорлявий чоловік з білим, неначе прозорим обличчям 
та сірувато-блакитними очима, над якими злітали кутики брів. Незважаючи на те, що 
чоловік був у піджаку та брюках, Беміш майже одразу впізнав імператора. Впізнав – і 
був вражений. Було навіть дивно, що протягом трьох днів кризи, коли ім'я імператора 
щохвилини злітало з язика сектантів, Кіссура, урядових чиновників і навіть 
іншосвітян, ніхто, як пам'ятав Беміш, від самого імператора нічого не чув. Та з ним і 
не радились. Або – радились? Чи Кіссур телефонував імператорові? 

А поряд з імператором стояв ще один чоловік – колишній перший міністр 
імперії, Нан, він же – Девід Стрейтон. 

– Та вклоніться ж, – зашипів позаду міністр церемоній. 
Беміш квапливо вчинив щось середнє між поклоном та вкляканням і встиг, 

випростуючись, помітити єхидну усмішку на обличчі Нана. 
– Доброго дня, пане Беміш, – голос імператора Варназда, як завше, був дещо 

тихий і чимось схожий на плач дитини, – я радий бачити вас при доброму здоров'ї. 
Скажіть, чого хоче від Федерації, – імператор затнувся, – мій міністр фінансів Шаваш? 

– Міністр? Його ще не оголосили поза законом? 
Губи імператора вередливо опустились. Ну правильно. В Шаваша стільки друзів, 

що навіть зараз імператор, можливо, не наважиться хоч би звільнити його з зайнятої 
посади. Чорт забирай, людина шантажує всю Галактику, а її держава навіть не 
наважується дати їй копняка під зад! Добра річ! Отже, вимоги до іншосвітян буде 
висувати все-таки законний чиновник імперії? 

– Мені було б важко оголосити поза законом Кіссура, – прошепотів імператор. – 
Чого вони хочуть? 

– Не знаю. Вони скажуть це лише при зустрічі з делегацією. 
– От і Нан те саме говорить, – мовив імператор, повертаючи голову до постаті, 

що німотно стояла біля різьбленої колони, – а він же сів у Ассалаху. 
Це для Беміша було новиною. Він знав, що колишній перший міністр летить на 

Вею, але – сісти на захопленому терористами космодромі? 
– Коли почнуться переговори? 
– Невідомо. Наша делегація аж ніяк не збирається їхати до Ассалаху, а Шаваш 

до смерті боїться їхати у столицю країни, законним чиновником якої він є, володарю. 
Сарказм у Бемішевому голосі був занадто неприхованим, і губи імператора 

вередливо здригнулися. 
– Переговори можуть відбутися на території мого палацу, – мовив володар 

Варназд. – Я присягаюся, що обидві сторони будуть там у безпеці. Я не думаю, що 
війська або служби безпеки іншосвітян насміляться знехтувати нашими звичаями та 
вчинити насильство у моєму палаці. Не думаю також, що пан Шаваш насмілиться 
відмовитися прибути до палацу свого володаря, коли володар гарантує йому безпеку. 

І володар схилив голову, даючи зрозуміти, що зустріч закінчено. Беміш вже 
вклонився, аби йти, коли зненацька імператор тихо сказав: 

– А що Кіссур? Він добре почувається? Він виглядав таким блідим – на екрані... 
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– Кіссур почувається як щука у воді, – запевнив Беміш, – на відміну від трьох 
тисяч вбитих ним вчора людей. 

І вийшов. 
 
*** 
 
Ясна річ, Шаваш не посмів відмовитися від гарантій, наданих володарем. 

Справді, відмова чиновника імперії, який захищає володареві інтереси, приїхати до 
палацу виглядала б щонайменше як публічне прохання про відставку.  

Флаєр з Шавашем та десятком його охоронців приземлився на території 
володаревого палацу рано вранці. Палацова варта з непроникними обличчями 
супроводила прибулих до Павільйону Веселкового Дощу, де зібралися делегати 
Федерації. 

Стіл для засідань стояв на першому поверсі, у Залі Білих Хмар. Іншосвітяни, 
порозсідавшись довкола столу, мовчки вивчали свої блокноти і мимоволі зиркали на 
гарні, зі щирого срібла глечики, прикрашені зображеннями танцюючих пав та павичів, 
у яких палацова челядь принесла особливе палацове вино, настояне на листі горіха 
навпіл із сосновими голками. 

Держсекретар Ходскі ймовірно хотів пити: він час від часу занурював свої губи 
до склянки з вином, нюхав не надто підхожий для переговорів запах і ставив склянку 
назад. 

Беміш раптом зметикував, що перемовини на території палацу дають Шавашеві 
очевидну перевагу. Тут усе дихало традицією та імперією: вимуштрувана челядь 
поставила на стіл чудовні глеки з вином, але й не подумала принести мінеральної води 
у пластиковій пляшці. І хоча усі тут присутні були людьми заможними, а один навіть 
ледве не позбувся чотири роки тому посади за невиправдано великі витрати на 
оздоблення нової будівлі Ради Безпеки Федерації, – глибоко чужа їм імперська велич 
цієї зали, лускаті малюнки на стінах і срібні балки, круглі як сонце, не могли не діяти 
на делегацію хоч би й підсвідомо. Шаваш же бував у цьому павільйоні десятки разів. 
Він був у себе вдома 

Далеко за стіною палацу, в храмі Іссії-Ратуфи, вдарили в бронзовий таріль, і 
слідом за жерцями Іссії заспівав і закричав чиновник, сповіщаючи настання нового 
ранку, двері прочинилися, і до зали засідань увійшов Шаваш. Він був при краватці і в 
костюмі, бездоганно поголений, проте з його з'явою у залі на присутніх ніби війнуло 
чимось зовсім чужим. Беміш принюхався і зрозумів, у чому справа: від Шаваша пахло 
не одеколоном, а дорогими місцевими пахощами. Беміш мимоволі подумав, що це ще 
більше виб'є членів делегації з колії, а між тим, коли Шаваш даватиме інтерв'ю 
газетярам, він виглядатиме щирою людиною Галактики – пахощі не заженеш до чіпа. 

Сталося певне сум’яття, після чого держсекретар Ходскі мовчки підвівся, 
вітаючи Шаваша. Той відміряв йому уклін і зайняв місце посередині столу, навпроти 
Ходскі. Беміш помітив, що ніс Ходскі нашорошено смикнувся від незнайомого запаху. 

– Ми, – сказав держсекретар, – виконали ваші умови і прилетіли на Вею. Тепер 
ми хотіли б почути ваші умови. 

– Ми хочемо, – відповів Шаваш, – щоб ви прийняли Імперію Великого Світла до 
Федерації Дев'ятнадцяти. 

Бемішеві здалося, що він недочув. 
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– Наша умова припинення конфлікту та звільнення решти заручників, – 
повторив Шаваш, – прийняття імперії на правах федеральної держави до Федерації 
Дев'ятнадцяти. 

Минуло декілька секунд здивованої мовчанки. Потім держсекретар холодно 
посміхнувся. 

– Для цього, – сказав Хаїм Ходскі, – зовсім не треба було оголошувати нам 
війну! 

– Навпаки, – заперечив Шаваш, – коли б не загроза війни, ви б навіть не стали 
розглядати нашу пропозицію. Ви б хутко підрахували, скільки коштуватиме 
розгортання на Веї всіх програм соціального забезпечення та поліпшення 
інфраструктури – всього, що припадає членові Федерації, – і ввічливо б сказали, що 
моральні міркування змушують вас відмовитися від того, що може бути сприйняте як 
анексія суверенної держави. 

Шаваш посміхався. Беміш похолонув. Справді, якщо Країна Великого світла 
стане членом Федерації, це вирішить чимало, коли не всі її проблеми... Але... Це така 
вирва грошей! Беміш уявив собі, як босоногому жебракові зі столичних вулиць 
видають мінімальну допомогу з безробіття. 

– Але... – затнувся держсекретар, – це безпрецедентно... 
– Аж ніяк, – відізвався Шаваш, – у І столітті до Різдва Христового латиняни 

оголосили війну Римові з метою примусити Рим дати їм латинське громадянство. А 
під час мексиканської війни у 1848 році радикальна партія Мексики наполягала на 
анексії країни Сполученими Штатами. Мені сумно, що я, веєць, ліпше знаю вашу 
історію, ніж ви, панове. 

Беміш посміхнувся. Це була справді типова манера вейського чиновника – 
посилатись на минуле. А Шаваш, усміхаючись, вів далі: 

– Уявіть собі, що ви відкинули нашу пропозицію і продовжуєте війну. З огляду 
на відомі обставини ви не можете використовувати мобільні тактичні частини. Вони 
ненадійні. В них забагато уродженців наших гір. Це значить, що вам доведеться 
знищити нас стратегічною зброєю. Який жахливий удар по репутації Федерації 
Дев'ятнадцяти! Ви одночасно продемонструєте нечувану жорстокість, знищуючи 
цілком безсилу країну, і небачену слабкість – а й справді, на якому рівні стоїть 
боєздатність держави, у якій половина загонів швидкого реагування складається з 
мешканців планети потенційного супротивника! Ваш престиж розлетиться на друзки, 
Гера та інші ваші вороги отримають моральну перевагу; ті члени Федерації, які давно 
вимагають самостійності, поквапляться вийти з союзу, заявивши про свою незгоду з 
політикою центру. 

Шаваш помовчав, відпив трошки вина, і продовжив: 
– А тепер уявімо, що ви погоджуєтесь на нашу пропозицію і Федерація 

Дев'ятнадцяти перетворюється на Федерацію Двадцяти. Який тріумф демократії та 
свободи! Імперія, ціла планета, доброхіть відмовляється від незалежності та 
суверенітету заради громадянських прав у складі Федерації! Федерація не потребує 
зброї – вона перемагає прикладом! 

– З глузду з'їхати, – промимрив держсекретар. 
– Нинішнє століття – століття автономій. Можливо, Країні Великого Світла 

роковано повернути цей процес в зворотній бік. Вадда прагне до незалежності. Хіба 
думка її народу не зміниться по тому, як вона побачить наш приклад? У будь-якому 
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разі, її політикам буде вже не так просто вселити своєму народові думку, що справжнє 
щастя народу настане тоді, коли ці політики припинять коритися наказам метрополії. 

Очі держсекретаря загорілися. Він прилетів у імперію, перервавши переговори 
на Вадді, переговори про те, яким буде розлучення з Федерацією – з розбиванням 
посуду чи з розбиванням половини посуду, – й тепер, від Шавашевих слів, у зіницях 
його затанцювали веселі бісики. 

А тим часом Шаваш провадив далі: 
– Який позитивний вислід переможної війни? Підкорити чужу країну у 

теперішньому і убезпечити себе від неї в майбутньому. Який негативний вислід 
переможної війни? Озлобленість переможених, жага помсти, настороженість сусідів. 
Ми пропонуємо вам всі схвальні здобутки війни без жодного її несприятливого 
набутку! Наша пропозиція усуває безліч проблем. Наприклад – проблема земель, що 
оточують імперію. Зрозуміло, що початок їх освоєння дуже швидко призвів би до 
конфліктів між суверенною імперією та Федерацією. Якщо ми будемо у складі однієї 
держави, усі передумови конфлікту зникнуть. Залишивши наші дії безкарними, ви 
визнаєте свою слабкість. Оголосивши нам війну, ви постанете слабкими і жорстокими 
водночас. Перемога й поразка будуть для вас однаковою катастрофою: ви опинитеся у 
міжнародній ізоляції. Ви покажете себе демагогами, а не демократами, державою, що 
вимагає від планет, які розвиваються, поваги до прав людини, а коли планети, що 
розвиваються, просять допомоги задля дотримання права людини, влаштовує 
орбітальне бомбардування, зметикувавши, що, напевно, дотримання прав людини – це 
надто дорого. 

Шаваш щиро усміхнувся і розвів руками, і Беміш помітив, що цього разу 
жодних обручок та коштовних перснів на його пальцях немає, – маленький чиновник 
добре знав, коли варто надягати персні, а коли – краватку. 

– Якщо ви відмовитесь від нашої пропозиції, навіть переможна війна приведе 
вас до катастрофи. Якщо ж ви на неї погодитеся, ви як і раніше залишитесь осередком 
свободи та демократії. На випадок війни ви опинитесь без тактичної армії, але з 
репутацією мілітаристської держави. У разі миру ви отримаєте назад найнадійніших у 
Галактиці солдатів – і репутацію миролюбної держави! 

– А імператор? – запитав держсекретар. 
– Що ж імператор, – заперечив чиновник, – і в деяких частинах Землі є королі та 

імператори: в Аравії, у Бельгії. Імператор буде символом нації і отримає цивільний 
листок, а в країні буде прем'єр-міністр та загальні вибори. 

– А Федерацію будуть звинувачувати у тому, що вона нав'язала вам демократію, 
хіба ні? – поцікавився держсекретар. 

Шаваш знизав плечима. 
– Навряд чи, – мовив він, – за обставин, що склалися, можна стверджувати, що 

Федерація нав'язує нам демократію. 
Хтось гмикнув. 
– До того ж, – додав чиновник, – ми вже заткнули пельку найбільш зухвалим 

крикунам, аби ви не хвилювалися. 
– В якості попереднього заходу з встановлення демократії, – зауважив адмірал 

аль-Саад. 
Шаваш вдав, що не чує, і продовжував: 
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– Мова йде не про Вею, а про Федерацію. Про те, що вона обирає: міжнародну 
ізоляцію та розпад чи придбання стратегічного плацдарму і розквіт. Врахуйте, що 
через двадцять років на війну з Герою вам доведеться витратити в сорок разів більше 
порівняно з тим, що вам зараз доведеться вкласти в інфраструктуру та економіку 
нового  члена Федерації! 

– Ми обміркуємо вашу пропозицію, – сказав держсекретар. 
 
*** 
 
Із зали Беміш виходив разом з командувачем П'ятого Флоту аль-Саадом.  
– І що ви про все це думаєте? – поцікавився Теренс. 
– Знаєте, – відказав адмірал, – є такий анекдот: "Йде лісом чоловік, а назустріч 

йому – стара бабця з віяльником. "Ти, любчику, певно, зібрався мене зґвалтувати!" – 
"Аж ніяк, матінко!" – "А доведеться, любчику!" 

Беміш зареготав. 
За п'ять хвилин Беміш, голодний і втомлений, піднявся до невеликого, 

вибудуваного трикутником, покою, де столи, призначені для делегації, були заставлені 
закусками та їжею. Повсюди стояла охорона, та десяток журналістів, що чекали на 
закінчення переговорів, полювали на поодиноких членів делегації. 

Піднявшись, Беміш виявив, що меткі журналісти та почет вже розхапали їжу: 
зосталися тільки найекзотичніші страви. Беміш прилаштувався до подовгастого тареля 
з тушкованою собакою, і аль-Саад, після певних вагань, взяв з нього приклад. 

Праву стіну зали прикрашав широкий екран. Екран спершу показав 
демонстрацію вейців біля стін палацу, а потім передав виступ посла Гери. Герянин 
сказав, що він вдячний Кіссурові та самовідданим мешканцям імперії, які розгадали 
підступи вояччини Федерації, і ще раз підтвердив обіцянку Гери прийти на допомогу 
обманутому і пригнобленому народові Вей у разі, якщо Федерація посміє повернути 
проти нього свою зброю. 

Потім до зали вийшов Шаваш у супроводі двох чи трьох холуїв. 
Шаваш, ймовірно, не хотів наближатися до президента Ассалаху, та він теж 

відверто хотів їсти, а з усього харчу на столах присутня була, як вже повідомлялося 
вище, та сама тушкована собака, поряд з якою розташувався Беміш. 

Шаваш підійшов до собаки і почав різати її ножем. Беміш демонстративно 
відвернувся. 

Ведучий новин зачитав звернення президента Гери до Імперії Великого Світла з 
обіцянкою допомоги. Президент Гери, зрештою, обіцяв допомогти не одній Веї. Він 
радив усім пригнобленим народам разом стати на захист ошуканих вейців та 
виступити єдиним фронтом проти "продажної демократії Федерації". 

Екран показував погано. Ним весь час розгулювала розмита сітка з синьо-
зелених смуг. Це означало, що десь зовсім поруч працює потужний двоканальний 
вузол трансзв'язку. Держсекретар, ймовірно, напряму говорив з Президентом 
Федерації. Беміш жадібно вдивлявся у зелені смуги на екрані, ніби з них можна було 
здогадатися, про що розмова. 

Прийшли палацові слуги, поміняли на столах скатертини і заставили їх свіжою 
переміною страв, однак Беміш уже був ситий. Десь за годину синьо-зелене мигтіння 
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припинилося, і майже одразу ж у залі з'явився посол Северин. Северин підійшов до 
Шаваша і попрохав його пройти нагору. 

– Ви будете говорити з Президентом Федерації, – мовив він тихо. 
Шаваш пішов нагору, і Беміш з адміралом, не змовляючись, рушили услід за 

ним. У кімнаті нагорі було доволі багато народу – осіб десять дипломатів та ще 
стільки ж техніків, і Беміша з адміралом ніхто не зупинив, коли вони пішли до кімнати 
слідом за Шавашем. 

Обличчя президента Керрі на стіні займало весь екран. На високому, з рідким 
вінцем волосся, чолі застигли краплі поту, і президентові очі видавалися трохи 
розфокусованими. Зрештою, це можна було списати на рахунок особливостей 
трансзв’язку – адже президент бачив перед собою не живого співрозмовника, а його 
портрет семихвилинної давності. 

– Я тут, пане президент, – сказав маленький чиновник і вклонився. 
Від тієї миті, коли Шаваш випрямився, і до тієї, коли президентові губи 

заворушилися на екрані, минуло рівно п’ять з половиною хвилин, і за цей час ніхто із 
присутніх у залі ані здригнувся і не зронив ні звуку. 

– Я обговорив вашу пропозицію з головами держав-членів Федерації 
Дев'ятнадцяти. – сказав президент. – Ми прийшли до висновку, що вона поставить 
Федерацію у дуже непросту, майже критичну економічну ситуацію, та все ж вона ... 
гм... взаємовигідна та почесна. Голови виконавчої влади штатів Федерації пристали на 
вашу пропозицію, за однієї умови. 

Президент Керрі затнувся і Беміш вже було вирішив, що зв’язок урвався, та 
президент лише посміхнувся і вів далі: 

– Ваші особисті дії, пане Шаваш, неортодоксальні, якщо не сказати жахливі, а 
ваша репутація давно стала людським поголосом навіть на вашій власній планеті. 
Ймовірно, що на хвилі вашого успіху народ саме вас обере головою нового члена 
Федерації. Нам буде неприємно бачити вас у Раді Голів Держав. Наша умова така: ми 
приймаємо Вею до складу Федерації, якщо ви не висуваєте своєї кандидатури на 
майбутніх виборах. Якщо ви справді дбаєте про благо своєї країни, вам буде неважко 
зважитися на такий крок. 

Шаваш певний час зовсім байдуже дивився на екран. Беміш раптом зі зловтіхою 
пригадав, як маленький чиновник колись пошкодував, що Федерація не завоювала 
Вею і що він, Шаваш, не може стати рабом імператора Федерації та пробитися до 
Сейму. 

– Я згоден, – нарешті сказав міністр фінансів. 
 
*** 
 
За півгодини Беміш сидів у саду, з портативним комп'ютером у руках, занурений 

в обрахунки. В позаминулому році загальний об'єм прямих та портфельних інвестицій 
в економіку імперії склав чотири мільярди денарів. У минулому, завдяки прикладові 
Беміша, – шістнадцять мільярдів. Напередодні виборів цей потік ще збільшився, а 
після виборів впав заледве не до нуля. 

Загальна сума допомоги, пільг, інвестиційних гарантій, які належало отримати 
новому членові Федерації, складали, за найскромнішими підрахунками Беміша, шість 
тисяч чотири мільярда денарів. Шість трильйонів. 
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Хтось підійшов і став поруч. Беміш озирнувся – це були Шаваш та Нан. 
Маленький чиновник був на півголови нижчий за свого супутника, та, коли він 
характерним жестом труснув золотавим волоссям і поправив пасомце, яке впало на 
лоба, Беміш вперше усвідомив, що Шаваш повністю копіює не лише жести свого 
колишнього патрона, але також і його м’яку інтонацію та ввічливий кивок при кінці 
кожної фрази. Вони навіть вбрані були дуже схоже, звісно, не рахуючи того, що 
Шаваш був взутий у туфлі з трисантиметровими підборами. 

– Ну що ж ви набурмосились, Теренсе? – запитав Шаваш. – Ви уявляєте, скільки 
будуть коштувати завтра акції Ассалаху? 

– Через те й засмучуюсь, – посміхнувся Беміш, – ви могли б мені хоч натякнути. 
Зізнайтеся, скільки ви заробили на цій афері? 

– Ну, це ще не ясно, – промовив маленький чиновник. – Проте в мене є для вас 
подарунок, пане Беміш. Під час кризи я взяв на себе сміливість купити облігації 
Ассалаху на загальну суму у триста шістдесят мільйонів. В середньому вони дісталися 
мені по вісім сентів за денар. Я хочу подарувати вам половину купленого пакету. 

Шаваш помовчав. 
– Окрім того, як ви пам'ятаєте, я мав право інвестувати за своїм розсудом засоби 

"Вейського спеціального". Під час кризи фонд скуповував все, що можна було 
скупити. 

Беміш ошелешено підняв очі. Ясна річ, він одразу зрозумів, що Шаваш просто 
не міг здійснювати оборудки іншим чином, як через фонд. «Вейський спеціальний» 
гарантував цілковиту анонімність проведень. Швидш за все, у Шаваша просто не було 
інших способів купувати швидко, багато і непомітно. 

Беміш зрозумів, що лукавий чиновник прокрутив найбільш вражаючу 
інсайдерську оборудку в історії ринку цінних паперів: він скинув фондовий індекс на 
самісіньке дно і скупив усе, знаючи, що його ультиматум надасть Веї статус 
"федерального фондового ринку" й тим самим збільшить вдесятеро укладені Шавашем 
гроші. І зненацька Беміш зрозумів причини такої легкої згоди Шаваша з вимогами 
президента Керрі: не висувати свою кандидатуру на виборах. 

– Для чого ви затіяли всю цю історію, – спитав Беміш, – щоб отримати за десять 
днів 2000% річних? Ви рятували країну чи прокручували інсайдерську оборудку? 

– Де ж тут інсайдерська торгівля? – здивувався Шаваш, – я ж не знав, що ваш 
уряд відповість на мою пропозицію. 

– Й усе ж таки заради вашого прибутку ви відмовилися від звання прем'єр-
міністра Країни Великого Світла. 

І тут Шаваш переможно усміхнувся. 
– Окрім мене, – сказав він, – є чимало людей, значно більше вартих цього 

звання. Свого часу пана Нана відтрутили від посади першого міністра під тим 
приводом, що він походить з іншої держави. Було навіть ухвалено закон, який 
забороняв призначати в уряд чужинців. Тепер ми усі – громадяни однієї держави. 
Закон більше не дійсний. І погодьтеся, більш корисним буде, коли у Раді Голів Держав 
нашу країну презентуватиме іншосвітянин. 

Беміш був зовсім ошелешений. Він переводив погляд з маленького чиновника на 
колишнього прем’єра і назад. 

– Всі вважали, що ви зрадили Нана, Шаваше. 
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– Ніколи не поділяйте загальної думки, Теренсе. Якби ви краще думали про 
мене, ви б сьогодні були на кілька мільярдів багатшим. 

І з цими словами, церемонно вклонившись землянинові, маленький чиновник 
повернувся і пішов доріжкою, назад до різьблених шпилів та ріпчастих цибулинок 
головних палацових павільйонів. 

 


