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У сліпучій синій далині – тонка, наче лезо бритви, межа між двома 

безоднями. Дзвін у вухах – відображення сміху; це сонце сміється над 
комашинкою, нікчемним хробаком, що дрейфує без керма та вітрил. 

Його руки заніміли від напруги й ось-ось відпустять рятівну, але 
зрадливо слизьку колоду. Він бачить, як над гладінню води ширяють примари – 
прозорі руки знай тягнуться, норовлять схопити, повести за собою. Нечутно 
ворушаться їхні тонкі вуста: хіба ти не досить настраждався? Хіба не 
просив у всіх богів, у яких вірив і не вірив, зустрічі з нами? Так от ми, тут. 
Лише простягни руку – і все закінчиться. 

Лише... простягни... руку... 
Він багато міг би їм розповісти і пояснити, але язик його нерухомий, наче 

здохла рибина. Розум – чи та дещиця, що від нього залишилась, – глузливо 
регоче, і сміх відлунням гуляє під склепіннями порожнього черепа. Цсс, тихіше! 
Бо інакше з глибин підійметься смертоносна тінь з вісьмома десятками 
мацаків і затягне туди, де Морська цариця і Великий Шторм кружляють у 
вічному танці. Там швидко риби причепурять нового гостя і влаштують 
прикрасою на кораловому деревці – маленьким білим кістячком... 

Нетерплячий привид ковзає над водою, все ближче і ближче. Знайомий 
суворий погляд з-під насуплених брів, грізно стовбурчаться  жорсткі вуса – а 
широка долоня, помережана шрамами, вже зовсім поряд. Ось-ось схопить за 
комір, ніби кошеня, і потягне! 

... від страху він відпускає колоду. 
Зараз же солона вода накриває з головою, даруючи полегшення та біль, 

несучи прохолоду обпаленому обличчю і роз'ятрюючи рани. Він кричить, 
захлинаючись власним страхом: ні, ні, ще занадто рано! Я не хочу до Морської 
цариці!!! НІ!!! 

Він незграбно борсається, наче тільки що навчився плавати, і вічність по 
тому знову хапається за жадану колоду – а згодом розуміє, що остаточно 
з'їхав з глузду. 

На колоді з'являються два ока, які дивляться дуже співчутливо... 
 
– Тако! Агов, шкіпере! Диви-но, яку цікаву рибу я впіймав! 
Повне затишшя припинилося; міцнів норд-ост, і Тако не квапився 

обернутися на оклик помічника – передовсім варто було перевірити, чи добре 
затягнуті вузли. Якщо налетить шторм, їх старенькій шхуні буде непереливки: 
минула буря сильно пошарпала "Вірну", і щогла ледве не зламалась. Тако добре 
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знав межу можливостей свого кораблика; шхуна, у свою чергу, довіряла 
капітанові. 

"Ми з тобою стільки штормів пройшли, що якомусь там бойовому 
фрегатові й не снилося, еге ж? Не сумуй, крихітко – от повернемося у порт, і ти 
зможеш відпочити..." 

Шхуна прочитала його думки і відповіла образом рідної гавані: ранкове 
сонце золотить дахи рибальських хижок, хвилі ласкаво перешіптуються з 
дерев'яним причалом, легенький бриз колихає щогли маленьких кораблів. 

– Шкіпере, ти б поквапився, бо рибка здохне! 
– А най тебе кракен вхопить... – загарчав Тако і замовк. Здоровило Унагі 

тримав за комір потопельника – точніше, ледь живого від ран, втоми та 
сонячних опіків хлопчину. – Прокляття, Унагі! Чого тобі вартувало сьогодні 
спати за роботою, як ти зазвичай робиш? Спати, а не дивитися туди, куди не 
слід, і вже ж поготів не ловити  таку  рибу! 

– Шкіпере... – Матрос остовпів. 
– Телепню. – Тако сплюнув за борт. – Забув, що сталося перед самим 

нашим відплиттям? 
Унагі мали за тупуватого та обмеженого вайла, здатного хіба що 

перетягувати вантажі й заливати пиво до бездонного черева, проте шкіпер 
досить довго спостерігав за матросом, аби зрозуміти: насправді здоровило 
хитрий та метикуватий, а дурня грає тому, що з небагатого розумом і спитають 
небагато. 

– Ти про вежу, еге ж? 
Брак допитливості – цінна якість, та коли на рідний берег накочуються 

каламутні хвилі міжусобної війни, вона й зовсім переходить до розряду "вдень 
зі свічкою не знайдеш". З того дня, як мешканці Сарми взнали, що полум'яний 
Фенікс, лорд Фейра, був по-зрадницьки вбитий, а його старшого сина 
звинуватили у змові проти Імператора і стратили, над гаванню ніби нависла 
густа чорна хмара. Рибалки стали підозріливими та мовчазними; в тавернах 
вечорами було тихо та нудно, у поглядах нечастих відвідувачів читались 
тривога та сум'яття – що тепер буде? Невже й справді можливо таке – щоб 
винищили цілісінький клан? 

А Тако був як і раніше спокійний і на обережні запитання відповідав 
завжди однаково: "А мені-то що? Не цікавлюся..." 

Час ішов, "Вірна" й далі перевозила вантажі. П'ять днів тому шкіпер та 
його помічник саме перетягували ящики з товаром, коли у північній частині 
порту пролунав страшний гуркіт – і саме тоді старий рибалка вирішив випалити 
перед відбуттям у море ще одну люльку. Цілком поглинутий цим важливим 
заняттям, Тако уважно слухав, про що розмовляли перехожі. Коли люлька 
згасла, він вже знав, що трапилося: вибухнула вежа алхіміка Лейста Крейна. 

Алхімік був магусом із клану Круків, і його недолюблювали, як і решту 
небесних дітей, – за довголіття, залізне здоров'я та нелюдську силу, – тому в 
усіх здогадках щодо причин вибуху присутня була чимала частка зловтіхи. 

Догрався, мовляв. 
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"Круки – наступні? – запитав Тако сам себе, витрушуючи попіл із давно 
захололої люльки. – А мені що з того... я не цікавлюся..." 

Знайшлися люди, що бачили, як старий чаклун пустив трьох незнайомців 
у чорному; дивні гості дуже швидко пішли геть, а невдовзі вежа перетворилася 
на купу каміння. На щастя, стояла вона на відлюдді, і будинків по сусідству не 
було – лише старий сад, у якому викорчувало з землі половину дерев. Не дивно, 
що алхіміка разом з його учнем зараз же визнали покійниками. 

Тако лише раз зустрів того самого учня у порту, проте запам'ятав його 
обличчя. У хлопчини були кумедні різнокольорові очі – одне зелене, інше синє. 
Та ще ім'я, його часто повторювали – Кристобаль. Мабуть, хлопчина був десь 
під самим дахом, і вибухом його відкинуло далеко в море; там він вчепився за 
колоду і поплив за водою. Шкіпер підрахував відстань та швидкість течії: так, 
все сходилося. 

– ... Ну навіщо мені неприємності! – завив Тако, відчуваючи, що "Вірна" 
починає нервувати. – Я звичайний рибалка! Іноді перевожу сякі-такі вантажі з 
Сарми до Огамі, але зайва увага мені ні до чого! А тепер як щупаки 
довідаються про таку здобич ... агій, плакала моя спокійна старість, моя 
хатинка та сад яблуневий... 

– Але ж ми не можемо його покинути, – тихо, проте впевнено мовив 
Унагі. – Він живий. Бачиш, дихає? 

– Бачу! – рикнув шкіпер. – Думаєш, я зовсім без серця? 
Унагі з несподіваною акуратністю поклав хлопчика на палубу, і Тако 

відчув, як "Вірна" випустила невидимий мацак і заходилася дуже обережно 
обстежувати нового гостя. Це був дуже рідкісний прояв допитливості з боку 
шхуни і він міг означати лише одне: в хлопчикові дрімав талант навігатора. 

– Гм, – Тако почухав заросле підборіддя. – А ось це цікаво... 
Настрій шкіпера змінився швидше, ніж вітер над морем. 
Він нахилився над безтямним тілом. Колишній учень алхіміка дихав 

хрипкувато, з посвистом; тіло вкрите опіками та подряпинами, права сторона 
обличчя сильно обгоріла на сонці, а ліва всуціль заховалася під кіркою 
зашкарублої крові. Чи вціліло око? Якщо ні, то навіть краще: з такою 
особливою ознакою знайти хлопчиська буде неважко. "Пошарпало тебе 
добряче, – пробуркотів старий мореплавець. – Як лишень живий зостався? Не 
думав я, що людина на таке здатна..." 

Цієї миті Унагі здивовано вигукнув: 
– Покусай мене медузо! Та ти тільки глянь на це! 
Тако слухняно перехилився через фальшборт і остовпів. 
Між хвилями пливла рибина завдовжки три лікті, з високим плавцем на 

спині та кістяним наростом на носі. Вона невідривно йшла слідом за "Вірною", 
тримаючись на шанобливій відстані... і від неї тягся тонкий, ледь відчутний 
мацачок, – прямісінько до хлопчини, котрий лежав на палубі. Унагі, звісно, 
цього не побачив. 

– Які дивні в неї очі... – прошепотів матрос. Вони й справді виявилися 
дивовижними, різнокольорові – зелене ліве і синє праве. "Чому це мене не 
дивує?" – подумав шкіпер. 
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Масть у кораблика була рідкісна, зеленкувата. 
– Ну-у, тихо, тихо. – Тако погладив борт шхуни, відчувши, що та 

напружилась, ніби стара сварлива баба, забачивши першу у місті красуню. – 
Чого смикаєшся? Вона хоч і спритна, зате ж маленька зовсім, а ти у нас 
досвідчена, чи не так? Ти найкраща на виднокраї. 

Нехитра похвала в поєднанні з грубими лестощами подіяли. 
Переконавшись, що маленький фрегат і не думає відставати, Тако повернувся 
до Унагі. 

– Перетягни-но його у затінок і дай води, – мовив шкіпер. – В Огамі  ми 
прибудемо ввечері, а там одразу підеш до таверни "Моряцька усолода" і 
запитаєш Веліна-цілителя. – Тако на мить замовк. – Може, ще не буде пізно? 

"...а може, він усе-таки вирушить назустріч Великому Штормові, 
рахувати острови? Ох, я старий грішник. Гаразд, нехай боги усе вирішать, а я 
побуду трішки перевізником душ. Ох, Унагі, й навіщо ти визирнув за борт..." 

 
*** 
 
У маленьких портах, де всі одне одного знають мало не з дитинства, 

незнайомців завжди побоюються. А вже коли час непевний, лихий, коли навіть 
магуси, наділені владою, не можуть бути впевнені у тому, що вранці знайдуть 
свої голови на колишньому місці... 

"Бачив? – сказав один рибалка іншому, коли якось опівдні на пришибі 
з’явилися високий суворий чоловік та худорлява бліда дівчина з надзвичайно 
довгим чорним волоссям. – Ніхто не хоче їх на борт брати..." 

Другий рибалка закивав, і обоє взялися збирати снасті. 
Дивна пара з'явилася в Огамі два тижні тому. "Морська зірка" зайшла до 

порту, аби поповнити припаси, а вони зійшли на берег – і там зосталися. Хазяїн 
дешевого заїзду був єдиним, кому вони назвали свої імена: чоловік назвався 
Кайреном, і був купцем із Лазурової гавані, а дівчина виявилась його 
нареченою. Звали її Лара. 

Заледве це стало відомо портовим пліткарям, Огамі загудів. Купець? А де 
ж його крам? Та й дівча не виглядало надто щасливим, як для нареченої, хоч на 
Кайрена задивлялись молодиці – він був ставний, вродливий чоловік. Жили ці 
двоє відлюдно  і спершу нікому не говорили, куди пролягає їх шлях. 

Так минув тиждень, а потім купець та його наречена стали походжати 
причалом; Кайрен раз у раз підходив до матросів зі шхун і розпитував їх, куди 
прямують. Усім стало ясно, що ці двоє шукають попутний корабель, а отже, 
гроші в них закінчуються: щоби найняти перевізника, потрібна була 
чималенька сума. 

Минуло кілька днів, проте Кайрен так і не зумів домовитися із жодним 
капітаном. Його наречена зазвичай стежила за розмовою, стоячи віддалік. Її 
дивна непримітна врода натякала на північні вітри, і поступово мешканці Огамі 
стали побоюватися незнайомки: вони нарешті згадали про те, що саме на 
Півночі зараз аж надто спекотно... 
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– От скажіть, пане, куди котиться світ? – портовий жебрак, що дрімав на 
сонці, раптово схопив Кайрена за полу куртки. "Купець" здригнувся від 
несподіванки і мимоволі сягнув рукою до пояса туди, де ще недавно висіла 
шабля. Гроші за неї дозволили їм прожити два тижні в Огамі, ночуючи під 
дірявим дахом і перебиваючись з хліба на воду. – Пане, хіба це і є та Золота 
Доба, яку нам обіцяли після сходження на престол імператора Аматейна, нехай 
боги примножать його роки? Його роки... – Жебрак розсміявся хрипкувато і 
тоскно. – Магуси, мабуть, спершу сподівалися перечекати руїну... а от і ні! 
настала й їхня черга страждати... настала черга… 

Він зашкутильгав геть, бурмочучи щось про справедливу помсту – 
брудний, старий, недоумкуватий. Кайрен дивився йому услід, стискаючи 
кулаки, а потім відчув повний скорботи Ларин погляд. 

– Він у чомусь правий, – тихо мовила дівчина. 
Кайрен похитав головою. 
Док, мета їх сьогоднішнього пошуку, виглядав дуже старим – як і всі 

споруди в Огамі. Над загорожами з сірого каменю, порослого слизьким мохом, 
незвично низько погойдувалися щогли шхуни з прибраними вітрилами; 
звідкись знизу долинала луна тихої розмови. Кайрен, залишивши Лару на 
пристані, перебрався по хисткому містку на стіну, що потроху осипалася. 

Док був осушений майже повністю, і шхуна лежала на піщаному дні, 
невдоволено примруживши очі. Біля неї бродив по пояс у воді худорлявий 
парубійко; він час від часу зупинявся, торкався борту кінчиками пальців і 
пташиною морською мовою щось казав своєму співрозмовникові, якого 
Кайренові видно не було. 

– Агов, хлопче! 
Юнак звів голову; його вузьке засмагле обличчя перетинала чорна 

пов'язка. 
– Чого тобі? Не бачиш, я зайнятий. 
– Скажи, це "Спритна"? – Сподіваючись успіху, Кайрен вирішив не 

звертати увагу на непоштивість, хоча станься таке на півроку раніше, 
хлопчисько б уже занурився в брудну воду з головою. 

– Так, а що? – Одноокий вхопився за звислий із борту трос і легко, мов 
білка, злетів на палубу. – Є пропозиції? 

– Я хотів би поговорити зі шкіпером Ристо... 
– Шкіпер зайнятий. – Нахабний матрос посміхнувся. Шхуна раптом 

заворушилася, здійнявши невисокі хвилі, і з трюму почулася стишена лайка. – 
Якщо ви хочете перевезти вантаж, то майте на увазі: наші трюми заповнені. 
Хіба що товар займає мало місця і його дуже треба заховати... 

Кайрен озирнувся і зустрів благальний погляд Лари: дівчина стояла 
досить близько, щоб чути всю розмову, і тепер на її обличчі було написане 
благання. 

– Наш вантаж ховати не треба, – сказав він, вимушено посміхаючись. – 
Всього дві людини – я та моя наречена. Ми чули, "Спритна" іде до Гармсиля... 

Строго кажучи, чули вони дещо інше. "За таку справу візьметься тільки 
Ристо, – сказав один з капітанів після довгих і марних умовлянь. – Він любить 
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по лезу ножа бігати". В перекладі на людську мову це означало, що шкіпер 
трохи  несповна розуму. 

– Ой, ні-ні! – Матрос рішуче замотав головою, і шхуна знову хитнулася. – 
Ми пасажирів не беремо! 

Кайренові кулаки стиснулися. 
– Слухай, нахабо! Та як ти смієш... 
Доказати він не встиг; з надр шхуни випірнула скуйовджена фізіономія, 

вимащена чимось чорним, і заявила: 
– Я все зробив, Ристо! Можна вантажитись! 
Кайрен похолов. 
– От і чудово, Унагі, – кивнув підручному одноокий шкіпер. Певно, до 

його каліцтва всі давно звикли, тому й не вважали за потрібне попередити. – 
Зараз будемо піднімати нашу дівчинку, я от тільки владнаю одну справу. 

Дивлячись на Кайрена знизу вгору, Ристо поводився спокійно та 
невимушено. Зрештою, хіба шкіпер на палубі власного корабля може відчувати 
невпевненість? 

– Я чув про вас, – сказав він неголосно. – Молода пара шукає шхуну, що 
підвезла б їх до Гармсиля. Ви, мабуть, дивуєтеся, чому жоден корабель туди не 
йде? 

Кайрен промовчав. 
– То я скажу. Проблема зовсім не в кораблях, а у вас самих. Лише 

цілковитий ідіот міг не здогадатися, хто ви такі насправді... 
Поки він говорив, вода у доці почала підніматися, а разом з нею і 

корабель. Кайренові раптом здалося, що його сподівання зосталися на дні, у 
каламутній круговерті. 

– Ваші обличчя зовсім не засмаглі, – між тим вів далі шкіпер, і його єдине 
око хитро примружилося. – Розпізнати у панночці північанку не зумів би лише 
сліпий. Ви аристократи, та знали ліпші часи – це видно з одежі. Зостається одне 
запитання: ви люди чи магуси? Відповідь, на мою думку, очевидна. Огамі – 
місто контрабандистів, і юна дівчина, коли вона людського роду, нізащо не 
з'явиться в доках, навіть у супроводі нареченого... 

Палуба піднялася досить високо, і шкіпер, розбігшись, перестрибнув на 
стіну. 

– От, власне, й усі мої здогади. – Зблизька було видно, що він і справді 
молодий, хоча й не настільки, як спершу здалося Кайренові. – Звістка про те, 
що Імператор взяв у облогу Цитадель клану Сови, дійшла сюди нещодавно. Як 
ви двоє вибралися з замку, оточеного військами, мені не цікаво. Клан Соффіо 
потрапив під удар третім, після Фейра та Амальфі. Мені дійсно шкода... – Він 
ледь завагався. – Та я звичайний рибалка і не маю наміру втручатися в 
політику. Вам доведеться підшукати іншого перевізника... – Ристо змовк і 
уп’явся поглядом кудись мимо Кайрена. 

– Ви надто здогадливий як на звичайного рибалку, – сказала Лара 
Соффіо, молодша донька лорда Сови. – А хочете, я скажу, хто ви такий 
насправді? – Засмагле обличчя шкіпера зблідло, блакитне око примружилось. – 
Ви дрібна рибка, яка плаває біля берега і щоразу, дивлячись у бік відкритого 
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моря, каже собі: ну як же я можу вирушити туди? Там кракени і мерри, там 
чорториї та мурени – з'їдять і не помітять. А тут, на мілині, мене поважають і 
навіть бояться... 

– Можете вважати мене боягузом, панянко! – Ристо глузливо вклонився. – 
Моя шкура не тонша за шкуру фрегата, уколів я не відчуваю. Відтак дозвольте 
відкланятися – до Гармсиля дорога неблизька, а нам ще вантажитися. 

Кайрен стиснув тонкий зап'ясток нареченої. Мить, коли вона раптом 
стала випромінювати силу й потугу, як і належить спадкоємиці стародавнього 
роду, минула – тепер перед ним була просто втомлена і засмучена юнка. 

– Йдемо, – тихенько мовила Лара. – Може, це ще не кінець? Сказано було 
колись: "...всі наїдки й багатства земні згодуй всепожираючому полум'ю, і коли 
ляже сірий попіл там, де вирував вогонь, – ти побачиш перо з крила фенікса, ти 
спізнаєш нову надію..." 

Кайрен зненацька відчув на собі чийсь важкий погляд. Він обернувся і 
побачив Ристо: шкіпер стояв на тому ж місці, схрестивши руки на грудях. Щось 
дивне було у виразі його обличчя. 

– Звісно, мені не дуже-то хочеться мати справу зі щупаками, – півголосом 
мовив Ристо. – Та, можливо, вони й не звернуть уваги на дрібну рибку? 

Лара заплющила очі. 
– Умови на шхуні далекі від розкішних. Занадто мало місця... 
Він відволікся; рівень води у доці дорівнявся до зовнішнього, і ворота 

відчинилися. Ворушачи плавцями, шхуна стала виходити з доку, і шкіпер 
напружено стежив за цим. Тільки впевнившись, що все гаразд, він сказав: 

– Загалом, якщо ви не передумали – ласкаво просимо на борт! 
 
"... і  відтоді між Кланами почалася міжусобна війна. З плином часу 

чвари за острови все частіше вирішувалися руками простих людей. Навіть 
ненавчений магус вартує десяти, а вже загін із п'яти досвідчених воїнів здатен 
вчинити страшні руйнування на полі битви. Люди гинули у боях сотнями, а 
гарнізон з кількох магусів міг утримувати невеличку фортецю, поки не 
закінчувалася вода..." 

Лара Соффіо закрила книгу і поклала її назад на полицю. 
Поки не закінчувалася вода. 
Останні півроку її життя промайнули наче в тумані, де зрідка 

проблискували уламки колись чудового вітража, розбитого на скалки у ніч 
першого штурму. З чого все почалося? З вогняних снарядів, що летіли в небі, 
вибухів на внутрішньому подвір'ї, падіння даху... 

Вона і Кайрен втекли за перших днів літньої посухи, а зараз, мабуть, 
запаси води у цитаделі закінчувалися. 

– Від нас не залишиться навіть книг, – пробурмотіла Лара, ведучи тонким 
пальцем по краєчку книжкової полиці. Цей предмет умеблювання виявився 
несподіваною знахідкою на кораблі контрабандиста, та ще більше вона 
здивувалася, коли прочитала написи на корінцях. 

"Мистецтво морської війни"..."Тактика"..."Облога фортеці"... 
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Хоч їхній Ристо й старався всіляко продемонструвати, що війни магусів 
його не дуже цікавлять, полиця викрила шкіпера з головою. Він, звісно, повівся 
вельми галантно, поступившись пасажирам каютою, але такий доказ варто було 
заховати. Чому ж він цього не зробив? 

"Дивно..." 
Наступна книга в її руках відкрилась сама, і дівчина здригнулася з 

несподіванки, та зараз же заспокоїла себе: хтось часто перечитував саме цю 
сторінку, от і все. 

"...не може викликати сумніву, що найсерйознішу загрозу для 
імператорської влади й Трону становить клан Фенікса. Навіть коли не 
зважати на легенди, що саме Фенікс порушив заповіти засновників і навчив 
людей користуватися вогнем..." 

Лара похолола. Звідки в контрабандиста міг взятися "Вогняний трактат", 
найкрамольніша з усіх заборонених книг в Імперії? Десять років тому її батько 
встиг прогортати таку ж незадовго до того, як її довелося кинути в багаття, – а 
потім він передав відображення книги доньці, разом з іншими знаннями. 

За чутками, у багаття відправили й автора. 
"...не варто забувати про дар, яким наділені всі Фенікси. Полум'яний 

погляд – страшна зброя, проти якої мало хто вистоїть..." 
– Та хто ти такий?! – прошепотіла дівчина, і цієї ж миті двері каюти 

прочинилися. На порозі стояв Ристо – руки схрещені на грудях, єдине око 
дивиться так похмуро, що здається – от-от спопелить її на місці. 

– Ну, годі, – заявив шкіпер. – Читати чужі книги – це навіть нетактовніше, 
ніж читати чужі листи! Покладіть-но її на місце! 

– А що ж ви їх не заховали? – Лара відступила на крок. "Вогняний 
трактат" вона, як і раніше, тримала в руках. – Чого ж не... – вона осіклася. – 
Стривайте-но! То ви що, підслу... ой... як же ви дізналися, що я... 

– Я на цій шхуні капітан, – понуро відізвався Ристо. – Я бачу і відчуваю 
все та всіх на борту, зрозуміло? 

Книга з грюкотом впала на підлогу. Шкіпер нахилився й підняв її; 
дбайливо обтріпав обкладинку і поклав на полицю. Лара стояла непорушно, 
мовби з каменю витесана. 

– Раджу вийти на палубу, панно, – коротко кинув наостанок 
контрабандист. – Там свіже повітря і все таке... 

 
Три дні на борту "Спритної" видалися Ларі найдовшими у її житті. 
Спершу все було не так вже й погано. Ристо поступився гостям каютою, а 

сам пішов ночувати на палубу. "Я завжди так роблю влітку" – мовив він 
недбало, та от лишень Лара на власній шкурі встигла відчути, що таке літня ніч 
у цих широтах – пронизливий холод, що проймає до кісток, та ще й вогкість до 
нього на додачу. Та коли шкіпер зібрався воювати з цими підступними 
супостатами за допомогою однієї тонкої ковдри, вона не мала наміру його 
переконувати в іншому: для п'яти осіб кораблик виявився затісний. На 
"Спритній" була всього одна каюта – капітанська, та ще тісний кубрик, де 
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ночували Велін та Унагі. Трюми було по зав'язку заповнено якимись ящиками, і 
Лара не квапилась дізнатися, що в них є. 

Здоровань Унагі за весь час їх знайомства не зронив і трьох слів, та зате 
він вмів грати в шахи, чим вони з Кайреном і займалися майже весь час. Велін – 
високий, усміхнений чоловік, чимось нагадував Ларі старшого брата. Тільки 
Маркові було сто тридцять років, а Велін, мабуть, заледве встиг розміняти 
четвертий десяток. 

Лара не одразу зрозуміла, що не врахувала ще одного члена команди – 
самої шхуни. Кораблі завжди сповнювали дівчину жахом: виростаючи з 
маленької непоказної рибини, фрегат міг перетворитися на невеличку шхуну, як 
от "Спритна", або на справжнє одоробло – "Морську зірку"; все залежало 
виключно від волі навігатора, з яким фрегат був пов'язаний. "Цей зв'язок може 
припинитися лише зі смертю корабля або навігатора, – колись розповідав Ларі 
батько. – Тоді той, хто залишився жити, може підшукати собі нову пару... якщо, 
звісно, у нього не зникне інтерес до життя". 

Вже другого дня Лара відчула себе незатишно, і причин на те було кілька. 
Насамперед, шкіпер; Ристо походжав по палубі з такою квасною фізіономією, 
що прихильне враження, справлене його вчинком напередодні, випарувалось 
безслідно. Лара, однак, страждала від докорів сумління. 

Друга причина була серйозніша, і звалася вона "Кайрен". 
...він стане твоїм чоловіком. Так буде краще для всіх нас. 
Їх заручили. Клан Сови, як і решта родин, намагався утримувати баланс 

між чистотою крові та близькоспорідненими шлюбами. Хоч Кайрен не мав 
совиної пам'яті, їхні родові лінії не перетиналися вісім поколінь. 

...заради блага клану ти мусиш народити здорову і обдаровану дитину. 
За день до їхнього весілля відбувся штурм. 
Півроку облоги не додали до їхніх стосунків нічого нового: Кайрен при 

зустрічі казав їй "ви" і цілував руку, а Лару те цілком влаштовувало. Втеча і 
злигодні далекої дороги їх зблизили ненабагато, а вимушене байдикування 
призвело до того, що Лара над дечим замислилася.    

"Я ж зовсім його не знаю..." 
... "Спритна" різала носом воду, і бризки долітали до сукні, та дівчина 

цього не помічала. 
– Не раджу тут стояти, – стиха проказав хтось позаду неї. – Змокнете і 

захворієте, а в мене зілля позакінчувалися. 
Лара обернулася. 
– То ви лікар, Веліне? 
– Ні, не лікар. – Він похитав головою. – Цілитель. Знаєте різницю? 
Звісно, вона знала. 
– Ви зцілюєте доторком руки? – Дівчина з захватом роздивлялася 

людину, що стояла перед нею. – Я знаю, що цілителі бачать людину зсередини, 
перебирають її спогади, наче коштовне каміння. Надзвичайно! Та хіба цілитель 
не може знайти собі достойніше місце, ніж шхуна контрабандистів? 

Велін засміявся. 
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– Я виріс у місті контрабандистів, панночко! До того ж, хіба це місце 
недостойне? Шкіпер мій найліпший друг, я колись врятував йому життя, а 
згодом він неодноразово рятував мене. Чи це не привід, щоб знаходитись саме 
тут, а не в іншому місці? 

– Он як... – промовила Лара. – Отже, борг крові? 
Цілитель знову не погодився. 
– Борг дружби, і більше нічого. Просто ви поки-що не розгледіли його 

справжнього лиця – можливо, він цього й сам не хоче. 
Лара кинула короткий погляд у бік корми: Ристо сидів там, схрестивши 

ноги і випроставши спину, і вигляд мав байдужий. 
– Він все чує, – відповів  Велін на невимовлене запитання. – Така природа 

зв'язку з кораблем. Можете собі уявити, що зараз він одночасно прислухається 
до нашої розмови і до грюкоту шахових фігурок об дошку, відчуває течію і 
силу вітру, помічає кожну рибину, що пропливає повз нас? 

Дівчина спробувала – і безсило розвела руками. 
– От і я не можу. Тому не судіть його занадто суворо... 
"А за що я маю його судити?" 
 Не розплющуючи очей, шкіпер несподівано сказав: 
– Унагі, на обрії справді фрегат, чи Спритна знову надумала жартувати? 
Здоровань зараз же підскочив і рушив на корму; Велін та Лара взяли з 

нього приклад, а Кайрен залишився сидіти біля шахової дошки. Придивившись, 
Лара вгледіла удалині ледь помітну рисочку. 

Їй раптом стало холодно. 
– За вами, – мовив Ристо, продовжуючи сидіти в попередній позі. – Вони 

небезпечні? 
– Дуже... – Лара опустила погляд. – Але чому ви такі впевнені... 
Рисочка-вітрило зробилася трохи більшою. 
– Зараз часи неспокійні, торгові судна ходять лише караванами. А цей 

фрегат, як бачите, один – і вельми цілеспрямовано рухається по нашому сліду. 
Вітер йому сприяє, і скоро він нас наздожене... 

– Ви так і будете сидіти й чекати? – пролунав у Лари за спиною голос 
Кайрена. 

– А що, коли я кинуся за борт, вони перелякаються й відстануть? – 
Блакитне око розплющилося і зиркнуло на магуса з іронією. – Ох, знав я, що ви 
двоє втягнете мене у великі неприємності... 

Шкіпер підвівся і став спостерігати за наближенням погоні з таким 
виглядом, ніби вона його жодним чином не стосувалася. 

– Це дійсно страшні люди, – сказав Кайрен. – Нишпорки Його 
Величності... 

– Чув про таких, – недбало відізвався Ристо. Він дивися на корму і через 
те магусові довелося звертатися до його потилиці. – З яких кланів? Скопа? Чи 
Яструб? 

– Скопа, – відповів Кайрен. Легка заминка видала його невдоволення. – І, 
здається, один з клану Чайки. 
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– Чайка підкорює волю людей, Скопи роблять справу, – кивнув Ристо. – 
Дуже дотепно. 

– Я не розумію! – вибухнув Кайрен. – Невже ви не... 
На обрії вже можна було порахувати вітрила фрегата-переслідувача. 
– Я звичайний рибалка. – Шкіпер розвернувся і опинився лицем до лиця з 

розлюченим Кайреном. – Можу й налякатися. 
– Ти, наволоч... 
– Припиніть! – Лара кинулася між ними, заступивши спиною Кайрена. – 

Зараз не місце й не час з'ясовувати стосунки. Коли ми врятуємося, то заплатимо 
вам за завдані незручності, але зараз я прохаю про допомогу. Ці люди.. їм 
потрібна я. 

Кайрен стиснув зап'ясток нареченої. 
– Ларо, не треба... 
– Він мусить знати, у що вплутався... – промовила дівчина, а Ристо 

пробурмотів ледь чутно: "Так, саме час". – Імператор знищує наш клан, тому 
що ми Ті, хто Пам'ятають, охоронці знань, які стали надто небезпечними. Я 
бережу пам'ять роду Соффіо, від самого приходу Засновників і до цього дня. 

Лице Ристо залишилось непроникним, і Лара зрозуміла раптом, що 
значно легше дивитися на його руки, схрещені на грудях, на дивовижно тонкі 
пальці. 

– Я не знаю, що сталося з моїми рідними у Совиному гнізді, – вела далі 
Лара. – Можливо, вони всі мертві, й тепер Імператор хоче отримати мене... 

Шкіпер мовчав, і Лара теж замовкла. Їй здалося, що всі звуки зникли, 
пропали  – і зовсім не одразу вона зрозуміла, в чому річ. 

– Вітер ущух, – мовив Унагі. Весь цей час він стояв, прикривши очі від 
сонця долонею, і спостерігав за фрегатом. – Вони сповільнюються... 

– От би нам зараз допомогу... – сказав Велін, ні до кого не звертаючись. – 
От би дехто приплив... 

Почулось важке зітхання. Тонкі пальці здригнулися, безгучно відбиваючи 
барабанний дріб. 

– В могилу мене заженете, – сказав Ристо тоном ображеної дитини. – 
Унагі, де упряж? 

Здоровань майнув до трюму і незабаром з'явився на палубі з в'язкою 
мотузок. Утрьох вони заходилися закріплювати мотузки на бортах – так, що 
вільні кінці падали в воду. Шкіпер працював нарівні зі своїми помічниками, а 
Кайрен та Лара спостерігали за цими безглуздими діями. Вітер знову подужчав, 
і фрегат за кормою наблизився. 

– Готово! – Ристо обтрусив рукави. – Нумо, запросимо гостей! 
Він рвучко відвернувся, і Лара відчула, як здригнулася палуба під ногами, 

– а слідом за цим почулось тонке свистіння. 
Ристо похитав головою. Чути було, як він бурмоче: "Вхопи мене кракен, 

не виходить..." 
– Зараз буде неприємно... – почав Велін, і цієї миті знову пролунав свист. 

Він майже одразу стих, а Лара відчула, що у неї заклало вуха. 
Палуба задрижала знову. 
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Мотузки одна за одною стали натягуватися; Лара підбігла до фальшборту 
і від подиву мало не впала в воду. 

Побіч "Спритної" пливли істоти. Їхні чорні блискучі тіла звивалися, 
плавці працювали швидко, здіймаючи хмари водяних бризок, носаті писки 
цілеспрямовано вказували на південь. У пащах істоти стискали мотузки, і тепер 
Ларі стало зрозуміло, чому Ристо назвав троси «упряжжю». 

– Боги, як їх багато! – прошепотіла вона. Хоча створіння й виглядали 
страхітливо, порівняно з небезпекою, котра чигала на кільватері, вони 
здавалися дуже милими. – Сім… ні, вісім! – Вона метнулася до другого борту. –
І тут теж.... 

– Відійдіть, – пролунав голос Унагі. – Зараз вони помчаться. 
Його попередження ледь не спізнилося: "Спритна" зненацька рвонула з 

місця і пішла так швидко, що в Лари запаморочилося в голові і вона ледь не 
втратила рівновагу. Велін, який опинився найближче до дівчини, відволік її до 
щогли і зараз же кинувся до Ристо – лише тепер Лара побачила, що шкіпер 
виглядає зовсім знесиленим. Зрештою, варто було цілителеві ступити крок у 
його бік, Ристо зараз же випростався. 

– Зі мною все гаразд, – мовив він хрипкувато. – Вітер затих, дуже вдало. 
– Зайвий раз підтвердимо репутацію невловимих, – Велін знизав плечима. 

– Та мені здалося, чи ти насправді... 
– Не здалося. – Ристо витер піт з чола тильною стороною долоні. – 

Щоразу це все важче. Коли б ти знав, як мені набридло... – він затнувся, 
похопившись, що на палубі є хтось чужий. – От, панночко. Милуйтеся 
дельфами, поки є нагода. 

– Це справді вони? – приголомшено мовила дівчина. – Я... я читала, але... 
У книгах її батька дельфи описувалися по-іншому. Там казалося, що вони 

схожі на змій і нападають на фрегати, якщо збираються у зграю... що вони 
небезпечні. Переляк, мабуть, відбився на обличчі дівчини, бо шкіпер мовив, 
посміхаючись: 

– Не все те, від чого застерігають книги, небезпечне. І скільки небезпек 
вони замовчують... 

При слові "книги" вона мимохіть пригадала, що трапилося вранці у каюті 
і знову задумалася, звідки у перевізника, що промишляє контрабандою, могла 
взятися заборонена книга.  

– Не підходьте до фальшборту, – додав Ристо. – Хитавиця 
посилюватиметься, ви можете випасти... 

Він похитнувся. 
– Що відбувається? – Лара вже не намагалася приховати розгубленість. – 

Як ви це робите? 
– Яка різниця? – Шкіпер вимучено посміхнувся. – Я вас рятую, от і все... 
Кайрен стояв біля корми, суворо дивлячись за обрій, ніби був на шхуні 

зовсім сам. Лара несподівано зрозуміла, що решта три дні на борту "Спритної"  
будуть зовсім нестерпними... 
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... Дельфи несли їх до пізнього вечора. Уже засутеніло, коли зубаті 
створіння покидали упряж і зникли у мороці, на прощання підстрибнувши над 
водою. "Щоразу це все складніше", – згадались Ларі слова шкіпера. Цікаво, від 
кого шхуні доводилося рятуватися раніше? Воістину, дивний корабель був 
сповнений таємниць, та вона занадто втомилася, аби думати про це.  

– Йдіть спати, – сказав Велін, який примудрявся весь вечір  слідкувати за 
нею і за шкіпером водночас. 

– Мене гризе сумління, – відповіла дівчина. – Ваш капітан, він виглядає... 
втомленим. Мені незручно забирати в нього каюту... 

– Не меліть дурниць! – шпарко відізвався Ристо, цього разу не вважаючи 
за потрібне прикидатися, що не чує їхньої розмови. – Зі мною все гаразд... 

Велін розвів руками, і Лара не стала сперечатися. Вона вирушила спати 
до каюти, а Кайрен, очужілий  та задуманий, влаштувався на сіннику біля 
дверей. Дівчина заснула, тільки-но її голова торкнулася подушки, але сон був 
неспокійний. 

 
... – Ларо! – Кайрен тряс її за плечі, його лице було стурбованим. – 

Прокинься! 
Вона й сама зрозуміла, що час вставати. Палуба під ногами здригалася, 

ніби хтось бився об корпус «Спритної", та це було лише півбіди. Лара відчула 
хвилі страху, що йшли з усіх боків – шхуна відчайдушно боялася, але чого? 

Дівчина похапцем обтрусила зім'яту сукню  і вибігла на палубу. 
Ззовні була глибока ніч; палуба шхуни святилася блідо-зеленим світлом, 

примарним і дуже неприємним. Дув сильний вітер, але чомусь Ларі здалося, що 
"Спритна" не рухається, наче вода раптом стала густою. 

– Йдіть до каюти! – прошипів Ристо. Він стояв біля правого борту шхуни, 
стискаючи шаблю. – Вам тут нема чого робити! 

Лара озирнулась і побачила, що Велін на кормі і Унагі біля лівого борту –  
обоє були озброєні, один – шаблею, а інший – бойовим молотом. Обличчя у них 
були схвильовані. 

– Що відбувається? – запитав Кайрен. – Нам загрожує велика небезпека? 
Я можу допомогти... 

Відповідь Ристо переконала Лару у тому, що небезпека не те що велика, а 
смертельна. 

– Нас занесло у гніздо мурен, – знехотя відгукнувся шкіпер. – Вони 
сплять, але будь-якої миті можуть прокинутися, і тоді... боюся, від нас не 
залишиться навіть клаптя вітрила. В мене у каюті під койкою є ящик, у ньому 
лежить абордажна шабля... 

Кайрен повернувся до каюти, а Лара обережно просунулася до правого 
борту і зазирнула через нього. У клубах туману їй не вдалося розгледіти воду – 
одне суцільне місиво з тісно переплетених лускатих тіл. Вони ледь помітно 
ворушилися у мороці, та поки-що жодна страшна голова, жодна вишкірена 
паща не здійнялася над зміїним килимом. Кінця-краю не було видно цьому 
жахіттю, і здавалося, "Спритна" застрягла тут назавжди. 
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– Ви сподіваєтеся від них відбитися? – прошепотіла Лара, скоса 
позираючи на шаблю в шкіперових руках. – Хіба у нас є шанси? 

– Шанс є завжди, – так само тихо відповів Ристо. – Крім того, я не маю 
наміру сидіти й дивитися, як від мого корабля будуть відгризати по шматочку... 

На палубі показався Кайрен, і шкіпер помахом голови вказав йому стати 
біля носа. Лара пригадувала малюнки у давніх книгах: розверсті пащеки, гострі 
зуби... 

– Ми майже пройшли. Залишилось небагато. 
Лара вирішила, що шкіпер просто хоче їх підбадьорити, але, зиркнувши в 

бік носа шхуни, побачила віддалік виблискуючу воду. Вона наближалася 
страхітливо повільно: здавалося, минула ціла вічність, поки ніс шхуни вийшов 
на чистий простір, й одразу ж її рух пришвидшився. Лара скоса поглянула на 
Ристо: шкіпер був, як і раніше, нерухомий, та його губи ледь помітно 
ворухнулися: "Швидше!" 

Ось корпус вивільнився наполовину... 
На дві третини... 
...й, нарешті, "Спритна" опинилася на свободі. 
– Тихіше! – Ристо підняв руку, попереджаючи. – Вони не всі сплять у 

одному місці, буває й... 
Щось глухо вдарилося об корпус, й одразу ж над правим бортом 

"Спритної" зметнулася волохата голова з величезними сяючими очима. Шкіпер 
рвонув назустріч мурені, сильно відштовхнувши Лару. 

Шхуна здригнулася, а змія видала трубний крик болю: зараз же позаду 
почулися крики у відповідь. Вітрило "Спритної" різко розвернулося – полетіли 
ошмаття тросів, – і шхуна, спіймавши вітер, гайнула з місця з такою швидкістю, 
що Ларі приверзлося здивування у погляді, яким мурена провела вислизаючу 
здобич. 

"Спритна" неслася вперед, тварюки за кормою волали все голосніше – а 
потім вітер раптово ущух, і з правого борту шхуни розлилося сріблясте 
мерехтливе сяйво. 

З туману виплило щось. 
Це був фрегат – але такого величезного корабля Ларі не доводилося 

бачити навіть у столиці. З десяток щогл здіймалося над палубою, на деяких 
замість вітрил висіло почорніле дрантя, на інших птахи звили гнізда. Корпус 
велетня обріс водоростями та черепашками так сильно, що нагадував радше 
плавучий острів. 

Фрегат був молочно-білого кольору. 
Фрегат був зовсім сліпий... 
Чудовисько з дитячих казок, створіння, про яке навіть у досконалій 

пам'яті Лари Соффіо зберігалися лиш непотрібні уривки пліток, повільно 
пропливало повз завмерлу шхуну і застиглих від подиву людей та магусів. Коли 
воно зникло в тумані, то виявилося, що разом з ним зникли й мурени. 

– Ш-що це було? – прошепотіла Лара. 
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– І гадки не маю, – чесно відповів Ристо. – Коли вірити легенді... ні, 
дурниці. Я думав, його не існує. – Він тяжко зітхнув і промовив дещо 
сварливим тоном: 

–  Може, ви відпустите нарешті мою руку? 
– Ох... – Лара зашарілася до вух. Вона й не помітила, якої миті схопила 

шкіпера за руку, але тепер її долоня зберігала пам'ять про його сухі гарячі 
пальці. Вона відступила на крок – а потім шкіпер став осідати на палубу. 

– Веліне! – скрикнула дівчина перелякано, і цілитель, який доти 
вдивлявся в туман, намагаючись розгледіти там обриси білого фрегата, зараз же 
опинився поруч. 

"Зі мною все гаразд..." – пробурмотів шкіпер. Його обличчя спотворилося 
від сильного болю, руки притислися до живота, однак Лара раптом зрозуміла, 
що не бачить крові. 

– Він не поранений. – Велін підвівся з колін і підійшов до фальшборту. – 
Поранено "Спритну", і це дуже погано... 

Посеред борту, трохи вище ватерлінії, зяяла глибока рвана рана, з якої 
сочилася срібляста кров – чи те, що струмувало у жилах фрегата замість крові. 

– Що за баласт у нас у трюмах? – запитав шкіпер, кривлячись від болю. 
Видно було, що він дуже страждає і ледве втримується при тямі. – Як... 
зазвичай? 

– Так, – коротко одізвався Велін. Підійшов Унагі, опустився на палубу 
поряд з Ристо. Кайрен спостерігав здалеку за тим, що відбувається. Фрегат 
відновить будь-яку рану в тому разі, якщо його забезпечити сировиною. Лара 
уявила собі, як у трюмах "Спритної" розчиняються мішки з баластом і їй 
чомусь стало моторошно. 

– Я...я зараз... – шкіпер змучено посміхнувся. – Просто... відвикнув... 
Корпус шхуни затремтів. Велін знову перегнувся через борт і став 

спостерігати за зціленням, у якому він не міг допомогти, а Лара слідкувала за 
виразом обличчя Ристо: коли стало помітно, що біль поступово відпускає, 
дівчина зітхнула з полегшенням. 

– Майже все... – сказав Велін. – От... готово, навіть сліду не залишилось! 
Та палуба, як і раніше, тремтіла. 
– Веліне... – Лоб Ристо прорізала глибока зморшка. – Ох, ні... 
Корпус судна затіпало так, що Ларі довелося вхопитися за фальшборт. 
– Що відбувається? – закричала вона, але марно. Пролунав дивний звук, 

схожий на протяжливий стогін, згодом ще і ще один. 
– Вона жере вантаж, – натомленим голосом проказав шкіпер. – Кракен 

мене роздери, вона хоче рости... Унагі, ні! – Здоровань застиг біля люка, що вів 
до трюму. – Вона намірилася очистити трюми і я не зможу її зупинити... три 
тисячі кракенів... 

Він з зусиллям підвівся, але зараз же впав на коліна, бо палуба відростила 
тонкий мацак, що схопив його за ногу і смикнув щосили. Другий мацак 
вчепився йому у волосся. 

– Не ворушіться, – сказав Велін, згадавши про її існування. – Не 
рухайтеся, якщо вам життя любе...  
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– Кайрене... – прошепотіла Лара і побачила, що Унагі притримує її 
нареченого і щось йому говорить. – Що це таке, Веліне? 

– Це проблема, яку шкіпер намагається вирішити вже не перший рік. – 
півголосом відповів цілитель. – Спритну не влаштовують її теперішні розміри, 
вона хоче вирости і стати фрегатом. А він намагається їй завадити. Досі це 
вдавалося... 

– А тепер? Що буде, коли не вдасться? 
– Нічого доброго. Ми зараз значно ближчі до смерті, ніж там, серед 

мурен. Коли вони не зуміють домовитися, Спритна зведе його з розуму і 
розірве на шматки, а потім візьметься за нас... не дивіться, не треба... 

Він міцно взяв її за плече і змусив відвернутися; вона лише мигцем 
встигла помітити, як нові мацаки обплітають шкіперові тіло. Спритна закричала 
знову і знову; це тривало так довго, що Ларі здалося – саме вона збожеволіє 
першою. 

А потім стало тихо. 
Всього на якусь мить. 
Затріщало, і палуба зникла з під Лариних ніг – якби не Велін, вона впала б  

у воду. Борти шхуни розійшлися, носова частина зненацька опинилася вдвічі 
далі, ніж була, а потім Лара відчула, що вони піднімаються. Вона міцно 
заплющила очі, та все-таки відчувала, що трансформація триває і що шхуна 
надолужує втрачене за кілька років. 

"Що вона робить? На кого хоче перетворитися?" 
...коли Лара розплющила очі, вона вирішила, що з'їхала з глузду. 
Вона стояла на палубі найпрекраснішого фрегата з усіх можливих. 

Гладенькі й хижі обриси корабля навертали на думку про морських чудовиськ, 
про свободу і битви. Три щогли несли тріпотливе громаддя вітрил, легко й 
вільно ловлячи вітер. 

Вітрила були темно-зеленого кольору. 
 
– ...Шкіпере, у трюмі порожньо, – доповів Унагі, зазирнувши до грот-

люка. Особливого бажання туди спуститися він не виявляв. – Хоч конем грай. 
– Прокляття! – Ристо дуже повільно підвівся, закриваючи лице руками. 

Його хитало, ніби п'яного. "Спритна" мчала вперед, ловлячи вітер, і виглядала 
вельми безневинно – ну, наскільки це слово можна було вжити щодо фрегата. 
Після того, що вона накоїла, колишня шхуна ніби показувала своїм спокійним 
виглядом: от тепер роби зі мною що забажаєш. 

І все-таки, програв шкіпер чи виграв? Лара озирнулася. За такий фрегат 
який завгодно капітан Його Величності продав би душу – коли б це могло 
допомогти. Але контрабандистові таке доробало, та ще й з прикметними 
зеленими вітрилами, зовсім ні до чого. До того ж, через навіженство шхуни він 
втратив вантаж. 

"Що ж він тепер буде робити? Її не продаси, не подаруєш. Навіть не 
покинеш..." 

Ристо забрав руки від обличчя, і Лара зненацька здригнулася від 
несподіванки. Чорна пов'язка зникла – впала, коли "Спритна" схопила шкіпера 
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за волосся. Під нею виявилось здорове око – звичайне, коли не брати до уваги 
колір. 

Воно було зелене. Таке ж, як вітрила "Спритної"... 
Різнокольорові очі примружилися, і Лара знічено відвернулася. Їй стала 

зрозуміла дратівливість шкіпера і його небажання брати на борт пасажирів: 
через них йому довелося носити пов'язку й під час плавання, а це, мабуть, дуже 
незручно. Трохи поміркувавши, вона зрозуміла й решту: розрахунок був 
простий і дієвий, вона тому живий доказ. Одноокі в портах іноді зустрічаються 
– океан мало кого залишає цілим та неушкодженим, – а от про таку особливу 
прикмету, як різні очі, їй чути не доводилося. Отже, він ховається... але від 
кого? 

А ще вона нарешті розгледіла одну річ, від якої захотілося якомога 
швидше опинитись у Гармсилі. Худе обличчя Ристо з витонченими рисами 
було дуже гарним... 

– Стерво... – незлостиво вилаявся шкіпер і копнув грот-щоглу. Корабель 
не зреагував. – Хто тепер буде за рахунками сплачувати? Паскудо... 

– Добирайте вирази, – подав голос Кайрен. – Тут дама. 
– Нехай дама закриє вуха, – огризнувся Ристо. – Ми за три дні шляху від 

Гармсиля. Без їжі, без вантажу... без нічого. Та гірше за все те, що... 
– Що за нами знову погоня, – перебив його Унагі, вказуючи рукою за 

корму. Це пролунало так буденно і просто, що Лара навіть не злякалася. 
– У чому ж справа? – Кайрен запитально звів брови. – Викличте цих 

тварюк... дельфів... 
Ристо вдивлявся у далекий обрій – туди, де знову з'явилася чорна точка, – 

і лише після цього відповів: 
– У нас немає упряжі. Спритна її з'їла. Як і все решту. А коли б навіть і 

була – дельфи не зуміють тягти фрегат так само швидко, як шхуну... все, я 
втомився... 

Він махнув рукою і рушив до каюти, забувши про те, що тимчасово там 
не живе. Коли за ним зачинилися двері, пролунав справжній шквал вигадливих 
лайок – на щастя, приглушених. 

– Вона з'їла книги, – зітхнув Велін. – Мстива зараза... 
Прямуючи до корми – туди, де стояв Унагі, – цілитель двічі спіткнувся на 

рівному місці. 
 
– Ти такий спокійний. 
Кайрен сумирно глянув на свою наречену і посміхнувся. 
– Чомусь мені здається, що все буде добре. Можливо, цей Ристо що-

небудь вигадає? Він кмітливий. А коли ні, я буду битися за тебе... 
Лара відвернулася. "Які гучні слова..." 
– Один проти трьох. Ти не вистоїш. 
– То загину за кохання. 
– Це по-дурному! – вона роздратовано смикнула плечем. – Лише у 

прадавніх легендах лицарі так чинили, але я живу сьогодні, зараз! Я не хочу 
романтично загинути, я хочу вижити! 
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– Тоді виживи, – мовив Кайрен, і щось у його голосі здалося Ларі дивним. 
– Ти готова заплатити будь-яку ціну за життя? 

– Так! – видихнула вона, не встигши подумати. Кайренове обличчя 
осяялось посмішкою. 

– Тоді я спокійний... 
Фрегат-переслідувач порівнявся зі "Спритною", але таранити не став – 

його правий борт наїжачився абордажними гаками. Примхлива зеленовітрильна 
красуня, ніби щойно помітивши погоню, спробувала ухилитися, але простої 
жвавості виявилося недосить – потрібен був досвід, якого не було ні у 
"Спритної", ні в її капітана. Корпус фрегата здригнувся, коли його пронизали 
гаки, а потім з'явилися непрохані гості. 

Їх було троє. 
– Вітаємо, пані Соффіо! – високий чоловік у чорному говорив дуже 

шанобливо і вклонявся досить низько. – Наш пан велів передати вам 
засвідчення дружби і просив супроводити до нього... 

Лара заціпеніла. 
– Бажано – з доброї волі, – додав другий магус. Третій – худорлявий юнак 

у плащі з каптуром – стояв віддалік, непорушний і байдужий. – Нам не 
потрібно кровопролиття, та й вам також. 

Вона не встигла відповісти, як Кайрен метнувся вперед, стискаючи 
шаблю. 

 
... час рушив повільно-повільно – от він здіймає руку для удару, от 

зблискує сонячний промінь на лезі... а от Скопа недбалим рухом відмахується, 
ніби від надокучливої мухи – і Кайрен падає навзнак. 

Під ним розтікається калюжа крові. 
Повільно... 
Кисть Скопи вкрита кістяними шипами, а смертоносним кігтям 

позаздрив би який завгодно хижак. Він посміхається. 
– Та якщо не можна обійтися без кровопролиття, то – шкода... 
 
– А й справді – шкода, – пролунало позаду. На обличчях нишпорок 

відобразився швидкоплинний подив. 
– А-а, ось і капітан цього прекрасного фрегата! – мовив старший. – 

Імператор віддячить тобі за такий подарунок його флотові, ха-ха... може, 
оголосить героєм... посмертно, ясна річ... 

– Мені цього не потрібно, – відповів Ристо, оминаючи Лару, що як і 
раніше, не могла ворухнутися. – Я скромний. 

– Як забажаєш! – прошипів Скопа, зводячи кігтисту долоню... 
... а наступної миті на палубі "Спритної" спалахнуло три живі 

смолоскипи. 
Лара дивилася, не маючи сили заплющити очі: ось Ристо замахується 

рукою, і магусів охоплює розбурхане полум'я – жадібне, голодне. Майнуло 
жаром, ніби з розігрітої печі, а потім усе скінчилося так само швидко, як і 
почалось. 
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Ніхто навіть скрикнути не встиг. 
– Киньте за борт це вугілля, – шкіпер наморщив носа. – Хоч, варто 

визнати, за життя від них смерділо сильніше... 
Він повернувся до чужого фрегата, що й далі залишався зчепленим зі 

"Спритною" – вона посмикувалася, намагаючись стерти з палуби три випалених 
плями. 

– Я знаю, ви мене чуєте! – вигукнув Ристо. – І знаю, що серед цих дітей 
кракена не було вашого капітана! Ви зараз заберете гаки і рушите собі геть, 
зрозуміло? І забудьте про те, що ви бачили... 

Ніхто не відповів йому, та абордажні гаки один за одним стали 
підніматися... 

 
– Я зараз, зараз! – Велін опустився на коліна біля Кайрена, котрий 

нерухомо лежав на палубі. Лара отямилась від заціпеніння і теж наблизилася до 
нареченого – вона тільки зараз зрозуміла, що він поранений дуже серйозно. 

Долоні цілителя зімкнулися, і між ними з'явилося золотаве сяйво. 
– Не треба... – зненацька промовив Кайрен. Велін ошелешено застиг. – 

Перша заповідь цілителя – допомагай тим, хто попросить... Я не прошу. Не 
хочу, щоб хтось читав мої думки... 

– Ти мариш. – Лара торкнулася гарячого лоба. – Не опирайся! Це ж така 
дрібниця... 

– Я при повній тямі! – забувшись, він спробував підвестися і застогнав від 
болю. – Я хотів... щоб ти знала... Ми зуміли вибратися з Совиного гнізда...  
Пам'ятаєш, як це було? 

Вона пам'ятала. Таємним ходом вони вийшли на інший бік острова, де 
вже чекав човен. Ніч була безмісячна і холодна... 

– Нас випустили не випадково. – Голос Кайрена зміцнів. – Нас не 
помітили... тому що я виказав нишпоркам місцезнаходження таємного ходу... у 
обмін на твою свободу... проте мене надурили... 

Ларі здалося, що палуба зникла з-під ніг. 
Виказав? 
– Але... це означає... 
– Подальше зволікання буде коштувати йому життя, – почувся спокійний 

Велінів голос. 
– Ти... – Ларині очі наповнилися слізьми. – Ти зрадив нас... 
У відповідь пролунав ледь чутний шепіт: 
– Я тебе кохав... 
 
– Лорде Фейра... або шкіпере Ристо? Як мені тепер вас називати? 
Втомлений магус сидів, спираючись ліктями на грот-щоглу і 

випроставши довгі ноги. 
– Останній лорд Фейра помер років десять тому. Моє повне ім'я – 

Кристобаль. Якщо воно вам більше до вподоби ... 
Синє око розплющилось, зиркнуло на неї  з цікавістю. 
– Ви чогось не здаєтесь мені засмученою. 
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– Це так помітно? – Лара відвернулась. – Рід Соффіо несе в собі своє 
власне прокляття. Ми живемо минулим, тому теперішнє набуває для нас 
цінності не одразу. Мине час... і тоді я зрозумію, що сталося... тоді я зумію 
оплакати його... 

"І замість могили прийду на берег океану". 
– Але кохання існує поза часом, – заперечив шкіпер. – Ви ж були 

заручені... 
– А ви спалили живцем трьох людей, так ніби робите це щодня. 
Він здригнувся і нічого не відповів. 
– Ми двоє – уламки минулого. – Лара підійшла до фальшборту. – Коли 

Кайрен насправді зрадив Соффіо, то всі мої рідні давно вже мертві. Та я поки-
що не можу це усвідомити, для мене це лише слова... 

– Мені було десять років, коли знищили клан Фейра, – неголосно мовив 
Кристобаль. – Нас затаврували ганьбою і стерли з лиця землі. Я дивом 
урятувався. Чоловік, що прихистив мене, був убитий... а мені знову пощастило. 
І я подумав: може, варто розпочати заново? Нове життя, нове ім'я... нова доля... 

Лара похитала головою. 
– Простіше випустити всю кров із власних жил. 
– Мені майже вдалося, – заперечив магус. – Якби не ви двоє... 
– Я знову чую голос маленької рибки, – дівчина сумно посміхнулася. – 

"Ристо" – це ж насправді не нове ім'я, а скорочене старе. І, мені здається, ім'я 
"Спритна" зовсім не пасує фрегатові... 

Вона не здивувалася, відчувши, як палуба затремтіла. 
– Дійсно? А яке їй пасує? 
Лара замислилась. 
"Спритна" – маленька, вертлява і непомітна. Після того, як шхуна 

виросла, її аж ніяк не можна було назвати непомітною. Великий фрегат 
гордовито ніс чудернацькі зелені вітрила... і всередині –  трепетна душа, 
норовлива натура, вперта й зухвала... а що ховається ще глибше? 

– Я відчуваю з нею певну спорідненість, – мовила Лара. – Я була такою 
ж, коли заручилася з Кайреном. Коли думала, що кохаю його... вона нагадує 
мені наречену перед вівтарем... 

НАРЕЧЕНА. 
– Чия ж вона наречена? Океанова? 
Над Лариною головою могутні вітрила шукали вітру. Ні, океан тут ні до 

чого – він занадто старий і занадто великий для такого створіння. Океан радше 
пасував би до ролі її батька, а ось наречений... 

Лара мимоволі засміялася. Відповідь весь час кружляла прямісінько у неї 
над головою. 

– Вітер. Вона – наречена вітру... 
НАРЕЧЕНА ВІТРУ. 
У надрах фрегату щось глухо вдарило – а потім застукало ритмічно, ніби 

велике серце. Тук-тук... 
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Лара обернулась – Кристобаль сидів усе в тій же позі, та вираз його 
обличчя був зовсім інший. Це було умиротворене обличчя людини, що нарешті 
здобула спокій... 

 
Вони прибули до Гармсиля опівдні. 
Народ зібрався на пристані швидко: бажаючих повитріщатися на новий 

фрегат знайшлося предосить. Кристобаль сильно нервував, і його хвилювання 
передавалося  "Нареченій вітру" – чи все було саме навпаки? 

– Я почуваюся так, ніби заново вчуся ходити, – зізнався шкіпер. – Вона 
стала такою неповороткою... 

– А я відчуваю, що незабаром тут відбою не буде від бажаючих найнятися 
на фрегат, – промимрив Велін. – Нам знадобиться корабельний майстер... і 
матроси, щоб стежили за вітрилами та чистили палубу... та ще багато хто... 

– Про це я подумаю завтра, – буркнув Кристобаль. – Поміркуй ліпше над 
тим, як дістатися пристані – я ж тепер не можу пришвартуватися біля берега, 
там занадто мілко, а човна в нас немає... 

– Човен уже прямує сюди. – Унагі махнув рукою. – Кмітливий тут народ, 
мови немає! 

– Еге ж... 
Лара стояла біля фальшборту, краєм вуха прислухаючись до розмови. 

Вона раділа за Кристобаля, який після примирення з кораблем виглядав по-
справжньому щасливим, та до цієї радості примішувалася дивна гіркота, 
незнайоме почуття, якому вона не могла добрати назви. До того ж, їй варто 
було вирішити, що робити далі. 

У Гармсилі мешкав давній друг її батька, у якого вони з Кайреном 
збиралися просити допомоги. Та зараз Лара вперше задумалась про те, чи може 
вона наражати на небезпеку цього чоловіка? 

Раніше про такі речі думав Кайрен, а вона поринала у тугу за минулим. 
– Невирішені проблеми? – награно буденним тоном запитав Кристобаль. 
– Лише одна, зате велика, – зітхнула Лара. 
– А-а... от у мене їх безліч. Набрати команду. Не потрапити на очі 

кредиторам, чий вантаж я... гм... втратив. З'ясувати, під яким іменем зійти на 
берег...  о, звісно – найголовніше! Де б грошей взяти?.. 

Лара відчула, що шаріється. 
– Я, здається, не зможу дотримати обіцянки... 
– Ані слова більше! – Кристобаль рвучко схопив її за руку. – Ім'я коштує 

дорожче за всі скарби земні, тому саме я у боргу, а не ви... – Він посміхнувся. – 
Ну, мені не звикати бути по вуха в боргах... 

Вона змовчала, зніяковіло посміхнувшись. 
...А потім вони зійшли на берег і вирушили гуляти містом. В Гармсилі 

Кристобаль не бував раніше, його кредитор чекав прибуття шхуни "Спритна" 
разом з однооким шкіпером Ристо – тому магус не став одягати пов'язку і 
назвався справжнім іменем, чомусь додавши до нього прізвище "Крейн". 

Ще одне ім'я з  минулого? Так чи інакше, Ларі це сподобалося. 
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Вони блукали довго і ніяк не могли насититись Гармсилем – його 
просторими вулицями, садами, привітними мешканцями. Піднявшись на 
пагорб, вони милувалися смарагдовими вітрилами "Нареченої вітру», і саме тут  
Лара зізналася, що не любить зеленого кольору. 

– А який любиш? 
– Колір лісових фіалок... 
На ринковій площі вони спершу розгубилися, а потім Кристобаль раптом 

щось помітив неподалік і попросив її зачекати, пообіцявши, що незабаром 
повернеться. Він зник, а Лара залишилася стояти, почуваючись трохи сп'янілою 
від цього чарівного дня, що добігав кінця. 

– ...кажуть, це було жахливо. У замку не зосталося жодної живої душі. 
– І що тепер? Там, напевно, поселять імператорського намісника... 
– Ні, його зруйнують – якщо досі не зруйнували. За велінням Його 

величності  від тих, хто зрадив його, не повинно залишитись жодних слідів. 
– А мені все ж таки шкода їх... от уже третій клан поліг. Хто буде 

наступним?.. 
Лара стояла посеред площі – у натовпі вона почувалася зовсім 

самотньою. 
"Жодних слідів..." 
Сенс сказаного вислизала від неї, ніби в'юнка рибина чи слизький вугор. 

Мертві... Всі захисники замку Соффіо мертві. Вона врятувалася завдяки зраді... 
– Агов, люба! Хочеш, я тобі поворожу? 
Не дочекавшись відповіді від дивної дівчини, ворожка відійшла, боязко 

озираючись. Лара, як і раніше, стояла нерухомо, але тепер її думки не повзли, 
ніби равлики, а мчали швидше за дельфів. 

Клан Соффіо знищено, та Імператорові все ж потрібна їх пам'ять. Якщо 
одного разу його нишпорки зуміли дізнатися, хто вивіз Лару і Кайрена з Огамі, 
їм нічого не варто зробити це знову. 

– Я б хотіла залишитися... – прошепотіла дівчина ледь чутно. – Я б 
хотіла... 

Десь на іншому кінці ринкової площі Кристобаль Фейра знайшов те, що 
шукав – перекупку з букетиками лісових фіалок... 

 
*** 
 
Легкий вітерець торкнувся гілля дерев у яблуневому саду. Призахідне 

сонце світило лагідно, і Тако з насолодою випростав ноги: останнім часом він 
став мерзнути. 

– Старість не радість, – промимрив старий моряк. – Мабуть, мій останній 
порт вже зовсім близько... 

Він пригадав той день, коли вони з Кристобалем остаточно вирішили 
відпустити "Вірну" в океан. "Вона відслужила тобі п'ятдесят років, – сказав 
його учень. – Між вами такий міцний зв'язок, що я не уявляю іншу людину на 
твоєму місці." 

"Навіть себе самого?" – спитав Тако, хоч і знав відповідь заздалегідь. 
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"Навіть..." – стиха відповів парубійко, і в порту гойднулося вітрило 
"Спритної", тоді – ще зовсім маленького човника. 

І вони відпустили "Вірну". Шхуна, позбавлена капітана, довго кружляла 
біля острова – Тако частенько бачив її вітрила з вікна своєї хатинки на пагорбі. 
Хоч вони й домовились, що зустрічатись зі шхуною більше не варто, він 
обманув Кристобаля й одного разу, почувши заклик, все-таки пішов на берег. 

"Вірна" була там. Вона зовсім здичавіла і вже мало нагадувала себе 
колишню, але Тако впізнав би свій корабель, навіть якби той перетворився на 
кархардона. Вони дивилися одне на одного – постарілий моряк на березі та 
істота, чий строк служби людині добіг кінця, дика і вільна. 

А потім "Вірна" поплила геть. 
– Я ні про що не жалкую, – промимрив Тако. – Ліпше хай вона буде 

вільною, ніж служить комусь іншому... 
Віддалік за деревами захлинався гавкотом пес, і старигань почув чиїсь 

легкі кроки на доріжці. Його навідувала сусідська дівчинка, але зараз 
наближалася не вона. 

– Відпочиваєш? 
Тако кивнув. 
– Можна мені?.. 
Він посунувся, звільняючи місце на лавці. Вони довго мовчали; Тако 

скоса позирав на гостя – той сидів, простягши довгі ноги і стомлено опустивши 
голову. 

– Ти змінився, Кристобалю, – нарешті мовив старий моряк. 
Магус посміхнувся і нічого не сказав. 
– Я знав, що ти не зможеш грати роль довго. – Тако голосно зітхнув. – 

Залатана куртка шкіпера Ристо затісна для спадкоємця Фейра. До того ж, люди 
в Огамі помітили б рано чи пізно, що ти не старієш... 

– Ну, не варто більше не брати Ристо до уваги, – з награною недбалістю 
відповів магус. – Він мені стане в нагоді. До того ж, є способи виглядати 
старшим. 

– Так, звісно. – Тако ледь завагався. – Гарне ім'я ти вибрав для крихітки... 
хоч яка вона тепер крихітка? Ха-ха... як воно – керувати не шхуною, а цілим 
фрегатом? 

Кристобаль скривився, наче від зубного болю. 
– Важко, – зізнався він вельми неохоче. – Вона свавільна, вперта... буває 

просто огидною... 
– Точнісінько як ти сам, – Тако закивав, а Кристобаль гмикнув. – Та все ж 

таки у тобі щось змінилося... я от не можу зрозуміти, що саме... 
Магус замість відповіді зняв сорочку і повернувся до Тако спиною. 
Старий шкіпер довго роздивлявся свіже татуювання – дві танцюючі 

пташки, чиє чорно-червоне пір’я було йому незнайоме, та він знав, що вони 
означають. 

– Я звичайний рибалка, – мовив Тако. – Та все ж таки чув якось раз, що на 
всіх кланових знаках зображено одного птаха, і лише на імператорському – 
двох. Двох чапель. Та це... 
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– Це фенікси, – спокійно кивнув Кристобаль. 
Тако простягнув руку, але побоявся доторкнутися – йому раптом здалося, 

що малюнок може його обпекти. 
– Розкажи мені, що сталося... 
... – Я згодом дізнався, що Соффіо зазнали поразки й були перебиті всі до 

одного – отже, вона теж це почула і зрозуміла, що залишилася останньою з 
роду. Та я все-одно чекав... 

Засутеніло, і вони перейшли до хати – а там Кристобаль, не уриваючи 
оповіді, підійшов до вогнища і дихнув на поліна, які одразу ж запалали. 

– Сподівався, дурень, що вона передумає... 
– Та вона не прийшла. 
– Не прийшла, – відлунням одізвався магус. – Усі небесні діти жахливо 

вперті. Вона втовкмачила собі в голову, що наражає мене на небезпеку... 
дурненька... 

– І ти більше нічого про неї не чув? 
Кристобаль зітхнув. 
– Місяць тому в Лазуровій гавані у крамниці одного торговця знайшли 

десять примірників "Вогненного трактату". Новісінькі. Конфіскували, 
спалили... а згодом знайшли ще і ще... 

– Збіг? 
Він похитав головою. 
– Моя книга була останньою, і її зжерла "Наречена". Відновити книгу 

дослівно міг лише хтось з клану Соффіо, тих, хто пам'ятає. Тобто лише Лара. 
– І що ти тепер будеш робити? 
– Хочу все-таки її відшукати. Це по-дурному – самотужки боротися з 

Імператором, намагатись зробити те, що не вдалося цілому кланові... 
Тако сумно засміявся. 
– Не чую впевненості у твоєму голосі, синку. 
Магус зашарівся і опустив очі, ніби хлопчисько, що завинив. 
– І цей твій знак... ух... не мені судити, але те, що ти надумав робити, 

небезпечно. 
– Не заперечую, – відгукнувся Кристобаль. 
– Смертельно небезпечно... 
– Ти цілком правий. 
– ... і дуже цікаво. 
Магус посміхнувся. 
– Якщо ти прийшов по пораду, – мовив Тако, – то даремно. Я тобі в цім 

ділі не порадник. Та можу сказати одне... – він важко зітхнув і мрійливо звів очі 
до стелі. – Ох, хотів би я стати знову двадцятирічним, і щоб "Вірна" була поруч. 
Ми б разом вирушили в дорогу – шукати скарби, звершувати помсту, 
проклинати й закохуватися, здобувати перемоги і допомагати одне одному 
зносити поразки. Та мій вік короткий, а твій – майже безкінечний, та й до того 
ж лише починається. Я можу тільки побажати тобі удачі. А зараз зроби старому 
ласку – випий зі мною чарочку сидру... 

В будиночку посеред яблуневого саду світло згасло глибокої ночі. 
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І лише тоді велика тінь біля Чорних скель, задоволено форкнувши, пішла 
у глибінь. 


