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Веслі, Брайсону, Кайлі та Даллін. 
Найкращим дітям на світі.



Разділ 1
Вона заговорила саме перед тим, як світ розсипався на 
друзки.

«Агов, ти ще спиш?»
Томас посовався в ліжку, відчуваючи, як тисне навколишня 

темрява, від якої навіть повітря здавалося щільним. Спершу 
він запанікував, широко розплющив очі — вирішив, що знову 
опинився в Ящику — отому моторошному кубі з холодного 
металу, в якому його доправили в Глейд і Лабіринт. Але вже сі
ялося тьмяне світло, і почали з’являтися розпливчасті тіні у ве
ликій кімнаті. Двоярусні ліжка. Комоди. Чулося тихе сопіння 
й похропування сонних хлопців.

Томаса огорнуло полегшення. Він уже в безпеці, його вря
тували й доправили у цей гуртожиток. Більше не буде страхів. 
Не буде гріверів. Не буде смерті.

«Томе?»
Голос у голові. Дівочий голос. Джерела не чутно й не вид

но. Але Томас усе одно його чув, хоч і не зміг би нікому пояс
нити, як це відбувалося.

Глибоко видихнувши, Томас розслабився, втискаючись 
у подушку: після миттєвого нападу жаху, напнуті нерви вгаму
валися. Томас відгукнувся, промовляючи слова подумки:

«Терезо! Котра година?»
«Гадки не маю,— озвалася вона.— Щось мені не спиться. 

Подрімала годину-дві. Може, трохи більше. Подумала, раптом 
ти не спиш — було б мені товариство»,
‘ Томас стримав усмішку. Хоч Тереза і не зможе її побачи
ти, однак якось ніяково. «Вибору ти мені все одно не лиши
ла, правда ж? Важко спати, коли в твоїй макітрі лунає чийсь 
голос»,

«Ой-ойї Та спи собі далі»,
«Та ні. Все гаразд».
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Томас подивився на верхнє ліжко понад собою — безформ
не й розпливчасто-темне в мороці,— де похропував Мінхо, 
наче в горлі у нього накопичилася неймовірна кількість мокро
тиння. «Про що ти думала?»

«А  ти як гадаєш? — дивна річ, але навіть подумки го
лос її звучав цинічно.— Томе, мені повсякчас сняться грі- 
вери. Бридкі шкури й м'які тіла, оті всі металеві кінцівки 
та шпичаки. Хіба тут заснеш. Томе? Як таке викинути 
з голови?»

Томас чудово розумів, про що вона. Ці картинки стоять пе
ред очима невідступно — навряд чи коли глейдерів полишить 
страх Лабіринту. До скону їм вже забезпечені душевні розлади. 
А хтось, може, й геть з глузду з’їде.

Та найдужче, ніби випечене залізом тавро, врізався в пам’ять 
один образ. Томасів друг Чак, поранений у груди, помирає 
в Томаса на руках, спливаючи кров’ю.

Томас точно знав, цього він не забуде ніколи. Однак Терезі 
він сказав:

«Все забудеться. Мине трохи часу — і все».
«Вмієш ти розрадити» ,— відповіла Тереза. Сміхота: То- 

масові приємно було почути від неї щось таке. Неначе сарказм 
у її голосі означав, що все буде гаразд. «Ну й ідіот ти»,— ска
зав собі Томас, сподіваючись, що Тереза не чує його.

«Кепсько, що мене від вас, хлопців, відділили»,— сказала 
вона.

Та Томас розумів, чому це було зроблено. Вона була 
єдиною дівчиною серед решти глейдерів-підлітків — купи 
шлапаків, довіряти яким не можна. «Гадаю, тебе просто за
хищають».

«Еге ж, мабуть,— з цими її словами туга просочилася То- 
масу в голову. Липуча як сироп.— Але ми стільки пережили 
разом, і тепер я сама».

«А  взагалі — куди тебе забрали?»
В Терезиному голосі вчувалася така печаль, що Томас мало 

не схопився і не кинувся на пошуки дівчини.
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«Це з іншого боку отої величезної їдальні, де ми були вчо
ра. Маленька кімнатка з кількома ліжками. Двері, я впевнена, 
замкнуті».

«Кажу ж, що тебе хочуть захистити,— мовив Томас і по
квапився додати: — Хоча від кого? Я  б поставив на тебе проти 
половини наших шлапаків».

« Тільки половини?»
«Гаразд, трьох чвертей. Разом зі мною».
Запала тривала пауза, втім, Томас якимсь чином здогадував

ся про Терезину присутність. Відчував її. От як з Мінхо: Томас 
його не бачив, але знав, що він лежить усього за кілька футів. 
І справа зовсім не в хропінні. Просто, коли хтось поруч, ти 
його відчуваєш.

Попри страхи, пережиті за останні кілька тижнів, Томас 
почувався на диво спокійно, і зовсім скоро його знову здо
лав сон. Темрява огорнула світ, однак лишилося відчуття, що 
Тереза зовсім близько — в усіх сенсах. От наче простягни 
руку — і торкнешся.

Томас у такому стані не відчував, як спливає час. Напівспав, 
напівтішився Терезиною присутністю й думкою, що вони вря
тувалися з того жахіття. Оскільки тепер вони в безпеці, то мо
жуть наново пізнати одне одного. Життя може налагодитися.

Спокійний сон. Туманні сутінки. Тепло. Фізичне сяйво. 
Майже політ.

Світ наче танув. Відчуття притупилися, зробилося приєм
но. Темрява навіть заспокоювала. Томас поринув у сон.

Він зовсім маленький. Чотири роки? П ’ять? Він лежить у ліж
ку, натягнувши ковдру аж до підборіддя.

Поруч, поклавши руки на коліна, сидить жінка. У неї довге 
каштанове волосся, на обличчі читаються перші ознаки старін
ня. В очах видно смуток. Томас знає це, хоча вона силкується 
приховати смуток за усмішкою.

Томас хоче заговорити, поставити запитання. Але не може. 
Він-бо насправді не тут. Він бачить оце все з невідомого
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далекого місця, про яке й сам майже нічого не знає. Жінка за
говорює, і Томас відчуває збентеження: голос її водночас со
лодкий і сердитий.

— Не знаю, чому вибрали саме тебе, але одне я знаю напев
не. Ти особливий. Ніколи про це не забувай. І не забувай, як 
сильно...— голос її надламується, по щоках котяться сльози,— 
не забувай, як сильно я тебе люблю.

Хлопчик відповідає, але насправді це не Томас говорить. 
Хоча це таки він. А слова геть незрозумілі.

— А ти збожеволієш, мамусю, як оті всі люди в телевізорі? 
Як... тато?

Жінка занурює пальці в його волосся. Жінка? Ні, так не 
можна її називати. Це його мати. Його... мамуся.

— Не хвилюйся, любий,— відповідає вона.— Ти цього не 
побачиш.

Посмішка її зникає.

Сон поглинає чорнота, залишаючи Томаса у порожнечі, де 
нема нічого, окрім його власних думок. Невже то новий спо
гад виплив із провалля амнезії? Чи й справді Томас бачив свою 
матір? Щось там говорилося про батькове божевілля... Глибоко 
в душі гострою скабкою засів біль, і Томас поквапився пірнути 
назад у забуття.

Пізніше — наскільки пізніше, Томас сказати не міг,— Тере- 
за знову заговорила до нього:

«Томе, щось негаразд».



РОЗДІЛ 2
Отак усе й почалося. Томас почув оці три слова наче з про
тилежного кінця гамірного тунелю. Сон був в’язкий, густий 
і липучий, він не відпускав. Томас наче й тямив усе, однак 
повернутися на світ йому не давала втома. Він ніяк не міг 
прокинутися

«Томасе!»
Тереза вже кричала. А голові аж заторохтіло. Томас відчув 

перший укол страху, але вирішив, що все це йому сниться. Так, 
сниться. Вони в безпеці, нема чого хвилюватися. Так, то був 
просто сон. Терезі ніщо не загрожує, і нікому з хлопців теж. 
Він знову розслабився і потрапив у полон дрімоти.

У свідомість прорвалися інші звуки. Уаари. Брязкіт мета
лу. Якийсь гуркіт. Хлоп’ячі крики. Ще якесь відлуння криків, 
далеке та приглушене. Аж ось крики стають більше схожими 
на зойки. На жахливі болісні зойки. Однак вони й досі далекі- 
далекі. Так наче Томас лежить у коконі з темного оксамиту.

Нарешті щось вирвало його з приємного сну. Щось було не 
так. Тереза гукала його, казала: щось негаразд! Томас боровся 
зі сном, який поглинув його, причавлюючи своєю вагою.

«Прокидайся! — гаркнув сам на себе Томас.— Про
кидайся!»

Чогось бракувало. Ось мить тому воно ще було — а вже не
має. Наче з тіла вийняли важливий орган.

Тереза! Вона пропала.
« «Терезо! — подумки крикнув він.— Терезо! Ти тут?»

Жодної реакції, і зникло тепле відчуття її присутності. 
Томас ще раз її покликав, водночас продовжуючи боротися 
зі сном.

Нарешті нахлинула реальність, змиваючи темряву. Охопле
ний жахом, Томас розплющив очі й різко сів на ліжку, потім 
зістрибнув на підлогу. Роззирнувся.
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Навколо панувало божевілля.
Глейдери з криками гасали кімнатою. А повітря виповню

вали дикі, страшні, моторошні зойки, наче передсмертне вит
тя катованих тварин. Казан, блідий з обличчя, тицяв пальцем 
у вікно. Ньют і Мінхо мчали до дверей. Вінстон від страху ру
ками затулив прищаве обличчя, мов навіч побачив пожирача 
плоті — зомбі. Інші хлопці, штовхаючись, визирали у вікна, 
втім, намагаючись триматися від них подалі. А Томас раптом 
зрозумів, що майже не знає імен з двадцятки хлопців, що ви
жили в Лабіринті,— не надто доречна думка посеред цього 
хаосу.

Вловивши краєм ока рух, Томас обернувся до стіни по
дивитися. Від побаченого оте відчуття спокою і безпеки, яке 
охопило його після вчорашньої розмови з Терезою, випарува
лося. Як узагалі воно могло народитися у тому світі, в якому 
опинився Томас?

За три фути від ліжка Томас побачив завішене строкатими 
фіранками вікно, за яким палало сліпуче-яскраве світло. Шиб
ка була розбита, і великі осколки затрималися на сталевих 
перехрещених ґратах. З того боку стояв чоловік, чіпляючись 
за пруття ґрат закривавленими руками. Очі вирячені й нали
ті кров’ю, божевільні. На обгорілій, тонкій шкірі обличчя — 
струпи і виразки. Волосся немає — тільки пучки, подібні до 
зеленавого моху. На правій щоці — жахливий поріз; у цій за
паленій рані виднілися зуби. З підборіддя звисають нитки ро
жевої слини.

— Я псих! — заверещав цей ходячий жах.— Я клятий 
псих!

А тоді, бризкаючи слиною, він почав знову і знову викри
кувати два слова:

— Вбийте мене! Вбийте мене! Вбийте мене!..



Розділ З
Чиясь рука опустилася ззаду Томасу на плече, і він з криком 
обернувся — щоб побачити поруч Мінхо, який у вікно ви
тріщався на божевільного.

— Вони повсюди,— сказав Мінхо. Його похмурий голос 
цілком відповідав Томасовому гумору. Здавалося, оті всі на
дії, які вони наважилися плекати вчора, розтанули.— А тих 
шлапаків, які врятували нас, і слід прохолов.

Томас кілька тижнів прожив у страху і напрузі, але це 
вже занадто. Щойно почувся в безпеці, як це в нього заби
рають. Але Томас на диво швидко прогнав бажання утну- 
тися в подушку і плакати, поки очі не повилазять. Він по
старався загнати подалі тугу за домівкою, думки про маму 
і про батькове божевілля. Томас розумів: потрібен вата
жок — і потрібен план, якщо вони хочуть пережити й оце 
теж.

— Усередину ще не проникли? — запитав він, раптово 
відчувши дивний спокій.— Усі вікна заґратовані?

Мінхо кивнув на цілий ряд вікон на одній зі стін довгої 
прямокутної кімнати.

— Еге ж. Минулої ночі ми навіть не помітили ґрат — над
то темно було, та ще ці фіранки зі шлярками... Але я радий 
цим ґратам.

Томас дивився на глейдерів, одні з яких перебігали від 
вікна до вікна, щоб визирнути, інші збивалися в купки. На 
обличчях у всіх читався вираз наполовину недовіри, наполо
вину страху.

— Де Ньют?
— Тут я.
Томас, обернувшись, побачив старшого хлопця, не розу

міючи як він його відразу не помітив.
— Що відбувається?
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— Гадаєш, я в біса знаю? Якщо так подивитися, то якісь 
причинні вирішили зжерти нас на сніданок. Треба нам зна
йти іншу кімнату, щоб скликати Збори. Тут такий галас, ніби 
цвяхи в голову забивають.

Томас неуважливо кивнув; на такий план він готовий 
пристати, тільки мав надію, що Ньют і Мінхо про все подба
ють самі. А Томас тим часом спробує зв’язатися з Терезою: 
він сподівався, що її застереження все-таки йому наснилося, 
що це була галюцинація, викликана страшенною втомою. 
А ще ж отой образ матері...

Двоє його друзів пішли збирати глейдерів, гукаючи й роз
махуючи руками. Томас боязко зиркнув на обшарпанця за 
вікном — й одразу ж відвернувся; годі вже крові, розтерза
ної плоті, божевільних очей, істеричного вереску.

«Вбийте мене! Вбийте мене! Вбийте мене!»
Він додибав до дальньої стіни, важко притулився до неї.
«Терезо! — подумки покликав він.— Терезо! Ти мене чуєш?»
Він зачекав, заплющивши очі й зосередившись. Подумки 

простягнув руки, шукаючи бодай слід її. Марно. Ані тіні, ані 
найменшого відчуття Терезиної присутності, жодного натя
ку на відповідь.

«Терезо,— наполегливіше покликав Томас, зціпивши зуби 
від зусилля.— Де ти? Що сталося?»

Знову нічого. Серце сповільнилось і, здавалося, от-от зу
пиниться, а Томас почувався, наче проковтнув великий пе
лех вати. З Терезою щось трапилося.

Розплющивши очі, він помітив, що глей дери тим часом 
встигли зібратися біля зелених дверей, що вели до їдальні, 
де напередодні вони наминали піцу. Мінхо марно смикав за 
латунну ручку. Замкнено.

Інші двері вели в душову й комірчину, виходу з яких не 
було. На щастя, вікна тут теж були заґратовані, бо під усіма 
вже з криками юрмилися божевільні.

Хоча тривога кислотою розтікалася по венах, Томас 
облишив спроби зв’язатися з Терезою і приєднався до
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товаришів. Ньют вирішив і собі спробувати відчинити две
рі, але марно.

— Замкнені,— повідомив він, безвольно опустивши 
руки.

— Та невже, геній ти наш! — зронив Мінхо, склавши на 
грудях могутні руки, на яких набрякли жили. На мить Тома- 
су привиділося, що він бачить, як кров пульсує у випнутих 
венах.— Недарма тебе назвали на честь Ісаака Ньютона. Ди
вовижна інтуїція.

Ньютові було не до жартів. А може, він уже просто звик 
ігнорувати сарказм Мінхо.

— Ламаємо до дідька ручку,— сказав він і озирнувся, 
ніби чекав, що йому подадуть кувалду.

— Коли ці гнилі психи замовкнуть? — загорлав Мінхо, 
сердито розвертаючись до божевільної жінки: через усе об
личчя, до самісінької скроні, її шкіру розтинала страшна 
рана.

— Психи? — перепитав Казан. Досі волохатий кухар стояв 
тихо й непомітно. Наче причаївся, нажаханий ще більше, ніж 
перед сутичкою з гріверами. Не відомо, що гірше. Засинаючи 
минулої ночі, хлопці сподівалися, що он він — край усім їхнім 
бідам. Але може виявитися, що тут і справді гірше.

Мінхо вказав на закривавлену жінку.
— Вони самі себе так називають. Ти хіба не чув?
— Та хоч вербовими котиками їх називай,— гаркнув 

Ньют.— Знайди щось, чим можна зламати ці дурнуваті 
двері!

— Тримай,— промовив невисокий хлопчина, простягаю
чи Ньютові вузький балон вогнегасника, що його, здається, 
він зняв зі стіни. І знову Томас пошкодував, що не знає, як 
кого звати, навіть ось цього хлопчину.

Ньют замахнувся, приготувавшись збити ручку разом із 
замком, а Томас підійшов ближче, бо нетерпеливилося по
бачити, що за дверима, хоча й мав передчуття: нічого їм там 
не сподобається.
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Ньют підніс вогнегасник, ударив по круглій латунній руч
ці. Пролунав гучний тріск, всередині дверей щось хруснуло. 
Ньют гепнув по ручці ще тричі — й виламав її разом з кріп
ленням. Із дзенькотом на підлогу посипалися залізні деталі, 
й двері з рипінням прочинилися в темряву.

Ньют мовчав, дивлячись на довгу вузьку смужку темряви 
так, наче з неї от-от вилетять біси з підземного світу. Потім 
повернув вогнегасник безіменному хлопчині.

— Ходімо,— скомандував Ньют, і в голосі його вчувалося 
легке тремтіння.

— Стривайте,— зупинив глейдерів Казан.— Нам точно 
треба виходити? Може, недаремно двері замкнули?

Томас не міг не погодитися: він також мав погані перед
чуття.

Мінхо став біля Ньюта, подивився на Казана, потім за
зирнув Томасові в очі.

— А що ще нам робити? Сидіти і чекати, поки ті біснува
ті ввірвуться? Гайда.

— Крізь ґрати ці скажені не проб’ються,— різко відповів 
Казан.— Є час поміркувати.

— Немає часу міркувати,— озвався Мінхо. Ногою штурх
нув двері — й вони розчахнулися; темрява за ними, здавало
ся, загусла.— Та й узагалі, чого ти мовчав, поки ми ламали 
замок, баклан? Тепер пізно.

— Тільки б не виявилося, що ти не помиляєшся,— стиха 
буркнув Казан.

Томас не міг відірвати погляд від чорнильної темряви 
в сусідньому приміщенні. До болю знайоме лихе передчуття 
підказувало, що з рятівниками щось не так — в іншому разі 
вони б давно прийшли. Але Мінхо з Ньютом мають рацію: не 
можна відсиджуватися, треба шукати відповіді на питання.

— От гниляк,— сказав Мінхо.— Я йду перший.
Не чекаючи відповіді, він ступив у темряву і вмить у ній 

розчинився. За ним пішов Ньют — він кинув наостанок нері
шучий погляд на Томаса, і той зрозумів, що має йти третім.
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Крок по кроку Томас вийшов з дортуару й, витягнувши 
перед собою руки, заглиблювався в пітьму їдальні.

Світло, що било в спину, майже нічого не освітлювало; 
з таким самим успіхом можна було йти, міцно заплющивши 
очі. А ще тут смерділо. Жахливо смерділо.

Десь попереду скрикнув Мінхо, тоді гукнув до тих, що 
йшли позаду:

— Стережіться! Щось... дивне звисає зі стелі.
Почувся чи то писк, чи то стогін, потім щось зарипіло.

Так наче Мінхо головою зачепив люстру, і вона почала роз
гойдуватися. Десь праворуч захрипів Ньют, і почувся скрегіт 
металу по підлозі.

— Стіл,— оголосив Ньют.— Не наскочте на столи.
За Томасом ішов Казан.
— Хтось пам’ятає, де вимикач?
— Я до нього саме йду,— відповів Ньют.— Бачив десь 

тут рядок вимикачів.
Томас наосліп ступав уперед. Очі вже трохи призвичаїли

ся до темряви, і там, де колись стояла суцільна чорна стіна, 
позначилися густіші тіні на тлі інших тіней. Та однак щось 
було не так, ніби речі стояли не на своїх місцях. Так наче...

— Ху-у-у! — з огидою пирхнув Мінхо, наче вступив 
у купу дристу. Знову щось зарипіло.

Не встиг Томас запитати, в чому справа, як сам врізався 
у щось. Тверде. Дивної форми. Загорнуте в тканину.

— Знайшов! — вигукнув Ньют.
Кілька разів клацнуло, і кімнату осяяло світло флуорес

центних ламп, на мить засліплюючи Томаса. Протираючи 
оуі, хлопець позадкував від предмета, в який врізався, й од
разу ж наразився на другий, аж той гойднувся вбік.

— Жах! — скрикнув Мінхо.
Томас примружився; зір прояснився. Хлопець змусив 

себе роздивитися моторошну сцену.
По всьому величезному приміщенню зі стелі звисали 

люди — їх була щонайменше дюжина. Всіх їх повісили за
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шиї, і мотузки врізалися у фіолетову набряклу шкіру. Закляк
лі трупи легенько гойдалися; блідо-рожеві язики повивалю
валися з ротів з побілілими губами. Очі в усіх були роз
плющені, але в смерті незрячі. З усього видно було, що вони 
провисіли тут багато годин. І одяг, і обличчя були знайомі.

Томас упав навколішки.
Він знав цих мерців.
Саме вони врятували глейдерів. Буквально вчора.



Розділ 4
Намагаючись не дивитися на трупи, Томас підвівся. Чи то дій
шов, чи то дошкандибав до Ньюта, який досі стояв біля ряду 
вимикачів, повними жаху очима позираючи то на одного пові
шеника, то на іншого.

Стиха лаючись, підійшов Мінхо. З дверей дортуару 
з’являлися інші глейдери — і скрикували, зрозумівши, що ба
чать. У Томаса на очах хтось виблював. Хлопець і сам відчув, як 
до горла підступає нудота. Що трапилося? Як могло все отак 
перевернутися догори дриґом? Від розпачу шлунок стиснувся 
в тугий клубок.

А тоді Томас знову згадав про Терезу.
«Терезо! — кликав він подумки.— Терезо!» Знову і знову, 

заплющивши очі та зціпивши зуби. «Де ти?»
— Томмі,— покликав Ньют, хапаючи Томаса за плече.— 

Що з тобою?
Виявляється, Томас, зігнувшись навпіл, обхопив себе рука

ми поперек живота. Повільно випроставшись, він спробував 
прогнати почуття тривоги, що гризло його зсередини.

— Сам... як гадаєш? Озирнись.
— Ясно, просто ти так зігнувся, наче від болю.
— Зі мною все гаразд, хотів тільки поговорити з Терезою. 

Але не зміг.
Насправді все було негаразд. І ще Томасу неприємно було 

нагадувати всім про свій телепатичний зв’язок з Терезою. 
А якщо всі ці люди навколо мертві...

— Треба негайно з’ясувати, куди її поділи,— випалив він, 
радіючи, що є чим зайняти мозок. Намагаючись не дивитися 
на повішеників, Томас оглянув їдальню у пошуках ще одних 
дверей, які мали б вести до Терезиної кімнати. Вона казала, що 
її розмістили з того боку їдальні, напроти дортуару.

Ось вони. Жовті двері з латунною ручкою.
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— І справді,— погодився Мінхо.— Розійдіться, шукайте 
дівчину.

— Здається, я вже знайшов,— сказав Томас, дивуючись, 
як швидко вдалося повернути присутність духу. Він побіг до 
дверей, лавіруючи поміж повішениками і столами. Тереза мала 
бути в тій кімнаті ціла і неушкоджена, як і глейдери. Двері за
чинені — добрий знак. Можливо, навіть замкнені. Сама Те
реза, вочевидь, провалилася в глибокий сон, як і Томас. Тому 
й не відповідала.

Біля дверей він раптом згадав, що замок чимось треба 
ламати.

— Хто-небудь, принесіть вогнегасник! — крикнув він через 
плече. Сморід у їдальні стояв жахливий: глибоко вдихнувши, 
Томас мало не виблював.

— Вінстоне, збігай! — скомандував Мінхо за Томасовою 
спиною.

До дверей Томас добіг першим і смикнув за ручку. Та не 
поворухнулася, двері були міцно замкнені. Праворуч Томас 
помітив квадратну табличку з прозорого пластика, зо п’ять 
квадратних дюймів завбільшки. Під нею був аркуш паперу 
з друкованим написом:

Тереза Агнес. Група «А», суб'єкт А 1 .
Зрадниця

Дивно, але найбільше Томаса зацікавило Терезине прізви
ще. Ну, принаймні це було схоже на прізвище. Агнес. Невідо
мо чому, але це його здивувало. Тереза Агнес. Уривчасті зна
ння з історії, які майже стерла амнезія, не дозволяли згадати 
нікого відомого з таким прізвищем. Сам Томас отримав ім’я на 
честь великого винахідника Томаса Едисона. А Тереза Агнес? 
Він про таку й не чув.

Звісно, імена глейдерів, скоріше за все, жарт Творців, аби 
ще більше віддалити підлітків від їхніх батьків. Томас не міг 
дочекатися дня, коли довідається своє справжнє ім’я. Ім’я, що
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назавжди закарбувалося в пам’яті його батька й матері,— і бай
дуже, хто вони і де нині.

Під час Переміни, коли до Томаса повернулися фрагменти 
пам’яті, йому здалося, що батьки не любили його. Хай хто б 
вони були, а його вони не хотіли. І його забрали в Лабіринт 
з жахливого середовища. А тепер він відмовлявся в це вірити, 
а надто після сну про матір.

Мінхо покладав пальцями перед носом у Томаса.
— Алло! Викликаю Томаса! Невчасно ти вирішив помрі

яти. Кругом мерці, ще й смердить, як у Казана під пахвами. 
Прокинься!

— Вибач,— подивився на нього Томас.— Я замислився. 
Дивне прізвище у Терези — Агнес.

Мінхо покладав язиком.
— Кому зараз діло до цього? От чому це її назвали 

зрадницею?
— І що це за група «А » і суб’єкт А1? — запитав Ньют, 

передаючи Томасові вогнегасник.— Гаразд, облишмо це на 
якийсь час. Ламай ці довбані двері.

Взявши вогнегасник, Томас раптом розлютився сам на себе. 
Тереза за дверима, їй потрібна допомога, а він втрачає доро
гоцінні секунди, міркуючи над безглуздим написом! Міцніше 
стиснувши червоний циліндр, Томас гепнув по дверній ручці. 
В руки вдарила хвиля віддачі, але замок уже готовий був по
ступитися. Томас добив його двома ударами — ручка впала на 
долівку, і двері прочинилися на декілька дюймів.

Відкинувши геть вогнегасник, Томас розчахнув їх. Його 
охопили змішані почуття страху і недоброго передчуття на 
серці. Нарешті він першим ступив до освітленої кімнати.

Це була зменшена копія хлоп’ячого дортуару: всього чоти
ри двоярусні ліжка, два комоди і двері до вбиральні. Всі ліжка 
гарно застелені, за винятком одного: ковдру відкинуто, подуш
ка звисла через край, простирадло зім’яте. Й  жодного сліду 
Терези.

— Терезо! — гукнув Томас, і горло перехопило від паніки.
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За дверима хтось змив воду в унітазі, й Томас, відчувши ве
личезне полегшення, мало не впав. Тереза тут, ціла! Томас ки
нувся був до неї, однак Ньют вчасно схопив його за руку.

— Звик ти з хлопцями жити,— нагадав він.— Не варто ло
митися у кляту жіночу вбиральню. Зачекай, поки сама вийде.

— Треба скликати сюди всіх на Збори,— додав Мінхо.— 
Тут не смердить, і вікон тут нема, тож психи не верещать.

Томас тільки тепер помітив, що вікон у дівочій спальні 
й справді немає, хоча повинен був відразу вловити відмін
ність — зважаючи на ґвалт у їхньому власному дортуарі. Пси
хи! Томас уже й забув про них.

— Щось вона довго,— буркнув він.
— Піду приведу решту,— сказав Мінхо, розвернувся і ви

йшов у їдальню.
Томас утупився в двері вбиральні. Ньют, Казан і ще кілька 

глейдерів пройшли вглиб кімнати і повсідалися, хто де. В усіх 
жестах читалася тривога і напруга: поставивши лікті на коліна, 
хлопці потирали долоні, спрямувавши погляди в порожнечу.

«Терезо? — подумки покликав Томас.— Чуєш мене? Ми 
тут, чекаємо на тебе».

Жодної відповіді. І досі Томас відчував у грудях оту порож
нечу, наче Терезу відібрали в нього назавжди.

Замок клацнув, і двері поволі відчинилися. Забувши про 
присутніх, Томас пішов назустріч Терезі, готовий обійняти її... 
але вийшла до нього не Тереза. Завмерши на півдорозі, Томас 
мало не спіткнувся. Усередині все обірвалося.

То був хлопець.
Вдягнений він був у таку саму піжаму, як і всім їм видали 

напередодні: блакитна сорочка і фланелеві штани. Шкіру мав 
смагляву, чорне волосся було підстрижене зовсім коротко. 
Тільки безневинний і здивований вираз на обличчі зупинив 
Томаса, який хотів був уже схопити шлапака за комір і потру
сити, вимагаючи відповідей.

— Ти хто такий? — запитав Томас, і не думаючи пом’якшити 
тон.
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— Хто я такий? — трохи саркастично перепитав хло
пець.— Це ви хто такі?

Ньют, підвівшись, теж підійшов — став до хлопця навіть 
ближче, ніж Томас.

— Ти тут поменше викаблучуйся,— пригрозив він.— Нас 
більше. Кажи: хто такий?

Склавши руки на грудях, хлопець виклично подивився на 
Ньюта.

— Гаразд, мене звати Арис. Що ще?
Томасу кортіло йому врізати. Корчить тут із себе велике 

цабе, в той час як Тереза зникла,
— Як ти тут опинився? У цій кімнаті ночувала дівчина. Де 

вона?
— Дівчина? Яка ще дівчина? Мене сюди вчора влаштували, 

і я спав сам.
Вказавши на вихід в їдальню, Томас промовив:
— На дверях є табличка, на ній написано: кімната нале

жить Терезі... Агнес. І жодного слова про шлапака на ім’я 
Арис,

Очевидячки, з його тону хлопець зметикував, що його не 
розігрують. Примирливо виставивши перед собою руки, він 
відповів:

— Слухай, чувак, я гадки не маю, про що ти. Мене замкну
ли, я спав он на тому ліжку,— він тицьнув пальцем на зім’яте 
ліжко,— а хвилин п’ять тому прокинувся і пішов відлити. Про 
Терезу Агнес зроду не чув. Ти вже вибач.

Коротка мить полегшення, яке Томас відчув, почувши, як 
змивається унітаз, офіційно закінчилася. Розгублений Томас 
обернувся до Ньюта.

Стенувши плечима, той запитав у Ариса:
— Хто тебе тут влаштував на ніч?
Хлопець, мов здаючись, підкинув руки в повітря, але за 

мить уже вони безвольно впали, ударившись об боки.
— Якби я знав, чувак! Якісь люди зі зброєю врятували нас 

і сказали, що все буде гаразд.
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— Врятували звідки? — запитав Томас. Все це дивно. Дуже, 
дуже дивно.

Арис, потупивши погляд у підлогу, похилив плечі. Здавало
ся, його затопив спогад про щось жахливе. Зітхнувши, хлопець 
нарешті подивився на Томаса і відповів:

— З Лабіринту, чувак. З Лабіринту.



Розділ 5
Томас трохи вгамувався. Малий не бреше, це було видно. Отой 
жах, який охопив Ариса, був самому Томасу занадто знайомий. 
Томас і сам пережив такий жах, і занадто часто бачив його від
биток на інших обличчях. А ще він збагнув: Арис і справді гад
ки не має, що сталося з Терезою.

— Сядь-но,— сказав Томас.— Нам є про що побалакати.
— Про що це ти? — здивувався Арис.— Хлопці, ви хто 

такі взагалі? Звідки ви взялися?
Томас неголосно розсміявся.
— Лабіринт. Грівери. «БЕЗУМ». Нічого не нагадує?
Стільки всього сталося, то з чого почати? Через зникнен

ня Терези голова йде обертом... Томасові хотілося бігти геть 
і шукати її.

— Брешеш,— прошепотів Арис, збліднувши на обличчі.
— Зовсім ні,— відповів Ньют.— І Томмі має рацію: роз

мова буде серйозна. Здається, ми з різних, але водночас дуже 
схожих місць.

— А це ще хто?
Обернувшись, Томас побачив у дверному отворі Мінхо — 

той привів інших глейдерів. Хлопці стояли, наморщивши 
носи, явно нажахані видовищем у їдальні.

— Мінхо, це Арис,— трохи відступивши вбік, Томас указав 
на хлопця.— Арисе, це Мінхо.

Мінхо щось невиразне буркнув у відповідь.
— Слухайте,— промовив Ньют.— Знімімо верхні ліжка 

і розставмо їх під стінами, щоб усім було де сісти, і поговори
мо. Треба ж з’ясувати, що за чортівня тут коїться.

— Ні,— похитав головою Томас.— Спершу слід розшука
ти Терезу. Вона мусить бути в одній із сусідніх кімнат.

— Нема тут кімнат,— заперечив Мінхо.
— Тобто?
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— Я вже все тут оббігав. Є ота велика їдальня, наш дор
туар, ця кімната і гнилі двері назовні — кудою ми вчора уві
йшли. Замкнені на замки і ланцюги зсередини. Не розумію, як 
це, але більше виходів звідси немає.

Спантеличений, Томас похитав головою. Немов мільйон 
павуків заплів йому мозок павутинням.

— Але... як же вчора? Звідки з’явилися харчі? Ніхто не ба
чив інших кімнат, кухні абощо? — він озирнувся, сподіваючись 
на відповідь, але ніхто не відповів.

— Напевно, тут є потаємний вхід,— припустив Ньют.— 
Слухайте, ми ж не можемо робити кілька справ водночас. Нам 
потрібно...

— Ні! — крикнув Томас.— Арис нікуди не подінеться, 
з ним ми можемо побалакати й пізніше. Судячи з таблцчки на 
дверях, Тереза таки має десь бути — і її слід знайти!

Не чекаючи на відповідь, він протиснувся крізь натовп 
і вийшов у їдальню. Трупний сморід ударив у носа, мов каналі
зація. Роздуті тіла висіли під стелею, як туші підстреленої мис
ливцем дичини. Мертві очі сліпо дивилися на Томаса.

В животі наростало знайоме відчуття нудоти. Заплющивши 
очі, Томас зусиллям волі змусив шлунок заспокоїтися, а потім, 
намагаючись не дивитися на повішеників, заходився шукати 
Терезині сліди.

Аж тут йому спало на думку дещо жахливе. А що як 
і вона...

Томас поглядом пробігся по обличчях повішеників. Тере
зи серед них не було. Хвиля полегшення змила паніку, і Томас 
знову зосередився на кімнаті. Білі стіни потиньковані, гла
денькі, без оздоблення і без вікон.

Ковзаючи долонею по стіні ліворуч, Томас рушив по 
периметру. Минув двері, які вели до хлопчачого дортуа
ру, потім широкий парадний вхід, через який вчора вони 
сюди зайшли. Тоді вирувала жахлива злива, в яку сьогодні 
аж не вірилося: отому психу у вікні в спину світило яскраве 
сонце.
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Вхід — або вихід — затуляли подвійні стулки величезних 
сталевих дверей, блискучих як срібло. Вони і справді зами
калися на ланцюг завтовшки з дюйм, протягнутий крізь руч
ки, туго напнутий, скріплений двома великими замками. То- 
мас помацав холодний метал ланцюга — той тримався дуже 
міцно.

Томас очікував, що психи грюкатимуть і в двері — так само, 
як у вікна дортуару,— але зовні було тихо. Приглушені крики 
долітали тільки з дортуару, а ще було чути бурмотіння глейде- 
рів з Терезиної кімнати.

Засмучений Томас пішов далі, зробивши повне коло, поки 
не повернувся назад до кімнати, яка начебто мала належа
ти Терезі. Нічого, ні шпаринки, яка могла б свідчити про ще 
один вихід. Виявилося, що приміщення навіть не прямокутне, 
а овальне, зовсім без кутів.

Украй спантеличений Томас завершив обхід. Він спробував 
пригадати, як минулого вечора голодні глейдери наминали тут 
піцу. Де ще двері? Наприклад, на кухню? Що наполегливіше 
Томас намагався відтворити в голові деталі, то розмитішими 
вони ставали. І раптом він з тривогою подумав: глейдерам уже 
промивали мізки. А що як це відбувається знову? Що як їм 
стерли спогади?

І що сталося з Терезою?
Од безвиході Томас уже ладен був повзати їдальнею на жи

воті у пошуках потайного люка в підлозі, та більше й хвилини 
не міг перебувати в одному приміщенні з набряклими трупа
ми. Залишалася єдина зачіпка — новачок. Томас повернувся 
до маленької кімнати, де знайшли Ариса. Новачок має щось 
знати, має допомогти.

За Ньютовим наказом глейдери розібрали двоярусні ліжка 
і порозставляли поздовж стін — тепер місця вистачало на всіх. 
Дев’ятнадцятеро хлопців розсілися колом, обличчями один до 
одного.

Побачивши Томаса, Мінхо вказав на вільне місце біля 
себе.
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— Казав же тобі, чувак, сідай, потеревенимо. Чекали на 
тебе. Тільки спершу зачини ці гнилі двері — там смердить гір
ше, ніж ноги Галлі.

Томас мовчки зачинив по собі двері та присів на відведене 
йому місце. Хотілося схилити голову на руки. Томас не знав, 
чи в безпеці Тереза. Варіантів її зникнення може бути повно, 
і з них чимало таких, при яких з нею все гаразд.

Ньют сидів на ліжку праворуч, на самісінькому краєчку, 
мало не падаючи.

— Гаразд, обговорюємо ситуацію і переходимо до справж
ньої проблеми: де роздобути харчі.

На слові «харчі» в Томаса забурчало в животі. Він і не по
думав про їдло. Якщо з водою все гаразд — є ж убиральні,— 
то харчів ніде і сліду не видно.

— Лацно,— сказав Мінхо.— Арисе, починай. Розповідай.
Новачок сидів навпроти Томаса; двоє глейдерів обабіч од

нього відсунулися на краї ліжка. Арис похитав головою.
— Е ні. Ви перші.
— Та ну? — зронив Мінхо.— А може ми спершу виб’ємо 

весь дрист із твоєї гнилої голови? А потім знову надамо слово.
— Мінхо,— суворо осмикнув його Ньют.— Не...
— Та годі, чувак! — сказав Мінхо і тицьнув у Ариса.— 

Звідки нам знати — може, цей шлапак узагалі з Творців. Це 
«БЕЗУМ» його підіслав стежити за нами. Раптом це він по
вбивав наших рятівників? Двері замкнені, ніхто сторонній уві
йти не міг! Мене бісить, що він тут отак козириться, коли нас 
двадцятеро, а він один. Нехай розповідає перший.

Томас подумки застогнав. Одне він знав напевно: Арис ні
коли не розкриється, якщо Мінхо його залякуватиме.

Ньют, зітхнувши, звернувся до новачка:
— Мінхо має рацію. Розкажи, як ти вибрався з бісового Ла

біринту. Ми самі через нього пройшли, але тебе не бачили.
Потерши очі, Арис подивився на Ньюта.
— Гаразд, слухайте. Мене закинули у величезний мурова

ний Лабіринт, а до того я нічого не пам’ятаю. Пам’ять стерли,
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залишили тільки ім’я. Я мешкав там з дівчатами: їх десь півсот
ні було,— єдиний хлопець. Декілька днів тому ми звідти втек
ли, і люди, які допомогли нам, влаштували нас у спортзалі. 
Минулої ночі мене перевели сюди і нічого не пояснили. І що 
це за дурня, що ви начебто теж були в Лабіринті?

Останні Арисові слова потонули в здивованих вигуках глей- 
дерів. Арис із такою легкістю розповів про те, через що йому 
довелося пройти, наче описав прогулянку на пляж. Але ж це 
неймовірно! А якщо це правда, то тоді все набагато складні
ше. На щастя, Ньют промовив уголос те, що Томас намагався 
сформулювати:

— Стривай. Ви жили у величезному Лабіринті, на фермі, 
за мурами, які щоночі зачинялися? Ти і кількадесят дівчат? 
Ти щось знаєш про почвар — гріверів? Ти з’явився останнім? 
І все пішло шкереберть, так? А ти був у комі? При тобі була 
записка з попередженням, що ти останній?

— Ого! Ого! — тільки й мовив Арис, ще Ньют не закін
чив.— Звідки ти знаєш? Як...

— Це той самий гнилий експеримент,— уже спокійно ви
снував Мінхо.— Чи той самий... не знаю. В них були дівчата 
і один хлопець, а в нас — самі хлопці й одна дівка. «БЕЗУМ», 
певно, збудував два однакові лабіринти і провів два паралельні 
тести.

Томас і сам уже подумав про щось таке. Нарешті він достат
ньо заспокоївся, щоб і собі почати розпитувати. Він глянув на 
Ариса.

— Ти був пусковиком?
Збентежений не менше за інших глейдерів, Арис кивнув.
— А ти вмієш...— почав був Томас — і не доказав. Здава

лося, що, промовляючи ці слова, він зізнається світові у своєму 
божевіллі.— Ти вмієш подумки спілкуватися з кимсь із дівчат? 
Ну, телепатично?

Арис уп’явся в Томаса таким поглядом, ніби глейдер щойно 
розкрив найстрашніший секрет, відомий лише тому, хто сам 
таке вміє.
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«Чуєш мене?»
Фраза так чітко прозвучала у Томаса в голові, аж він спер

шу вирішив, що Арис говорить уголос. Але ні: губи новачка не 
ворушилися.

«Чуєш мене?» — повторив хлопець.
Трохи повагавшись, Томас ковтнув. «Так».
«Б  вбили,— мовив Арис.— Мою найкращу подругу вбили».



Розділ 6
— Що відбувається? — запитав Ньют, переводячи погляд 
з Томаса на Ариса.— Чого це ви витріщилися один на одного, 
ніби закохалися з першого погляду?

— Він теж так уміє,— відповів Томас, не відводячи погляду 
від Ариса, бачачи інших тільки периферійним зором. Арисові 
останні слова вжахнули Томаса: якщо убили його телепатично
го партнера, то...

— Уміє що? — запитав Казан.
— А ти не здогадуєшся? — озвався Мінхо.— Новачок — 

такий самий покруч, як Томас. Вони спілкуються подумки.
— Серйозно? — втупився Ньют у Томаса.
Кивнувши, той уже хотів подумки поставити Арису запи

тання, однак в останній момент передумав і вимовив уголос:
— Хто її вбив? Як це сталося?
— Хто кого вбив? — розгубився Мінхо.— При нас давайте 

без того вудуїстського дристу.
Відчувши, як на очі набігають сльози, Томас відвів погляд 

від Ариса і подивився на Мінхо.
— У нього була партнерка, як і в мене... є. Арис каже, його 

партнерку вбили. Я хочу з’ясувати хто.
Арис, схиливши голову, склепив повіки.
— Я не знаю напевне, хто вони. Все переплуталося. Як 

відрізнити лихих від добрих? Але мені здається, хтось при
мусив оту дівчину, Бет... зарізати... мою подругу. Її звали 
Рейчел, і вона мертва, чувак. Мертва,— він сховав обличчя 
в долонях.

Томас геть заплутався. Все свідчило про те, що Арис при
був з копії Лабіринту, влаштованої приблизно так само, тільки 
призначеної для дівчат і одного хлопця. Арис у них — як Те- 
реза у глейдерів, а Бет — за Галлі, який убив Чака. І справді, 
Галлі ж бо метнув ніж у Томаса, тобто убити він мав Томаса?
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Але чому Арис з’явився тут? І де Тереза? Картинка начебто 
от-от мала скластися, але знову розсипалася на друзки.

— Як ти тут опинився? — запитав Ньют.— Де дівчата, про 
яких ти повсякчас торочиш? Скільки їх урятувалося? Тебе 
сюди самого привезли чи разом зі всіма?

Томасові мимоволі стало шкода Ариса: такий допит після 
всього пережитого! Томас уявив себе на його місці — уявив, 
як у нього на очах убивають Терезу... Пережити Чакову смерть 
і то було важко.

«Важко? — запитав сам у себе Томас.— А може, пережити 
Чакову смерть було навіть важче?» Томасу кортіло завереща
ти. Усе, що відбувається, це просто якесь лайно.

Нарешті Арис відірвав погляд од підлоги і витер сльози. 
Зробив він це без найменшого сорому, і Томас зненацька зро
зумів, що хлопчина йому подобається.

— Послухайте,— звернувся до глейдерів Арис.— Я заплу
тався так само, як і ви. Зі мною врятувалися десь зо тридцять 
дівчат. Потім нас привезли у спортзалу, нагодували, відмили. 
Мене на ніч замкнули в цій кімнаті. Бо я хлопець і маю спати 
окремо від дівчат. А тут ви, штурпаки, з’явилися, от і все.

— Штурпаки? — перепитав Мінхо.
— Не звертай уваги,— хитнув Арис головою.— Я й сам не 

знаю, що це означає. У Лабіринті це слово було в ходу.
З напівусмішкою Мінхо обмінявся з Томасом поглядами. 

Очевидячки, в обох таборах був власний сленг.
— Гей,— заговорив один з глейдерів, якого Томас толком 

і не знав. Він стояв за спиною в Ариса, притулившись до сті
ни.— Що це в тебе чорне на шиї, під коміром?

Арис спробував зазирнути собі під піжаму, але, певна річ, 
не зміг.

— А що там?
Коли він замотав головою, Томас помітив чорну смужку: 

жирний напис, що тягнувся від западини над ключицею.
— Дайте-но подивитися,— підвівся Ньют з місця і підійшов 

до Ариса, накульгуючи більш ніж зазвичай (про походження

29



цієї кульгавості Томас досі так і не довідався). Відсмикнув ко
мір Арисової сорочки, щоб роздивитися дивний напис.

— Татуювання,— примружився Ньют, наче не вірячи влас
ним очам.

— Що воно означає? — запитав Мінхо, так само підвів
шись із ліжка.

Ньют не відповів, і Томас, згораючи від цікавості, сам схо
пився з місця і став поряд з Мінхо. Нахилившись, він розди
вився неохайні літери, і серце в нього зробило перебій.

Власність «БЕЗУМУ». Група «В», суб'єкт В1. 
Партнер

— І що це має означати? — запитав Мінхо.
— Що там написано? — запитав Арис, мацаючи рукою шкі

ру на шиї і відтягуючи комір.— Присягаюся, вчора нічого не 
було!

Ньют прочитав для нього напис, а потім замислено по
вторив:

— Власність «БЕЗУМУ»? Я думав, ми втекли від них. І ви 
також. А, пусте...— Ньют, явно розчарований, повернувся на 
своє місце на ліжку.

— І чому ти «партнер»? — поцікавився Мінхо, досі див
лячись на татуювання.

— Гадки не маю,— похитав Арис головою.— Присягаюся. 
І вчора точно нічого не було. Я ж душ приймав і в люстро ди
вився. Та його ще в Лабіринті б виявили.

— Хочеш сказати, тобі його набили уві сні? — запитав 
Мінхо.— І ти не помітив? Чувак, та годі тобі!
( — Присягаюся! — вигукнув Арис і побіг у ванну, очеви
дячки, щоб переконатися в цьому на власні очі.

— Я йому не вірю,— прошепотів Мінхо, коли вони з То- 
масом поверталися на місце. Опускаючись на ліжко, Мінхо 
нахилився, сорочка відсмикнулася — і відкрилася чорна смуга 
у нього на шиї.
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— Ого! — вигукнув Томас. Він був настільки приголомше
ний, що якусь мить поворухнутися не міг.

— Що таке? — Мінхо подивився на Томаса так, наче в того 
на лобі виросло третє вухо.

— У... у тебе на шиї,— опанувавши себе, промовив Томас.— 
У тебе на шиї та сама чортівня!

— От гниляк, що ти верзеш? — Мінхо відсмикнув комір 
нижче і скривився, намагаючись зазирнути під нього.

Томас ляснув його по руці й сам відтягнув комір сорочки.
— Чорт за... На тому самому місці! Все так само, тільки...
Томас про себе прочитав напис.

Власність «БЕЗУМУ». Група «А», суб'єкт А7. 
Ватажок

— Що таке, чувак? — не витримав Мінхо.
Глейдери скупчились у Томаса за спиною і нетерпляче 

штовхалися, намагаючись роздивитися загадкове татуювання. 
Томас швидко прочитав уголос напис, сам здивувавшись, що 
не зашпортнувся.

— Жартуєш, чувак,— схопився на ноги Мінхо. Пропхав
шися крізь натовп, він попрямував до Ариса у вбиральню.

І вже за мить зчинився справжній шарварок. Хлопці захо
дилися відтягувати один у одного коміри піжам. Усі один од
ного перекрикували.

— Ми всі з групи «А ».
— Ми теж власність «БЕЗУМУ».
— Ти — суб’єкт А-тринадцять.
— Суб’єкт А-дев’ятнадцять.
— А-три.
— А-десять.
Томас поволі обертався по колу, дивлячись, як хлопці чи

тають татуювання на шиях один в одного. У багатьох у написі 
було тільки ярлик належності до організації «БЕЗУМ», без 
додаткового позначення, як у Мінхо й Ариса. Ньют переходив
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від одного глейдера до іншого, сам усе перевіряючи з кам’яним 
обличчям, наче силкувався запам’ятати імена й номери. А тоді 
Ньют із Томасом випадково зустрілися поглядами.

— Що написано в мене на шиї? — запитав Ньют.
Відсмикнувши комір його сорочки, Томас прочитав:
— Ти — суб’єкт А-п’ять, і звешся ти клей.
— Клей? — Ньют збентежено втупився в нього.
Томас відпустив його сорочку і відступив на крок.
— Еге ж. Може, це тому, що ти, наче клей, об’єднуєш нас? 

Не знаю. А прочитай-но, що в мене?
— Уже прочитав...
На обличчі у Ньюта з’явився дивний вираз. Таке собі ва

гання. Чи страх. Так наче він не хотів казати Томасу, що саме 
написано на його татуюванні.

— Ну і?
— Ти — суб’єкт А-два,— відповів Ньют. І опустив очі.
— І? — з притиском запитав Томас.
Пом’явшись, Ньют закінчив, не підводячи на нього очей:
— Тебе ніяк не назвали. Написано тільки... «Має бути вби

тий групою ,,В“».



Розділ 7
Томас не мав часу довго міркувати над Ньютовими словами. 
Він саме намагався вирішити, що відчуває: страх чи збентежен
ня, аж раптом залунала сирена. Інстинктивно затуливши вуха 
руками, Томас озирнувся на товаришів.

Побачивши на їхніх обличчях подив, змішаний з упізна
ванням, він теж це згадав. Той самий сигнал пролунав у Глейді 
з прибуттям Терези в Ящику. Томас чув' цей звук тільки раз, 
а тут, у замкнутому просторі, він гримів гучніше, посилений 
луною. Але він був певен: сигнал той самий. Сигнал, який 
у Лабіринті означав прибуття новачка.

Сирена не вщухала, і Томас уже відчував, як за очницями 
наростає біль.

Глейдери метушилися кімнатою, витріщаючись на стіни та 
стелю в пошуках джерела звуку. Дехто, затискаючи вуха доло
нями, повсідався на ліжка. Томас теж шукав джерело сирени, 
але не помітив ні динаміків, ні решітки обігрівача або конди
ціонера в стінах — нічого. Звук лунав водночас звідусіль.

Схопивши Томаса за плече, Ньют гаркнув йому на вухо:
— Це такий самий клятий сигнал, як коли новачка при

силають!
— Знаю!
— Навіщо його врубали?
Томас стенув плечима, намагаючись приховати роздрату

вання. Звідки йому знати, чому виє сирена?
Тим часом Мінхо з Арисом повернулися з убиральні. Оби

два потирали татуювання на шиях, роззираючись по кімнаті. 
Зовсім скоро вони збагнули, що і решта хлопців тавровані. Ка
зан підійшов до дверей і вже простягнув пальці до відсутньої 
ручки...

— Стривай! — гаркнув Томас і кинувся до дверей, а за ним 
Ньют.
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— Що таке? — здивувався Казан. Його пальці завмерли за 
декілька дюймів від дверей.

— Поки не знаю,— відповів Томас, не впевнений, чи чути 
його через завивання сирени.— Цей сигнал — це ж тривога. 
Здається, щось лихе сталося.

— Атож! — вигукнув Казан.— І треба вшиватися звідси!
Не чекаючи на відповідь, він штовхнув двері — але ті й на

дюйм не зрушили. Казан знову штовхнув — марно. Тоді кухар 
усією вагою навалився на двері, штовхнувши їх плечем.

Жодного результату. Наче по той бік двері заклали цеглою.
— Це ти гнилу ручку зламав! — заверещав Казан і гупнув 

двері долонею.
Кричати у відповідь Томасу не хотілося. Він стомився, й горло 

вже боліло. Склавши руки на грудях, Томас прихилився до стіни 
і подивився на глейдерів. Здавалося, від марних пошуків відпо
відей і виходу хлопці стомилися не менше за нього. Вони або 
сиділи на ліжках, або просто стояли з порожніми обличчями.

Томас — швидше за все, від безвиході — знову покликав 
Терезу. Потім знову і знову. Дівчина не відповіла, але, може, 
Томас через весь цей галас просто неспроможний зосере
дитися? Він і досі не відчував присутності подруги. Це було 
все одно що одного ранку прокинутися і не виявити в роті 
жодного зуба. І до люстра бігти не треба, бо й так зрозуміло: 
їх немає, пропали.

І раптом сирена замовкла. Запала тиша, і після нестерпно
го дзвону Томас навіть прочистив пальцем вухо. Кожен подих 
лунав, наче вибух.

Першим заговорив Ньют:
— Тільки не кажіть мені, що нам ще клятих новачків 

підкинуть.
— Ти Ящик у цьому гнилому місці бачиш? — з легким сар

казмом у голосі запитав Мінхо.
Щось тихенько зарипіло, і Томас підскочив, подивившись 

на двері. Ті прочинилися на кілька дюймів, у щілині прозира
ла темрява. Хтось вимкнув у їдальні світло.
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— Тепер вони хочуть, щоб ми вийшли,— промовив 
МІНХО.

— Тоді ти перший,— запропонував Казан, задкуючи від 
дверей.

Мінхо рушив уперед.
— Без проблем. Можливо, на нас там чекає ще один шла- 

пак — буде з кого позбиткуватися, коли не матимемо що 
робити,— сказав він. Біля дверей він зупинився і краєм ока 
зиркнув на Томаса. Голос його несподівано пом’якшився.— 
Нам би згодився новий Чак.

Томас розумів, що засмучуватися нема підстав. У цій своїй 
дивній манері Мінхо всього-на-всього намагався сказати, що 
не менше за інших тужить за Чаком. Та надто вже невчасно 
Мінхо його згадав! Томас розлютився. Чуття попереджало: 
охолонь, справи і так кепські. Вгамуй емоції і рухайся вперед. 
Крок по кроку. З’ясуй, що до чого.

— Ага,— відповів нарешті Томас.— Сам підеш — чи 
я перший?

— Що там на твоєму татуюванні? — поцікавився Мінхо, 
ігноруючи Томасове запитання.

— Байдуже. Ходімо.
Мінхо кивнув, як і раніше не дивлячись на Томаса. Потім 

раптом усміхнувся. Неначе враз зникли проблеми, й до Мінхо 
повернулася його звична байдужість.

— Лацно. Якщо мені в ногу вчепиться зубами зомбі, вря
туєш мене.

— Згода,— Томасові нетерпеливилося вийти за двері. Глей- 
дери на порозі нового відкриття в своїй безглуздій мандрівці, 
тож чекати вже немає сили.

Мінхо штовхнув двері, і смужка темряви враз перетворила
ся на широку ріку. В їдальні панував морок, достоту як тоді, 
коли глейдери щойно увійшли в неї зі спальні. Мінхо ступив 
за поріг, Томас пішов за ним.

— Стій тут,— прошепотів Мінхо.— Щось не хочеться ще 
раз поштовхатися з мертвяками. Я намацаю вимикачі.
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— І навіщо світло вимикати? — вголос міркував Томас.— 
Тобто хто це робить?

Мінхо обернувся. У світлі зі спальні видно було криву по
смішку на його обличчі.

— Чувак, і це тобі не ліньки ставити питання? Тут ніщо 
й ніколи не мало сенсу — і вже, певно, й не матиме. А тепер 
пригальмуй і стій тихо.

Вмить Мінхо розчинився у темряві. Чути було, як він м’яко 
ступає по килиму і пальцями — шурх-шурх — нишпорить по 
стіні.

— Знайшов! — гукнув він десь праворуч од Томаса.
Кілька разів клацнуло, і в приміщенні спалахнуло яскраве

світло. На якусь мить Томас навіть не зрозумів, що змінилося. 
А тоді його осяяло, і так наче оця відмінність пробудила й інші 
його чуття, він збагнув, що вивітрився сморід од трупів. 

Повішеники зникли, як і не було.



Розділ 8
Минуло кілька секунд, поки Томас усвідомив, що він стоїть, 
затамувавши подих. Він судомно й глибоко вдихнув і вражено 
роззирнувся порожньою кімнатою. Ні набряклих посинілих 
мерців. Ні смороду.

Ньют, проштовхнувшись повз нього, прокульгав на сере
дину застеленої килимом кімнати.

— Не може бути,— промовив він, повільно роззираючись 
і зводячи очі на стелю, з якої ще кілька хвилин тому звисали на 
мотузках трупи.— Так швидко ніхто б не встиг зняти тіла. До 
їдальні ніхто не входив. Ми б почули!

Томас відступив до стіни, даючи дорогу Арисові та глейде- 
рам. По черзі виходячи зі спальні, вони з тихим подивом ди
вилися на спорожнілу їдальню, ще недавно вщерть наповнену 
мерцями. Томас відчував у грудях порожнечу, так наче він уже 
стомився дивуватися.

— Твоя правда,— погодився Мінхо з Ньютом.— Скільки 
ми просиділи з зачиненими дверима — хвилин двадцять? Так 
швидко ніхто не встигне зняти стільки небіжчиків. До того ж 
ця будівля замкнена зсередини.

— І смороду так легко не позбудешся,— додав Томас.
Мінхо кивнув.
— Ну, ви в нас дуже мудрі шлапаки,— пирхнув Казан,— 

Але роззирніться. Трупів немає. І хай що там ви собі думаєте, 
їх треба було якось позбулися.

Сперечатися — та й довго розводитися на тему дивного 
зникнення мерців — Томасові не хотілося. І не таке бачили.

— Послухайте,— промовив Вінстон.— І божевільні більше 
не горлають.

Томас відслонився від стіни і дослухався. Тиша.
— А я гадав, що їх просто з Арисової кімнати не чути. Але 

вони реально постуляли пельки.

37



За мить уже всі мчали до великого дортуару, двері до якого 
вели з дальнього кінця їдальні. Всім кортіло визирнути з вік
на. Бо перед тим, коли за ґратами з вереском товклися психи, 
вони з переляку нічого толком і не роздивилися.

— Очманіти! — вигукнув Мінхо десь попереду і без зайвих 
слів зник у дортуарі.

Глейдери зупинялися в порозі, вибалушивши очі. Якийсь 
час чекали, а вже потім заходили. Томас зайшов досередини, 
пропустивши всіх уперед, включно з Арисом.

Як і всі, Томас був просто вражений. Загалом кімната мало 
чим відрізнялася від тієї, яку хлопці нещодавно покинули. Од
нак він помітив один важливий момент: вікна були закладені 
цеглою. Світло линуло з панелей на стелі.

— Навіть якби вони швидко впоралися з прибиранням 
трупів,— сказав Ньют,— але ж на цегляну кладку часу точно б 
не вистачило. Що тут відбувається?

Просунувши руку крізь ґрати, Мінхо помацав одну 
з кладок.

— Міцна,— мовив він.
— Давно замурували,— зауважив Томас, перевіривши 

шви.— Цемент сухий і холодний. Нас дурять, от і все.
— Дурять? — перепитав Казан.— Як?
Томас стенув плечима; поверталося заціпеніння. Як йому 

кортіло зв’язатися з Терезою!
— Гадки не маю. Пам’ятаєте Стрімчак? Ми стрибнули в по

рожнечу і пройшли крізь невидимий отвір. Хто знає, на які ще 
хитрощі здатні Творці?

Наступні півгодини спливли наче в тумані. Томас разом 
з глейдерами нипав кімнатою, обстежуючи цеглини, вишуку
ючи інших змін — і таки знаходив їх — одну дивнішу за іншу. 
Ліжка прибрані, не залишилося брудного одягу, що його глей
дери змінили на чисті піжами. Комоди трохи не так стоять, 
хоча дехто намагався довести, ніби їх зовсім і не пересували. 
Однак у шухлядах виявилися комплекти одягу, взуття й елек
тронні годинники для кожного хлопця.
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Та найбільшу відмінність помітив Мінхо перед входом 
у кімнату, де вони виявили Ариса. Замість таблички «Тереза 
Агнес. Група „Аа, суб’єкт А1. Зрадниця», висіла нова:

Арис Джонс. Група «В», суб'єкт В1.
Партнер

Один по одному глейдери ознайомилися з новою таб
личкою і відійшли, але Томас так і стояв перед нею й не 
міг відірвати погляду. Томас отримав офіційне підтвер
дження: Терезу поміняли на Ариса. Це було чисте без
глуздя, але то вже байдуже. Томас повернувся до спаль
ні, ліг на своє — як він думав — ліжко і поклав під 
голову подушку, ніби сподіваючись, що тепер йому дадуть 
спокій.

Що сталося з Терезою? Що сталося з усіма ними? Де вони 
опинилися? І чого від них чекають? А ще ці татуювання...

Повернувши голову набік, а тоді і всім тілом улігшись на 
бік, Томас міцно заплющив очі, підтягнув руки й ноги і скру
тився калачиком. Він вирішив кликати Терезу, поки та нарешті 
не відповість,— кликати подумки.

«Терезо?» Пауза. «Терезо?» Ще пауза, довша. «Терезо!» 
Томас подумки волав, напружуючись усім тілом. «Терезо! Де 
ти? Прошу, озвися! Чому не намагаєшся зв'язатися зі мною? 
Тере...»

«Геть з моєї голови!»
Слова наче вибухнули в мозку — такі виразні й гучні, що за 

очима й у вухах боляче штрикнуло. Томас сів, потім підвівся. 
Це вона, точно вона.

« Терезо? — Томас притиснув до скронь по два пальці.— 
Терезо?»

«Хай хто ти є, забирайся з моєї гнилої голови!»
Томас поточився й аж присів на ліжко. Заплющивши очі, 

він знову зосередився.
«Терезо, що з тобою? Це ж я, Томас. Де ти?»

39



«Стули пельку І» Це була вона, Тереза, тільки її менталь
ний голос був сповнений страху і гніву. « Стули вже пельку І 
Я  тебе не знаю! Дай мені спокій!»

«Але...— почав був Томас, геть розгубившись.— Що ста
лося, Терезо?»

На якийсь час вона замовкла, ніби збираючись на думці, 
а коли знову заговорила, Томас здивувався крижаному спокою 
в її голосі.

«Дай мені спокій, бо, присягаюся, я тебе знайду і переріжу 
горлянку».

І вона зникла. Забувши про погрози, Томас знову і знову 
кликав її, але повернулася порожнеча, як зранку,— Терезина 
присутність уже не відчувалася.

Томас впав на ліжко; усе тіло горіло жахливим вогнем. Схо
вавши обличчя в подушку, хлопець заплакав — уперше, відко
ли загинув Чак. Проти волі перед очима спливала табличка 
біля спальні — отой напис «Зрадниця». Томас щоразу відга
няв це видиво геть.

Дивно, та ніхто не підійшов і не спитав, що сталося. По
ступово плач припинився, Томас тільки схлипував і уривчасто 
дихав. Помалу він заспокоївся і заснув. І знову йому наснився 
сон.

Він трохи старший, йому років сім-вісім. Над головою палає 
яскраве світло, воно ніби чарівне.

Час до часу, затуляючи те світло, над Томасом схиляються 
люди в дивних зелених костюмах і кумедних окулярах. Він 
бачить лише їхні очі. Роти і носи затулені масками. На диво, 
Томас водночас почувається і малим собою, і стороннім спо
стерігачем. Але він відчуває страх хлопчака.

Люди стиха й невиразно перемовляються між собою. Тут 
і чоловіки, і жінки, але Томас не розуміє, хто з них є хто.

Він взагалі нічого не розуміє.
Тільки погляди. Уривки розмов. Усе це страшенно лякає.
— З ним і з дівчинкою доведеться заглибитися більше.
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— А мозок витримає?
— Це просто приголомшливо, бачите? Спалах укорінився 

всередині.
— Він може померти.
— Ба гірше: він може вижити.
Нарешті Томас чує останню фразу — єдину фразу, від якої 

його не нудить і не лихоманить:
— Або ж він разом з рештою зможе нас врятувати. Вряту

вати нас усіх.



Р із д іл  9
Коли Томас прокинувся, почувався він так, наче у голову через 
вуха понабивали криги. Скривившись, він потягнувся протер
ти очі, але його накрила хвиля нудоти, й кімната перед очима 
пішла обертом. Потім йому пригадалися Терезині погрози, 
пригадався короткий сон, і його поглинуло горе. Хто були ті 
люди? Це було все насправді? І що там вони говорили про 
його мозок — щось таке моторошне?

— Радий, що ти не розучився спати.
Томас трішки розліпив повіки — і побачив Ньюта, який 

стояв біля ліжка, дивлячись на приятеля згори вниз.
— Довго я спав? — запитав Томас, намагаючись прогнати 

думки про Терезу й про сон — чи про спогад? — у найтемні- 
ший закуток мозку: опісля тужитиме.

Ньют поглянув на годинник.
— Кілька годин. Народ як побачив, що ти спиш, одразу ж 

розслабився. І правильно, однак більше робити нема чого. За
лишається сидіти і чекати. Виходу ми не знайшли.

Стримуючи стогін, Томас сів на ліжку і притулився спиною 
до стіни в узголів’ї.

— їсти є щось?
— Немає. Хоч я й не розумію, який сенс тягнути нас сюди, 

влаштовувати оці трюки — щоб потім заморити голодом? 
Щось має статися. Нагадує мені, як перша партія наших при
була до Глейду. Я, Альбі, Мінхо та ще хлопці... Глейдери, з яких 
усе починалося,— промовив Ньют, і в останній фразі прозву-

‘ чав легенький сарказм.
Заінтригований Томас здивувався собі: адже він і не замис

лювався, яким було життя в Глейді на початку.
— І чим ми нагадуємо першу групу?
Ньют зосереджено втупився на цегляну кладку за 

вікном.
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— Отямилися ми всі посеред білого дня, лежачи на зем
лі біля Ящика. Пам’ять стерто, як у тебе, коли ти з’явився. 
Правда, ми якось швидко поладнали і припинили панікува
ти. Нас було тридцятеро хлопців. Ми і гадки не мали, що 
сталося, як потрапили туди і що тепер робити. Ми були на
жахані та дезорієнтовані. Потім вирішили: коли вже ми всі 
опинилися в однаковій ситуації, то треба освоюватися на 
новій території. Невдовзі ми завели господарство, кожному 
знайшлася робота.

Головний біль поступово вщух. Томас із цікавістю слухав, 
з чого все починалося: шматочків пазлів, які він пригадав під 
час Переміни, було замало, щоб скласти бодай один повний 
спогад.

— Творці все підготували до вашого прибуття? Поля, 
худобу?

Не відриваючи погляду від цегли, Ньют кивнув.
— Ми гарували, щоб підтримувати лад у господарстві. Ме

тодом спроб і помилок таки дечого домоглися.
— А... чому ти згадав перші дні саме зараз? — запитав 

Томас.
Нарешті Ньют подивився на нього.
— Гадаю, тоді ми відчували, що нас усіх відіслали туди 

з якоюсь метою. Якщо нас хотіли вбити, то чого просто не 
вбити? Навіщо поміщати нас у те величезне місце з будинком, 
коморою і худобою? А оскільки ми не мали вибору, то й стали 
обживатися, досліджувати місцевість.

— Тут ми уже все дослідили,— мовив Томас.— Нема ні ху
доби, ні харчів, ні Лабіринту.

— Нема, але сам поміркуй. Принцип той самий. Ми тут 
з якось клятою метою. І колись ми таки це з’ясуємо.

— Якщо не поздихаємо з голоду.
Ньют вказав на вбиральню.
— Вода є, тож кілька днів протягнемо. Щось має статися.
У глибині душі Томас був згоден з Ньютом, а сперечався

лише для того, щоб позбутися сумнівів.
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— Як щодо отих повішеників? А що як вони і справді нас 
рятували, їх стратили — і ми в повній дупі? Може, від нас 
щось очікувалося, але ми цього не зробили — і нас покинули 
здихати?

Ньют голосно розсміявся.
— Ти — депресивний кавалок дристу, баклан. Якщо вра

хувати, що трупи зникли магічним чином, а цегляна кладка 
з’явилася, це щось на взір Лабіринту. Дивне й геть незрозумі
ле. Суцільна таємниця. Може, це наступний тест — хтозна. Та 
як і в Лабіринті, ми маємо шанс. Гарантую.

— Мабуть, так,— погодився Томас, міркуючи, чи не роз
повісти про свій сон. Однак він вирішив приберегти це на по
тім.— Сподіваюся, твоя правда. Поки не з’являться грівери, 
з нами нічого не станеться.

Не встиг Томас договорити, як Ньют похитав головою.
— Чувак, ти обережно з бажаннями. А то ще візьмуть 

і пришлють дещо гірше.
Томас знову згадав про Терезу — й одразу ж перехотілося 

розмовляти.
— І хто тепер з нас депресивний? — через силу зронив він.
— Не я,— підвівся Ньют.— Піду комусь іншому понабри- 

даю, поки знов не зчинився шарварок. Швидше б уже, а то 
я голодний.

— І ти стережися своїх бажань.
— Лацно.
Ньют пішов, і Томас ліг, втупивши погляд у верхнє ліжко. 

Та не встиг він склепити повіки, як із закапелків мозку сплив 
Терезин образ, і Томас різко розплющив очі. Якщо він хоче 
пройти оце все, то ліпше на якийсь час про неї забути.

Голод.
«У животі наче звір сидить у клітці»,— подумав Томас. 

Три дні без їжі — і той звір, лютий і кусючий, намагався тупи
ми кігтями продерти собі дорогу геть із живота. Томас відчував 
його щосекунди. Повсякчас пив воду з-під крана у вбиральні,
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марно намагаючись прогнати звіра. Здавалося, що вода тільки 
надає ворогові сили, щоб він ще більше мучив Томаса.

Інші хлопці, хоч і не скаржилися, відчували те саме. Томас 
бачив, як вони ходять: з похиленими головами і розтуленими 
ротами, наче кожен крок спалював тисячі калорій. Повсякчас 
облизуючи губи, хлопці трималися за животи, мов силкуючись 
угамувати кожен свого дикого звіра. Рухатися старалися як
найменше: ходили тільки в туалет і попити води. Як і Томас, 
більше безсило лежали на ліжках. Бліді, з запалими очима.

Глейдерів наче скосила епідемія, і, дивлячись на товаришів, 
Томасу робилося тільки гірше: це було суворе нагадування, що 
ігнорувати голод не вдасться. Це все відбувається насправді, 
і смерть уже чигає за рогом.

Млявий сон. Вбиральня. Вода. Додибати до ліжка. Млявий 
сон — вже без снів-спогадів. Тільки подеколи це хибне коло 
порушували спогади про Терезу, про її останні брутальні сло
ва, які бодай трохи пом'якшували перспективу смерті. Після 
Лабіринту і загибелі Чака Тереза була єдиним проблиском на
дії для Томаса. Аж ось і її не стало, не стало харчів, спливли 
три нескінченні дні.

Голод. Страждання.
Томас припинив дивитися на годинник — від цього час тяг

нувся ще довше, а тіло вкотре згадувало, що його давно не году
вали,— але за його приблизними підрахунками по обіді третьо
го дня з їдальні долинуло гудіння.

Томас подивився на двері, розуміючи, що треба підвестися, 
піти і перевірити. Але розум уже поринув у чергову напівдрі
моту, і світ навколо був мов у туманні.

Може, йому примарилося? Ні, ось воно, знову пролунало.
Томас наказав собі підвестися.
Але натомість знову заснув.

— Томасе!
Голос Мінхо. Ще слабкий, але вже трохи гучніший, ніж 

коли Томас чув його востаннє.
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— Томасе! Прокинься, чувак.
Томас розліпив повіки, зачудовано радіючи, що знову не 

помер уві сні. Перед очима все пливло, і спершу він не пові
рив у реальність побаченого усього за кілька дюймів від носа. 
Але зір сфокусувався, і нарешті роздивившись червону кульку, 
блискучу, з зеленкуватими іскорками, Томас почувся так, ніби 
зазирнув в рай.

Яблуко.
— Звідки...— Томас не договорив — єдине слово забрало 

всі сили.
— Просто їж,— промовив Мінхо і захрумтів.
Томас дивився, як друг наминає власне яблуко. Тоді, зібрав

шись на силі, Томас підвівся, схопив яблуко і повалився назад. 
Піднісши до рота, надкусив.

Вибух смаку й соку — блаженство!
Мукаючи від задоволення, Томас догриз яблуко навіть 

швидше за Мінхо.
— Пригальмуй,— порадив Мінхо.— Отак напихатимеш- 

ся — знудить. Ось, тримай ще. І цього разу жуй повільніше.
Навіть не подякувавши, Томас уп’явся в яблуко зубами. 

Добре пережовував, смакуючи кожен шматочок, і навіть почав 
відчувати, як помалу повертаються сили.

— Як добре,— пробурмотів Томас.— От гниляк, як 
добре!

— Глейдерський сленг із твоїх вуст і досі звучить по- 
ідіотському,— зронив Мінхо, кусаючи від яблука.

— Звідки вони? — запитав Томас, пропустивши колючку 
повз вуха.

Мінхо трохи помовчав з набитим ротом, тоді відповів.
— Знайшли в їдальні. А з ними і... ще дещо. Шлапаки, які 

виявили їдло, кажуть, що зазирали до їдальні за дві хвилини 
до того — й нічого не бачили, але хай там як, а мені байдуже.

Томас сів на ліжку, звісивши ноги.
— І що ще знайшлося?
Відкусивши від яблука, Мінхо кивнув у бік їдальні.
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— Іди сам подивися.
Закотивши очі, Томас повільно підвівся. Давалася взнаки 

ще клята слабкість, і він почувався так, наче його випатрали, 
залишивши самі кістки та сухожилля. Втім, на ногах Томас 
стояв упевненіше, ніж востаннє, коли безтямно волочився до 
вбиральні.

Нарешті переконавшись, що не втратить рівноваги, Томас 
попрямував до їдальні. Ще три дні тому вона була вщерть на
бита трупами, а сьогодні глейдери стовпилися в ній біля гори 
харчів, що з’явилася нізвідки. Фрукти, овочі, якісь невеличкі 
пакетики.

Але Томас і не звернув на них ваги, угледівши по той бік 
зали дещо дуже дивне. Щоб не впасти, він зіперся рукою на 
стіну.

Напроти дверей у малу спальню стояв великий дерев’яний 
письмовий стіл.

За столом, закинувши на стільницю схрещені ноги, сидів 
худий чоловік у білому костюмі.

Чоловік читав книжку.



Розділ 10
Томас простояв цілу хвилину, витріщаючись на чоловіка, який 
спокійнісінько сидів за столом і читав. Здавалося, він тут усе 
життя отак щодня читає. Ріденьке чорне волосся, зачесане по
перек блідої лисини, довгий ніс, трохи звернений праворуч, 
жваві очиці, що перебігали від рядка до рядка — невідомець 
водночас видавався наче і розслабленим, а наче і нервовим.

І цей білий костюм! Штани, сорочка, краватка, піджак. 
Шкарпетки. Черевики. Все біле.

Якого біса?
Томас подивився на глейдерів, які жували фрукти і якісь 

перекуски з пакетиків — здається, суміш горішків і насіння. 
Хлопці наче й не помічали чоловіка за столом.

— Хто це? — запитав Томас, ні до кого конкретно не 
звертаючись.

Один з хлопців підвів погляд, на мить припинивши жувати. 
Тоді, квапливо дожувавши, проковтнув.

— Мовчить, не каже. Велів чекати, поки він не буде гото
вий,— хлопець стенув плечима, мовляв: подумаєш, дивина, 
і заходився доїдати надкушену дольку апельсина.

Томас перевів погляд на незнайомця в білому — той нікуди 
не зник, а тільки з тихим шелестом перегорнув сторінку і знай 
собі читав.

Приголомшений, відчуваючи, як бурчить у шлунку, Томас 
попрямував до столу. Прокинутися і ні сіло не впало побачити 
отаке...

— Стережися,— гукнув один з глейдерів, але було за
пізно.

Не дійшовши десятка футів до столу, Томас врізався в неви
диму стіну, мало не розквасивши носа об перепону, яка дуже 
нагадувала холодне скло. Потираючи забите місце, він при
мружився: як це він не помітив скляного бар’єру?
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Скільки Томас не вдивлявся, нічого не побачив. Ані най
меншого відблиску віддзеркалення, ані плямки. Здавалося, 
попереду — тільки чисте повітря. І чоловік у білому навіть не 
ворухнеться, наче нікого й нічого не помічає.

Простягнувши руку, цього разу Томас повільніше пішов 
уперед, аж нарешті наштовхнувся на стіну невидимого... чого? 
Наче шибка: гладенька, тверда і холодна на дотик. Але і знаку 
не було, що тут може стояти тверда перепона.

Засмучений Томас спершу взяв ліворуч, а потім праворуч, 
обмацуючи оте щось невидиме і щільне. Воно простягало
ся від стіни до стіни, не даючи підступитися до незнайомця. 
Постукавши по бар’єру, Томас почув глухе відлуння ударів. 
Деякі з глейдерів — серед них і Арис — сказали, що вже так

Тим часом чоловік у білому, який сидів буквально за дю
жину футів, перебільшено зітхнув, прибрав ноги зі столу і роз
дратовано поглянув на Томаса.

— Скільки можна повторювати? — промовив він гугнявим 
голосом, що дуже пасував до його блідого обличчя, ріденько
го волосся і кощавої статури. А ще до костюма — безглуздого 
білого костюма. Дивина: бар’єр зовсім не приглушав слів.— 
У нас іще сорок сім хвилин, перш ніж я уповноважений ініцію
вати другу фазу Випробувань. Прошу виявити терпіння і дати 
мені спокій. Вам відведено час, щоб наїстися. Тож рекомендую 
скористатися ним за призначенням, юначе. А тепер, якщо не 
заперечуєте...

Не чекаючи на відповідь, незнайомець закинув ноги на стіл 
і повернувся до читання.

Томас наче язика проковтнув. Відвернувшись, він спиною 
притулився до невидимої стіни. Що відбувається? Напевно, 
він досі спить і йому сниться сон. На саму лише думку про це 
відчуття голоду чомусь посилилося, і Томас жадібно зиркнув 
на гору їжі. А тоді зауважив у дверях Мінхо, який, прихилив
шись до одвірка, схрестив руки на грудях.

Томас тицьнув великим пальцем собі за спину.
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— Уже познайомився з нашим новим другом? — посміх
нувся Мінхо.— Цікавий персонаж. Мабуть, і мені варто роз
добути собі такий гнилий костюмчик. Моднячий.

— Я сплю? — запитав Томас.
— Ні, не спиш. І краще пожуй чогось, у тебе жахливий ви

гляд. Майже як у того Щура, який он там читає.
Томас сам здивувався, як швидко він припинив чудуватися 

з присутності невідомця в білому костюмі, який з’явився ні
звідки, чудуватися з наявності невидимої стіни. Минув пер
ший шок, і вже ніщо не дивувало. Тепер усе що завгодно мо
гло видатися нормальним. Загнавши всі думки подалі, Томас 
підійшов до харчів. З’їв яблуко, апельсин, пакетик горіхової 
суміші, зерновий батончик з родзинками. Тіло просило води, 
але Томас поки що не міг відірватися від їжі.

— Ти трохи пригальмуй,— порадив Мінхо,— бо в нас тут 
шлапаки вже мало свої кишки не виблювали — так переїли. 
Годі вже з тебе, чувак.

Томас стояв, відчуваючи приємну тісноту в шлунку. Вже не 
чути було кусючого звіра всередині. Він розумів: Мінхо має 
рацію, слід пригальмувати. І Томас, кивнувши товаришеві, по
прямував до вбиральні попити води, дорогою міркуючи, що ж 
приготував для них чоловік у білому, який ініціюватиме «дру
гу фазу Випробувань».

Хай що це означало.

За півгодини Томас сидів на підлозі разом з іншими глейде- 
рами; праворуч від нього всівся Мінхо, ліворуч — Ньют, і всі 
вони дивилися на прозорий бар’єр і на чоловіка-ласицю за 
ним. Той, як і раніше, бігав очима по рядках книжки, закинув
ши ноги на стіл. Томас радів, відчуваючи, як до нього поверта
ються сили.

Коли він зайшов у вбиральню, Арис якось дивно глянув 
на нього. Наче хотів телепатично передати якусь думку, але 
побоявся. Не звернувши на нього уваги, Томас почав жадіб
но ковтати воду з-під крана. Нарешті він обтер вуста рукавом
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і помітив, що Арис уже вийшов з убиральні. Тепер він сидів 
біля стіни, потупивши погляд у підлогу. Томасові стало шкода 
Ариса. Якщо глейдерам нелегко, то йому ще гірше. А особли
во, якщо вони з убитою дівчиною були такі самі близькі, як 
і Томас із Терезою.

Першим тишу порушив Мінхо.
— Як на мене, ми такі самі божевільні, як і ті... Як там вони 

себе називали? Психи! Психи, які дерлися до нас у вікна. Си
димо і чекаємо, поки Щур прочитає нам лекцію, ніби це ціл
ком нормально. Ніби ми в школі. Я от що тобі скажу: якби він 
хотів повідомити приємні новини, то не став би ховатися за 
невидимою стіною.

— Стули пельку і слухай,— велів йому Ньют.— Може, за
раз усе закінчиться.

— Ага, ну звісно,— зронив Мінхо.— Казан піде пло
дити діточок, у Вінстона зникнуть прищі, а Томас уперше 
всміхнеться.

Томас, обернувшись до Мінхо, перебільшено розтягнув 
губи в удаваній посмішці.

— Ну, ти щасливий?
— Чувак,— озвався той,— ну ти й бридкий шлапак!
— Як скажеш.
— Та замовкніть уже,— просичав Ньют.— Здається, вже 

час.
Томас озирнувся; Щур — як «люб’язно» охрестив не

знайомця Мінхо — опустив ноги і відклав книжку. Трохи 
від’їхавши від столу, він висунув одну з шухлядок, покопир- 
сався в ній і витягнув велику жовту теку, безладно натоптану 
аркушами.

— Ось воно,— прогугнявив Щур і поклав теку на стіл. Роз
горнув її, обвівши поглядом хлопців.— Дякую, що так органі
зовано з’явилися на зустріч. Тепер я можу виконати доручення 
і... повідомити вам новину. Прошу уваги.

— Навіщо стіна? — вигукнув Мінхо.
Потягнувшись через Томаса, Ньют штовхнув його в плече.
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— Пельку стули!
Щур вів далі, наче й не помітив цього емоційного вибуху.
— Ви досі тут завдяки надприродній жазі до життя і здат

ності виживати, попри мізерні шанси та... інші перепони. 
У Глейд відіслали шістдесят осіб. Ну, принаймні у ваш Глейд. 
Ще шістдесят було в групі «В», але наразі ми про них не 
згадуватимемо.

Стрельнувши очима в бік Ариса, чоловік повільно обвів по
глядом решту хлопців. Можливо, ніхто більше не помітив, але 
Томасові здалося, ніби на новачка Щур дивився як на знайо
мого. З якого б це доброго дива?..

— З цих людей вижила тільки частина. Гадаю, ви вже зро
зуміли: переважно все, що з вами трапилося, було потрібне 
лише для того, щоб проаналізувати ваші реакції. Це навіть не 
експеримент, це радше... створення шаблону. Стимуляція зони 
ураження і збирання даних. Склавши їх разом, ми здійснимо 
найбільший прорив у історії науки і медицини.

Ситуації, в які ми вас поміщали, називаються Змінними, 
і кожна з них ретельно продумана. Невдовзі я все поясню. 
Просто зараз я всього розповісти не можу, але життєво необ
хідно, щоб ви розуміли одне: всі ці тести слугують важливій 
меті. Продовжуйте реагувати на Змінні, бережіть себе, і вина
городою вам буде усвідомлення, що ви відіграли роль у поря
тунку людства. Ну і, певна річ, самих себе.

Щур витримав ефектну паузу. Томас, звівши брови, поди
вився на Мінхо.

— У чувака гниляк у голові,— прошепотів той.— Яким чи
ном втеча з клятого лабіринту врятує людство?

— Я представляю організацію під назвою «БЕЗУМ»,— 
провадив Щур.— Знаю, звучить лиховісно, проте розшифро
вується як «Безпрецедентний експеримент: зона ураження 
мозку». Нічого загрозливого, хай що ви могли подумати. Ми 
служимо одній меті: врятувати цивілізацію від катастрофи. 
Присутні в цій кімнаті відіграють ключову роль у нашому пла
ні. Ми маємо до своїх послуг ресурси, про які й подумати не
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міг жоден уряд в історії людства: практично необмежені гро
шові кошти, нескінченний людський капітал і технології, що 
випереджають найсміливіші задуми.

Поступово проходячи Випробування, ви ще неодноразо
во отримаєте підтвердження цьому. Сьогодні я маю дати вам 
одну-єдину пораду: хай що ви побачите, не вірте своїм очам. 
Або, як на те пішло, своєму розуму. Саме з цією метою ми вла
штували демонстрацію з повішениками і цегляною кладкою за 
вікнами. Часом те, що ви бачите, нереальне, а те, чого ви не 
бачите, реальне. Ми здатні маніпулювати вашим мозком і нер
вовими закінченнями. Розумію, це трохи бентежить і лякає...

«Трохи» — це дуже слабко сказано, подумалося Томасу. 
У голові крутилися слова «зона ураження мозку». Спогади 
ще не повернулися до кінця, тож він ніяк не міг зрозуміти, 
що означають ці слова. Вперше Томас побачив їх на таблич
ці в Лабіринті, й виявляється, це розшифровка абревіатури 
«БЕЗУМ».

Чоловік у білому повільно обвів поглядом глейдерів. Верх
ня губа у нього блищала від поту.

— Лабіринт був частиною Випробувань. Жодна Змінна не 
з’являлася просто так — усі вони дозволяли збирати дані, щоб 
створити шаблон зони ураження. Втеча — частина Випробу
вання. Битва з гріверами. Вбивство хлопчика на ім’я Чак. Пе
редбачуваний порятунок і втеча на автобусі. Все це — частина 
Випробувань.

На згадку про Чака Томас відчув, як у грудях піднімається 
хвиля гніву. Сам не знаючи як, він уже почав підводитися, але 
Ньют встиг його схопити і потягнути назад на підлогу.

Так наче підстьобнутий такою реакцією, Щур швидко під
вівся зі свого крісла, аж воно вдарилося в стіну позаду. Впер
шись руками в стіл, Щур нахилився до глейдерів.

— Все це було частиною Випробувань, зрозуміло? А точні
ше — першою фазою. Та нам і досі страшенно бракує даних. 
Отож доводиться підвищувати ставки, і прийшов час другої 
фази. Віднині все ускладниться.
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Розділ 11
В кімнаті запанувала тиша. Томас наче й розумів, що має хви
люватися щодо абсурдного натяку, начебто досі все було про
сто. Ця думка мала б налякати його. Поминаючи вже той факт, 
що їхнім мозком маніпулюють. Але натомість він настільки зо
середився на тому, що їм має сказати чоловік у білому, аж самі 
слова якось не затрималися в голові.

Щур, почекавши цілу вічність, нарешті повільно опустився 
назад у крісло та знову під 'їхав до столу.

— Ви можете подумати, ніби ми просто тестуємо вашу 
здатність до виживання. На перший погляд Випробування Ла
біринтом може помилково видатися таким тестом, але маю вас 
запевнити, що ми тестуємо аж ніяк вашу не волю до життя. Це 
тільки частина експерименту. Загальної картини ви не зрозумі
єте аж до завершення досліджень.

Спалахи на Сонці спустошили чималу частину Землі. На 
планеті лютує епідемія невідомої хвороби, яку ми називаємо 
Спалахом. Уперше за історію людства об’єдналися уряди всіх 
уцілілих країн. Спільними зусиллями вони створили «БЕЗ
УМ» — організацію для боротьби з новими проблемами, які 
постали перед світом. Ви — важлива частина цієї боротьби. 
І вам доведеться з нами співпрацювати, ви маєте для цього всі 
підстави, адже, мушу вас засмутити, всі ви інфіковані вірусом.

Щур швидко підкинув руки, випереджаючи вибух галасу.
— Тихо, тихо! Не хвилюйтеся — Спалах проявляється не 

відразу, йому потрібен час, щоб загніздитися й почати вияв
ляти симптоми. А а є  наприкінці Випробувань винагородою 
стануть ліки, і ви ніколи не зазнаєте... руйнівного впливу хво
роби. А далеко не всі можуть дозволити собі лікування, щоб 
ви знали.

Томасова рука смикнулася до горла, наче біль у ньому був 
першим симптомом. Хлопцю пригадалося, як жінка в автобусі
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розповідала про хворобу: вірус поступово руйнує мозок, до
водить до божевілля, позбавляє здатності до співчуття й спів
переживання — головних людських якостей. Спалах перетво
рює людей гірш ніж на тварин.

Згадавши про психів, які дерлися у вікна спальні, Томас 
мало не кинувся у вбиральню — начисто вимити руки й рот. 
Чоловік у білому мав рацію: глейдери мають усі підстави по
старатися пройти наступну фазу.

— Годі вже уроків історії та марнування часу,— провадив 
Щур.— Ми вас добре знаємо. Всіх вас. Немає великого зна
чення, що я скажу чи яка місія в організації «БЕЗУМ». Ви 
виконаєте будь-яке завдання. В цьому ми не маємо сумнівів. 
І, виконуючи наші завдання, ви врятуєте себе — добудете ліки, 
яких потребує людство.

Мінхо застогнав, і Томас, злякавшись, щоб друг не вики
нув чергового коника, цитьнув на нього, не встиг той і рота 
розтулити.

Щур подивився на папери з розгорнутої теки, взяв один 
аркуш і, не читаючи, перегорнув. Прокашлявся.

— Друга фаза. Випробування вогнем. Офіційно почина
ється завтра вранці, о шостій. Ви ввійдете в цю кімнату, і в 
стіні позаду мене відкриється прямтранс. На перший погляд 
це є просто сіра блискуча стінка. Ви всі до останнього повин
ні пройти крізь неї за п’ять хвилин. Підіб’ю підсумок: про
хід відкривається о шостій ранку, рівно на п’ять хвилин. Усі 
затямили?

Наче пришпилений до місця, Томас спостерігав за Щуром. 
Здавалося, це не жива людина, а проекція відеозапису. Те саме, 
напевно, відчували й інші глейдери — ніхто й не думав відпо
відати на питання чоловіка в білому. Але що, власне, таке цей 
прямтранс?

— Упевнений, здатність чути ви не втратили,— промовив 
Щур.— Ви... все... затямили?

Томас кивнув; товариші, які сиділи поруч, пробурмотіли 
щось на знак згоди.
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— От і чудово,— Щур підняв ще аркуш і перегорнув.— 
Можемо вважати, що Випробування вогнем починається. 
Правила дуже прості: знайдіть вихід і сто миль прямуйте на 
північ через Пекло. Якщо впродовж двох тижнів знайдете без
печний притулок, можете вважати Випробування завершеним. 
Тоді й тільки тоді ви отримаєте ліки. На Другу фазу відводить
ся рівно два тижні — з тієї миті, як ви пройдете крізь прям- 
транс. Не встигнете — помрете.

Томас очікував, що кімната вибухне галасом, протестами, 
але ніхто не промовив жодного слова. У самого Томаса язик 
пересохнув, наче старий облізлий корінь.

Щур різко згорнув теку, ще більше зім’явши папери, сховав 
її в стіл, підвівся і, засунувши під стіл стілець, схрестив руки 
на грудях.

— Насправді все просто,— промовив він буденним тоном, 
наче вчив хлопців користуватися душем.— Правил немає, ін
струкцій не буде. Провізії щонайменше, і ніякої сторонньої 
допомоги. Заходите в прямтранс у зазначений час, шукаєте ви
хід і долаєте шлях через Пекло завдовжки сто миль. Знайдете 
притулок або помрете.

Останнє слово нарешті вивело хлопців зі ступору, і всі вони 
заговорили водночас:

— Що таке прямтранс?
— Як ми підхопили Спалах?
— Як довго виявляються симптоми?
— Що шукати через сто миль?
— Що сталося з повішениками?
Питання сипалися, всі говорили хором, і в галасі розрізни

ти вже не можна було нічого. А от Томасу до того було байду
же. Незнайомець нічого не розповість. Невже хлопці цього не 
бачать?

Щур терпляче чекав, ігноруючи запитання, тільки швид
ко переводив погляд темних очей з одного глейдера на ін
шого. Нарешті зупинився на Томасові. У відповідь Томас, 
який сидів мовчки, подивився на незнайомця з ненавистю.
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Ця ненависть поширювалася і на «БЕЗУМ », і на весь 
світ.

— Ану стуліть пельки, шлапаки! — нарешті гримнув на 
хлопців Мінхо, і потік запитань умить ущух.— Тільки час гає
те: однак цей гнилоголовий не відповість.

Щур коротко кивнув Мінхо — чи то на знак подяки, чи то 
підтверджуючи мудрість хлопчини.

— Сотня миль. Тільки на північ. Сподіваюся, ви впораєте
ся. Пам’ятайте: ви всі інфіковані. Ми вас заразили, щоб дати 
стимул працювати. У прихистку ви гарантовано отримаєте 
ліки,— він розвернувся і рушив до стіни, немов наміряючись 
пройти крізь неї, та останньої миті зупинився й обернувся.

— Мало не забув,— сказав він.— Не сподівайтеся уник
нути Випробування вогнем, якщо не з’явитеся у прямтранс 
з шостої до п’ятьох хвилин на сьому. Всіх, хто не прийде, про
сто буде страчено... не в найприємніший спосіб. Раджу випро
бувати свої шанси у зовнішньому світі. Щасти всім.

З цими словами незнайомець знову рушив просто на стіну.
Не встиг Томас і спам’ятатися, як невидимий бар’єр заволо

кло туманом, і за кілька секунд стіна побіліла. А коли серпанок 
розсіявся, перед очима знову постала їдальня.

От тільки не лишилося і сліду ні стола, ні стільця. Ні 
Щура.

— От гниляк,— прошепотів Мінхо до Томаса.



Розділ 12
І знов глейдери здійняли ґвалт, але Томас пішов собі геть. Він 
вирішив пошукати усамітнення, і найкраще зробити це було 
у вбиральні. Отож пішов він не у великий хлоп’ячий дортуар, 
а в маленьку спальню, в якій спершу розмістили Терезу, а по
тім Ариса. Там він притулився до раковини і, схрестивши руки 
на грудях, втупився в підлогу. Добре, що до нього ніхто не 
причепився.

Томас навіть не знав, з чого почати обмірковувати інфор
мацію. Спочатку з’являються повішеники під стелею, від яких 
смердить смертю і гниттям,— а тоді зникають за лічені хви
лини. Потім нізвідки виникає незнайомець у білому (і стіл!), 
затулений незрозумілим бар’єром,— і теж щезає без сліду.

Але це не найстрашніше. Втечу з Лабіринту підлаштували, 
однак і досі залишається незрозумілим, хто став знаряддям 
організації «БЕЗУМ» і, витягши глейдерів із зали Творців, 
посадив у автобус і привіз сюди? Чи свідомо рятівники пішли 
на смерть? І чи насправді померли? Щур попередив: не можна 
вірити ні власним очам, ні розуму. А чому ж тоді взагалі можна 
вірити?

І найгірша новина про вірус — про Спалах, яким усі вони 
заражені, і про те, що ліки ще належить заробити.

Томас заплющив очі й потер чоло. У нього забрали Терезу; 
вони обоє позбулися родин. Узавтра починається якась без
глузда друга фаза, яка буде навіть гіршою за Лабіринт. А ще ж 
оті всі божевільні надворі — психи. З ними як боротися? Що 
сказав би Чак, коли був би живий?

Щось просте, мабуть. Щось на кшталт: «Ну й лайно!»
«І ти б не помилився, Чаку,— подумав Томас.— Цілий 

світ — лайно».
Минулого всього кілька днів, як зарізали Томасового дру

га, бідолашний Чак помер у Томаса на руках. І, хай би як це

58



жахливо не звучало, Чак, можливо, ще легко відбувся. Може, 
смерть легша за те, що очікує глейдерів попереду.

Томас згадав про татуювання на шиї...
— Чувак, скільки можна на унітазі висиджувати? — почув

ся голос Мінхо.
Звівши очі, Томас побачив його на порозі вбиральні.
— Я там більше не можу. Перекрикують одне одного, як 

малі діти. Хай що там вони зараз говорять, а ми всі знаємо, як 
доведеться діяти завтра.

Мінхо підійшов до Томаса і притулився плечем до стіни.
— Умієш ти розрадити! Слухай, усі ці шлапаки такі самі хо

робрі, як і ти. Завтра вранці ми пройдемо через... як там воно 
зветься. І хіба не байдуже, що зараз хлопцям кортить поспере
чатися, поки горло не зірвуть?

Томас закотив очі.
— Я хіба кажу, що я за когось хоробріший? Просто мені не 

хочеться нікого чути. І тебе теж.
— Баклан,— хихикнув Мінхо,— так кумедно, коли ти злишся!
— Дякую,— Томас трохи помовчав.— Прямтранс.
— Га?
— Отой у білому костюмі так назвав оту штуку, через яку 

треба пройти завтра вранці. Вона називається прямтранс.
— О так. Якісь двері, напевно.
Томас звів погляд на Мінхо.
— І я так думаю. Щось на взір Стрімчака. Транспортує ку

дись... прямо.
— Геній ти наш гнилий!
Тут зайшов Ньют.
— Ви двоє чого тут ховаєтеся?
Мінхо ляснув Томаса по плечу.
— Ми не ховаємося. Просто Томас скиглить, як усе погано 

і як він хоче до матусі.
— Томмі,— без натяку на веселощі запитав Ньют,— ти 

пройшов через Переміну, і до тебе частково повернулася 
пам’ять. Багато ти пригадуєш?
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Більшу частину спогадів, що повернулися після жаління 
грівера, наче затягнуло туманною пеленою.

— Не знаю. Не можу згадати ні навколишній світ, ні як 
я допомагав проектувати Лабіринт. Здебільшого все роз- 
пливлося і знову забулося. Я бачив кілька дивних снів, але то 
пусте.

Змінивши тему, друзі заговорили про новини, що їх приніс 
загадковий гість, про спалахи на Сонці та про страшну хво
робу, про те, як ситуація змінилася тепер, коли стало відомо, 
що глейдерів тестують, проводять над ними експеримент. Го
ворили багато, але відповідей не знаходили, і в голосах звучав 
страх перед вірусом, яким їх нібито заразили. Нарешті хлопці 
замовкли.

— Поміркувати є над чим,— промовив Ньют.— Мені зна
добиться допомога. Простежимо, щоб до завтра нікуди не по
ділися харчі. Щось мені підказує, що їжа ой як знадобиться.

Томас про це навіть не подумав.
— А й  справді. Народ і досі напихається?
Ньют похитав головою.
— Ні, я залишив Казана за старшого. Для цього шлапака 

їжа священна, тож, здається, він залюбки постереже. Я іншо
го боюся: хлопці запанікують і все одно спробують зжерти 
припаси.

— Та ну, облиш,— сказав Мінхо.— Якщо вже дожили до 
сьогодні, значить, чогось-таки варті. Всі ідіоти вже померли,— 
сказав Мінхо — і краєм ока глянув на Томаса, наче дав зрозу
міти, що Чака з Терезою він в ідіоти не записував.

— Може, й так,— погодився Ньют.— Сподіваюся, твоя 
правда. Тільки однаково потрібен лад. Як колись. Як у довба
ному Лабіринті. Останні кілька днів люди геть пустилися бе
рега, усі стогнуть, скиглять, нема ні порядку, ні плану. Це мене 
бісить.

— А ти на що сподівався? — запитав Мінхо.— Щоб ми ви
шикувалися і давай марширувати й віджиматися? Нас замкну
ли в дурнуватій трикімнатній в’язниці.
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Ньют плеснув долонями, ніби ловив комарів, на яких пере
творилися слова Мінхо.

— До біса. Я лише кажу, що завтра все зміниться і треба до 
цього підготуватися.

Мовлено вже було чимало, а Томас так і не зрозумів, що 
саме хоче сказати Ньют.

— До чого ти ведеш?
Ньют мовчки подивився на нього, потім на Мінхо.
— Завтра знадобиться беззаперечний ватажок. Щоб ніяких 

сумнівів, хто командує.
— Такого гниляка я ще від тебе не чув,— відповів Мінхо.— 

Ти наш ватажок, і ти це знаєш. Усі це знають.
Ньют твердо похитав головою.
— Ти від голоду про татуювання забув? Гадаєш, вони в нас 

для краси?
— Облиш,— кинув Мінхо.— Ще скажи, вони щось озна

чають. Нам просто мізки крутять!
Ньют мовчки відігнув комір сорочки Мінхо. Томас не ди

вився, оскільки і так пам’ятав. Татуювання свідчило, що Мінхо 
призначено ватажком.

Мінхо скинув Ньютову руку і, як зазвичай, заходився си
пати саркастичними шпильками, але Томас його не чув: серце 
швидко і болісно калатало в грудях. З голови не йшов текст 
татуювання у нього самого на шиї.

Що його мають убити.



Розділ 13
Томас відчував, що наближається ніч, і перед дорогою слід було 
виспатися й зібратися на завтра. Отож решту вечора глейде- 
ри присвятили зборам: робили з простирадл такі собі мішки 
для харчів і запасного одягу, який знайшовся у комодах. Дещо 
з харчів було запаковане в поліетиленові пакети, і тепер у спо
рожнілі пакети хлопці поналивали води і зав’язали їх стрічка
ми, яких надерли з фіранок. Ніхто і не розраховував, що така 
подоба бурдюків протримається довго, але кращого глейдери 
вигадати не змогли.

Нарешті Ньют переконав Мінхо очолити глейдерів. Томас, 
як і решта, чудово знав, що без ватажка не обійтися, і лише 
зрадів, коли Мінхо погодився.

Годині о дев’ятій Томас влігся спати і вкотре втупився 
в ліжко понад головою. Було на диво тихо, хоча ніхто ще й не 
спав. Звісно, хлопці бояться не менше за Томаса. Вони про
йшли Лабіринт і всі його жахіття. Вони вже на власні очі пе
реконалися, на що здатний «БЕЗУМ». Якщо Щур не брехав 
і всі випробування — частина більшого плану, то це означає, 
що ці люди змусили Галлі вбити Чака, майже в упор застре
лили жінку, послали кількох рятівників, щоб вивезти глейде
рів, а після виконання завдання стратили цих людей... перелік 
можна продовжувати.

Зрештою, це ж «БЕЗУМ» заразив глейдерів страшною хво
робою, підкинувши як приманку ліки, щоб хлопці не здалися 
і не припинили участі в експерименті. Хто знає, де правда і де 
брехгія? Та ще й, судячи з усього, Томаса наче відокремлюють 
від гурту. Думка про це навіяла сум: Чак загинув, Тереза про
пала. Цих двох у Томаса вже забрали...

Власне життя здавалося Томасові чорною дірою. Як завтра 
взяти себе в руки і змусити рухатися далі? Назустріч тому, 
що приготував «БЕЗУМ»? Нічого, Томас упорається — і не
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тільки заради ліків. Він не зупиниться, а надто після того, як 
ВЧИНИЛИ з його друзями. І якщо єдиний спосіб помститися — 
це пройти всі тести й вижити, так тому й буть.

Так тому й буть.
Нарешті Томас заснув, плекаючи думки про помсту, які 

дивним чином принесли втіху й розраду.

Глейдери поставили свої електронні будильники рівно на 
п’яту ранку. Томас прокинувся задовго до встановленого часу 
і, скільки не силкувався, вже не міг склепити очей. Коли наре
шті дортуар заполонив писк будильників, Томас сів на ліжку, 
звісивши ноги через край, і потер очі. Хтось увімкнув світло, 
і кімнату залило жовтим світлом. Мружачись, Томас пішов 
у душ. Хто знає, чи скоро в нього буде нагода знову помитися.

За десять хвилин до призначеного Щуром часу глейдери зі
бралися в їдальні, стискаючи в руках пакети з водою, а мішки 
з харчами поставивши поряд. Томас теж вирішив нести кульок 
з водою в руках, щоб бути впевненим, що він не протече.

За ніч знову з’явився невидимий бар’єр, і хлопці, сидячи до 
нього обличчям, покірно чекали, коли відкриється прямтранс.

Арис, який сидів поруч із Томасом, заговорив уперше від
тоді... Томас і пригадати не міг, коли востаннє чув від хлопця 
бодай слово.

— А тобі не здалося, що ти з глузду з’їхав? — запитав нова
чок.— Коли вперше почув у голові її голос?

Томас мовчки подивився на Ариса. Досі він узагалі не мав 
охоти розмовляти з хлопцем, але раптом де й ділася непри
язнь. Зрештою, Арис не винен, що Терезу викрали.

— Було таке. Потім звик і став перейматися іншим: щоб усі 
довкола не подумали, що я з глузду з’їхав. Ми з Терезою дов
гий час нікому не казали.

— Це було так дивно! — зізнався Арис. Втупившись у під
логу, він на якийсь час замислився.— Я кілька днів проваляв
ся в комі. Спілкуватися з Рейчел було для мене цілком при
родно, і якби вона не відгукнулася, я, напевне, втратив би дар.
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Решта дівчат мене ненавиділа, хтось навіть убити хотів. Тільки 
Рейчел...

І тут звівся на ноги Мінхо, приготувавшись говорити. Арис 
замовк на півслові, чому Томас дуже зрадів. Нема чого зайвий 
раз вислуховувати перевернуту версію того, через що пройшов 
сам, бо це тільки зайвий раз нагадувало про Терезу, а думки 
про неї завдавали болю. А нині Томасу слід зосередитися на 
виживанні.

— У нас іще три хвилини,— невластивим для себе серйоз
ним тоном заговорив Мінхо.— Всі готові рушати?

Томас кивнув; те ж саме зробили й інші.
— Ніхто за ніч не передумав? — перепитав Мінхо.— Ка

жіть зараз, бо буде запізно. Якщо там, куди ми рушаємо, який- 
небудь шлапак раптом накладе в штани й захоче повернутися, 
я сам його поверну — тільки зі зламаним носом і потовчени
ми яйця.

Томас перевів погляд на Ньюта, який, обхопивши голову 
руками, застогнав.

— Ньюте, проблеми? — незвично суворим голосом запи
тав Мінхо. Вражений Томас чекав, що Ньют відповість.

Старший хлопчина, здається, здивувався.
— А... ні. Просто тішуся твоєму неймовірному таланту 

ватажка.
Відсмикнувши комір, Мінхо показав усім татуювання на 

шиї.
— Що тут сказано, баклан?
Ньют роззирнувся ліворуч-праворуч, на щоки йому наповз 

рум’янець.
— Мінхо, ми в курсі, що ти бос. Пригальмуй.
— Пригальмуй сам,— Мінхо тицьнув у Ньюта пальцем.— 

Нема часу на цей дрист. Тому стули пельку.
Томас тільки сподівався, що Мінхо викаблучується, аби 

ствердитися в ролі ватажка. І якщо так, то це в нього добре 
виходить.

— Рівно шоста! — вигукнув один з глейдерів.
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І наче у відповідь на цю заяву, невидимий бар’єр заволокло 
туманом, він зробився брудно-білим і непрозорим. За секунду 
серпанок розсіявся і зник разом із бар’єром. Томас одразу ж 
помітив зміни: в стіні навпроти утворилася широка мерехтли
ва ділянка тьмяно-сірого кольору.

— Вперед! — вигукнув Мінхо, завдаючи мішок на плече. 
В другій руці він стискав кульок з водою.— Не штовхайтеся. 
В нас п’ять хвилин. Я перший, а ти,— він вказав на Томаса,— 
замикаєш колону. Пересвідчишся, щоб ніхто не залишився.

Томас кивнув, намагаючись угамувати нерви, які просто па
лали від напруги, і витер з чола піт.

Мінхо підійшов до сірої стіни, зупинився просто перед нею. 
Томас ніяк не міг зосередити погляд на мерехтливій, нестійкій 
поверхні прямтрансу. Тіні танцювали й вирували. Стіна пуль
сувала й розпливалася, так наче щомиті могла зникнути.

Мінхо обернувся до хлопців.
— Побачимося на тому боці, шлапаки.
Він ступив крок, і стіна сірої імли поглинула його цілком.



Розділ 14
Ніхто не нарікав, коли Томас по черзі заганяв хлопців услід за 
Мінхо. Та й узагалі ніхто не промовив жодного слова, тільки 
дорогою до прямтрансу обмінювалися миттєвими переляка
ними поглядами. Перш ніж ступити останній крок і розчини
тися в сірому мороці, кожен без винятку глейдер затримувався 
перед мерехтливим прямокутником. Томас проводжав товари
шів, ляскаючи їх перед зникненням по спині.

За дві хвилини по цей бік переходу залишилися тільки сам 
Томас, Ньют і Арис.

«Ти певен?» — подумки запитав новачок.
Томас мало не закашлявся, здивований легкістю, з якою 

пронеслися в мозку нечутні й водночас виразні слова. Він ду
мав — він сподівався,— що Арис зрозумів натяк і не вдавати
меться до телепатії. Таке спілкування для Терези, і ні для кого 
іншого.

— Поквапся,— уголос пробурмотів Томас, відмовляючись 
розмовляти подумки.— Не можна зволікати.

Ображений Арис ступив у сіру імлу. За ним — Ньют, і вже 
Томас залишився сам у великій їдальні.

Наостанок він роззирнувся, згадав набряклих повішени
ків, Лабіринт і весь той дрист, через який пройшли глейде- 
ри. Зітхнувши якомога гучніше у сподіванні, що хтось десь 
його почує, Томас підхопив мішок з припасами й увійшов до 
прямтрансу.

Шкірою відчув різкий холод, який поступово зміщався 
назад, так наче сіра стіна насправді була крижаною водо
ймою. В останню мить Томас заплющив очі, а розліпив
ши повіки, побачив лише непроглядну пітьму. Пролунали 
голоси.

— Агов! — покликав Томас, навіть не намагаючись приду
шити паніку.— Хлопці!..
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Не встиг він і гукнути, як перечепився і впав. Просто на 
когось.

— Ай! — скрикнув хтось у темряві й відіпхнув Томаса.
— Тихо і не рипайтеся! — гаркнув Мінхо. Почувши його 

голос, Томас від полегшення мало не зойкнув.— Це ти, Тома- 
се? З прибуттям!

— Ура! — Томас помацав у темряві рукою, щоб ні в кого не 
врізатися. Він всюди натикався на порожнечу.— Я пройшов 
останнім. Усі вже тут?

— Ми вишикувалися і почали перекличку, коли ти ввалив
ся сюди, як обкурений,— озвався Мінхо.— Давайте-но знову! 
Перший!

Ніхто не відповів, і Томас крикнув:
— Другий!
За ним уже почали розраховуватися й інші, поки Арис не 

назвав свій номер:
— Двадцятий!
— Лацно,— підсумував Мінхо.— Ми всі тут, не знаємо, 

правда, де. От гниляк — нічого не видно.
Томас стояв завмерши, дослухаючись до дихання хлопців 

і боячись ступити крок убік.
— Шкода, немає ліхтарика.
— Дякую, що нагадали нам очевидні речі, містере Тома- 

се,— відповів Мінхо.— Гаразд, слухайте сюди. Ми в якомусь 
коридорі, я з обох боків намацав стіни. Ви майже всі праворуч 
від мене. Там, де Томас, отой прохід. Постарайтеся не вива
литися назад. Вихід один: йдіть на мій голос. Рухатимемося, 
поки бодай щось не знайдемо.

Договоривши, Мінхо повів колону вперед: човгали підо
шви, шелестіли мішки з одягом. Коли останній глейдер відда
лився на безпечну відстань, Томас ступив ліворуч. Рука впер
лася в холодну стіну, і він пішов слідом за товаришами.

Ніхто не розмовляв, а Томас дратувався, що очі ніяк не 
звикнуть до пітьми — в загадковому коридорі було темно, хоч 
в око стрель. Пахло старою шкірою і пилом. Раз чи двічі Томас
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наштовхувався на товариша попереду — на кого саме, він так 
і не довідався, бо хлопчина навіть не почав нарікати.

Хлопці йшли і йшли. Тунель тягнувся, й разу не звернувши 
ні праворуч, ні ліворуч. Тільки відчуваючи камінь під пальця
ми і долівку під ногами, Томас не втратив відчуття реальності 
й руху. В іншому разі здавалося б, що він пливе в темряві кос
мосу, ні на крок не просуваючись уперед.

Шаркали підошви об бетонну долівку, й подеколи пере
шіптувалися глейдери. Ступаючи нескінченним коридором, 
Томас відчував кожен удар свого серця. Атмосфера нагадува
ла Ящик — темний куб із затхлим повітрям, який уперше 
доправив його у Глейд; відчуття були дуже схожі. Принаймні 
у Томаса є перевірені друзі, й він уже дещо знає. Він розумів 
задачу: потрібні ліки, і заради них доведеться пройти через 
жахіття.

Раптом звідкілясь згори пролунав наполегливий шепіт. То
мас завмер. Перешіптувалися не глейдери, він був певен.

Мінхо в голові колони скомандував стояти, потім запитав:
— Ви це чули?
Глейдери забубоніли у відповідь: так, мовляв, чули, а тоді 

посипалися запитання. Томас схилив голову набік, намагаю
чись бодай щось розчути. Прозвучало всього кілька слів, і го
ворив ніби дуже старий і дуже хворий чоловік. Утім, сенсу фра
зи вловити не вдалося.

Нарешті Мінхо звелів хлопцям замовкнути і слухати.
Довкола панувала темрява, однак Томас усе одно заплющив 

очі й напружив слух. Якщо шепіт пролунає знову, треба неод
мінно розчути слова.

Не минуло й хвилини, як старечий голос знову заговорив. 
Луна полинула тунелем, ніби з розвішаних повсюди великих 
динаміків. Томас чув, як попереду хлопці ахнули, так наче на
решті розчули сказане — і їх це вразило. І досі не розбираючи 
жодного слова, Томас примружився. Нічого не змінилося: так 
само було темно. Щільна і непроглядна темінь.

— Ніхто нічого не розчув? — запитав Ньют.
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— Усього кілька слів,— відгукнувся Вінстон.— Усередині 
було щось таке: «Повертайтеся назад».

— Ага, і справді,— підтвердив хтось.
Якщо так подумати, то усередині фрази і справді прозвуча- 

ло: «Повертайтеся назад».
— Так, усім замовкнути і слухати уважніше,— наказав Мін- 

хо, і в тунелі запала тиша.
Коли голос зашепотів утретє, Томас розібрав усі до єдиного 

слова:
— Останній шанс. Повертайтеся назад, і вас не поріжуть. 
Судячи з реакції тих, хто йшов попереду, глейдери теж усе

чули.
— Не поріжуть?
— І як це розуміти?
— Так наче ми можемо повернутися!
— Не можна вірити шлапаку, якого навіть не видно.
Томас намагався не зациклюватися на тому, як загрозливо

прозвучали останні слова. «І вас не поріжуть...» Кепські спра
ви. Мовця не видно. Так і збожеволіти можна.

— Ідіть далі! — крикнув Томас до Мінхо.— Не можна тут 
затримуватися. Ходімо!

— Стривайте,— пролунав голос Казана.— Було сказано, що 
нам дається останній шанс. Бодай обміркуймо пропозицію.

— Ага,— погодився хтось.— Може, варто повернутися? 
Томас, хоч його й не бачив ніхто, похитав головою.
— Нізащо. Забули, що сказав отой чоловік за столом? Якщо 

повернемося, то помремо страшною смертю.
Казан не здавався.
— А з  чого ти взяв, що він головніший за цього шептуна? 

Звідки ми знаємо, кого слухати, а кого ігнорувати?
Правильне питання, подумав Томас, однак він відчував: на

зад не можна.
— Голос — це тест, точно кажу. Треба йти далі.
— Він правду каже,— мовив нарешті Мінхо.— Ходімо 

далі.
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Ледве він договорив, як у повітрі пролетів шепіт, сповне
ний якоїсь дитячої ненависті:

— Ви небіжчики. Вас поріжуть. Вб’ють і поріжуть.
У Томаса на загривку волосся стало сторчма, і по спині по

бігли сироти. Хлопець боявся нових закликів повернутися, 
проте глейдери знову здивували його. Ніхто й слова не про
мовив; хлопці рушили вперед. Мінхо правду казав: усі боягузи 
давно відсіялися.

Хлопці й далі заглиблювалися в темряву. Повітря потроху 
теплішало і немов згущувалося від пилу. Томас кілька разів за
кашлявся. Страшенно хотілося пити, але він не хотів ризику
вати і розв’язувати імпровізований бурдюк наосліп. Не помі
тиш, як проллєш воду на підлогу.

Вперед.
Дедалі тепліше.
Хочеться пити.
Довкола пітьма.
А ти ідеш. Ніколи ще так не тягнувся час.
Тунель здавався якимсь нереальним. Відтоді як голос у тем

ряві прошепотів останні погрози, глейдери пройшли щонай
менше кілька миль. Де вони тепер? Під землею? Всередині 
якоїсь велетенської будівлі? Щур казав, що треба шукати вихід 
на відкрите повітря. Як...

Десь попереду, за кількадесят кроків, зойкнув хлопчина.
Здивований скрик перейшов у вереск, сповнений жаху. Бі

долаха волав, зриваючи горло, пищав і вищав, наче порося на 
Різниці у Глейді. Було чутно, як він борсається на підлозі.

Томас інстинктивно рвонувся на моторошні, нелюдські 
крики повз кількох глейдерів, які закам’яніли від жаху. Він сам 
не знав, чим зможе допомогти, проте летів уперед, не перейма
ючись тим, куди в темряві ставити ногу. Після тривалого пішо
го переходу, який доводив до божевілля, тіло вимагало дії.

Нарешті Томас добіг, хлопець лежав зовсім поруч, і чути 
було, як він борсається на бетонній долівці, буцаючи ногами 
й руками — борючись із кимсь невидимим.
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Томас опустився навколішки, обережно відставив пакет 
з водою і мішок з припасами та боязко потягнувся вперед, 
щоб узяти бідолаху за руку або за ногу. За спиною в Томаса 
стовпилися й усі глейдери, вони кричали й сипали питаннями. 
Але він постарався відгородитися від галасу.

— Гей! — крикнув Томас до хлопчини, який верещав на 
підлозі.— Що з тобою?

Він намацав джинси, сорочку. їхній власник несамовито 
звивався, тож неможливо було втримати його на місці, а крики 
й далі розтинали пітьму.

Нарешті Томасу набридло чекати. Він кинувся на бідолаху, 
приземлившись просто на тіло, яке борсалося на долівці. Від 
удару з нього мало не вибило дух; в ребра врізався лікоть, по 
обличчю вдарила рука. В пах мало не заїхало коліно.

— Припини! — вигукнув Томас.— В чому справа?
Крики перейшли в булькання, наче хлопця занурили у воду.

Але корчі зовсім не ослабли.
Впершись ліктем і передрам’ям глейдерові у груди, Томас 

потягнувся до його голови. Але, торкнувшись того місця, То
мас здивувався.

Голови не було. Ні волосся, ні обличчя. Ні навіть шиї. Не 
було нічого з того, що там мало бути.

Замість черепа Томас намацав велику, ідеально гладеньку, 
холодну металеву кулю.



Розділ 15
Наступні секунди були дуже дивні. Ледве Томас торкнувся чу
дернацької металевої кулі, як хлопець припинив ворушитися. 
Руки й ноги безсило впали на підлогу, скорчене тіло розсла
билося. У тому місці, де мала бути шия, куля покрилася гус
тою липкою рідиною. Це була кров, Томас занюхав її мідний 
запах.

Куля вислизнув з-під Томасових пальців і з глухим шкря- 
ботливим звуком відкотилася до стіни. Хлопець під Томасом 
лежав нерухомо й тихо. Інші глейдери в темряві й далі викри
кували питання, але Томас їх не слухав.

Варто було уявити, що сталося, як у грудях піднялася 
хвиля страху. Безглуздя якесь, хоча хлопець стовідсотково 
мертвий. Йому якимсь чином відрізало голову. Або... пере
творило на металеву кулю? Та що в біса сталося? В голові за
паморочилося, й Томас не відразу зрозумів, що йому на руку, 
якою він сперся на підлогу, коли куля відкотилася, цебенить 
кров. Його тіпнуло.

Різко відсахнувшись і витираючи руку об штани, він 
щось крикнув, але вийшло це геть нерозбірливо. Кілька 
глейдерів потягнулося до нього, щоб допомогти звести
ся на ноги, але він відштовхнув їхні руки і притулився до 
стіни. Хтось схопив його за рукав сорочки і потягнув до 
себе.

— Томасе! — почувся голос Мінхо.— Томасе, що сталося?
Томас спробував заспокоїтися і мислити тверезо. У грудях

тиснуло, підступила нудота.
— Я... я не знаю. Хто це був? Хто оце щойно кричав?
— Френкі,— тремтячим голосом відповів Казан.— Зда

ється. Він ішов неподалік од мене. Хотів розповісти анекдот, 
і його смикнуло вбік. Так, точно, це був Френкі.

— То що сталося? — повторив Мінхо.
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Томас усе витирав і витирав долоні об штани.
— Розумієте...— він глибоко зітхнув. Темнота доводила до 

сказу.— Я почув, як Френкі верещить, і кинувся на допомо
гу. Стрибнув на нього, намагався його заспокоїти. Потягнувся 
до голови, щоб стиснути за щоки, сам не знаю чому, та коли 
доторкнувся...

Договорити він не зміг. Правда зараз здавалася абсурдні
шою за вигадку.

— Що таке? — крикнув Мінхо.
Томас зі стогоном вичавив:
— Голови взагалі не було. Була велика... залізна куля. Не 

знаю, чувак, просто мені так здалося. Так наче його гнилу го
лову відкусила... велика залізна куля!

— Що ти верзеш? — вигукнув Мінхо.
Томас гадки не мав, як переконати Мінхо і решту, що він 

не бреше.
— Коли Френкі перестав кричати, ви хіба не чули, як куля 

відкотилася? Розумію, це...
— Вона тут! — крикнув Ньют, і Томас знову почув глухий 

звук, з яким метал скрегоче об камінь. Крекчучи від натуги, 
Ньют підкотив кулю ближче до натовпу.— Я чув, як воно ко
тилося. Чорт, вологе, липке. Здається, в крові...

— Якого дристу...— прошепотів Мінхо.— Вона велика?
До нього приєднався хор інших глейдерів зі своїми за

питаннями.
— Так, люди, пригальмуйте! — гаркнув Ньют, і коли стало 

тихо, просто відповів: — Не знаю.
Чути було, як він на дотик намагається визначити розміри 

кулі.
— Більша за кляту голову, це точно. Ідеально кругла... 

ідеальна сфера.
Томас ніяк не міг опанувати себе. Його нудило, хотілося 

одного: якнайшвидше забратися з цього тунелю, вибратися на 
світло.

— Треба тікати,— сказав він.— Йти звідси. Швидше.
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— А може, все-таки слід повернутися? — сказав хтось — 
Томас не впізнав голосу.— Хай що це була за куля, а вона від
тяла Френкі голову, як і попереджав той шлапак.

— Нізащо,— сердито заперечив Мінхо.— Нізащо. Томас 
правду каже, годі вже скиглити. Біжімо, дистанція — два кро
ки. Пригніться, і якщо як повз голову щось пролетить — бий
те по ньому щосили.

Ніхто не сперечався. Томас швидко намацав свої припа
си. Без зайвих слів хлопці вишикувалися і помчали вперед. 
Томас вирішив не гаяти часу на те, щоб повернутися на своє 
місце в кінці колони. Просто побіг щодуху, як не бігав навіть 
у Лабіринті.

Пахло потом. У теплому повітрі витали порохи. Від кро
ві руки були беручкі, довкола панувала така сама темінь, як 
і раніше.

А Томас біг не зупиняючись.

Смертоносна куля вбила ще одного хлопця. Цього разу діс
талося хлопчині, який біг зовсім поруч,— Томас із ним зроду 
і словом не перекинувся. Метал чиркнув об метал, кілька разів 
щось лунко клацнуло, а тоді всі звуки заглушив вереск.

Ніхто не зупинився. Мабуть, це жахливо. Напевно. Але 
ніхто не зупинився.

Коли нарешті крики перейшли в булькання, на бетонну під
логу з гучним стуком впала металева куля. Покотилася, вдари
лася в стіну, відкотилася ще трохи.

Томас біг далі. Навіть не вповільнив кроку.
Він уривчасто ковтав запорошене повітря, серце бехкало 

в грудях, вже почали боліти легені. Скільки часу минуло? Як 
далеко глейдери від місця першої трагедії? Коли Мінхо велів 
зупинитися, Томас відчув невимовне полегшення. Втома витіс
нила страх перед кулями, які вбили вже двох людей.

Чулося важке сапання глейдерів, у обмеженому просторі 
висів сморід несвіжого подиху. Казан оклигав першим.

— Чому зупинилися?
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— Я тут собі об щось мало ноги не переламав,— відповів 
Мінхо.— Тут, здається, сходи.

Томас відчув радість, але одразу ж згнітив надію: він при- 
сягнувся ні на що не сподіватися до кінця Випробувань.

— То піднімаймося! — надто вже радісно вигукнув Казан.
— Думаєш? — спитав Мінхо.— І що б ми без тебе робили, 

Казане? Серйозно.
Почулися важкі кроки, металевий скрегіт — ватажок під

німався залізними сходами. Не минуло й кількох секунд, як 
тупоту додалося — на східці поставали й інші.

Коли прийшла Томасова черга, він перечепився і мало не 
розбив коліно. Інстинктивно виставивши перед собою руку, 
ледь не позбувся пакета з водою. Тільки коли зміг відновити рів
новагу, почав підійматися, перемахуючи через дві сходинки за 
раз. Хтозна, коли нападе чергова вбивча куля, і є надія чи нема, 
однак дуже вже хотілося вибратися з непроглядної темряви.

Згори долинув м’який удар, не схожий на тупіт, і той самий 
металевий скрегіт.

— Ай! — скрикнув Мінхо. Далі почулося охкання: це глей- 
дери, не встигаючи загальмувати, зіштовхувалися в темряві.

— Ти як? — поцікавився Ньют.
— Ти... у що врізався? — відсапуючись, гукнув Томас.
— У гнилу стелю, ось у що,— роздратовано відповів Мін

хо.— Все, тут дах, далі нема куди...— не договоривши, він про
вів руками по стелі та стінах.— Стривайте! Я, здається, щось 
намацав...

Виразне клацання заглушило останні ватажкові слова, і світ 
потонув у яскравому полум’ї. Згори лилося гаряче, сліпуче 
світло. Томас скрикнув і затулив очі руками. Упустив пакет 
з водою, але що було вдіяти! Після такої непроглядної пітьми 
світло різало очі навіть крізь долоні. Крізь пальці й повіки хви
ля жароти здавалася помаранчевою.

Щось важко зарипіло, потім клацнуло, і знову все потонуло 
в мороці. Томас обережно опустив руки; перед очима миготі
ли сонячні зайчики.
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— От гниляк,— лайнувся Мінхо.— Ми знайшли вихід, але 
це вихід просто на сонце! Ох і ясно там було! І гаряче.

— Давай-но трішки прочинимо люк, щоб очі призвичаїли
ся до світла,— запропонував Ньют і піднявся ближче до Мін
хо.— Ось сорочка, просунь її в щілину. Усім заплющити очі!

Томас покірливо заплющив очі та притиснув руки до об
личчя. Знову згори полився потік жовтогарячого світла, і про
цес пішов. За якусь хвилину Томас, мружачись, розліпив по
віки — в очах так само миготіли сонячні зайчики, але вже 
сприймалися вони значно легше. Ще за декілька хвилин зір 
нарешті адаптувався.

Томас стояв приблизно на двадцять сходинок нижче за 
Мінхо і Ньюта — ті згорбилися під самісіньким люком у стелі. 
Краї люка позначали три смуги світла, лише трохи приглушені 
сорочкою, заткнутою в правий кут. Усе довкола — стіни, схо
ди й сам люк — було з сірого металу. Внизу сходи вели в не
проглядну пітьму. Глейдери піднялися значно вище, ніж думав 
Томас.

— Ніхто не осліп? — запитав Мінхо.— У мене очі — як 
підсмажений зефір.

Томас відчував приблизно те ж саме: очі пекли, свербіли 
і сльозилися. Всі хлопці терли повіки.

— То що там? — запитав хтось.
Прикрившись долонею і визирнувши у щілину під люком, 

Мінхо стенув плечима.
— Не можу роздивитися як слід. Надто вже яскраве світ

ло — може, ми і справді на сонце потрапили. Людей теж не 
видно,— він трохи помовчав.— І психів також.

— То вибираймося звідси,— мовив Вінстон, який стояв на 
дві сходинки нижче за Томаса.— Ліпше вже на сонці підсма
житися, ніж дозволити відкусити собі макітру якійсь залізній 
кулі. Гайда!

— Гаразд, Вінстоне,— погодився Мінхо.— Не треба зі шта
нів вистрибувати — я просто чекав, поки наші очі призвича
яться до світла. Готуйтеся, зараз відчиню люк,— він піднявся
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до самісіньких дверцят і натиснув на них правим плечем.— 
Один. Два. Три!

Мінхо з кректанням випростав ноги і підважив дверцята. 
Вниз знову полилася хвиля світла і жароти. Різко опустивши 
погляд, Томас примружився. Усього кілька годин під землею, 
а світ уже здається нестерпним. Оце яскравість!

Почувши згори метушню, Томас підвів голову: Мінхо 
і Ньют стояли у квадраті сліпучого сонячного світла. Сходи за 
цей час встигли прогрітися як грубка.

— От чорт,— скривився Мінхо.— Тут щось не те, чувак. 
Шкіру пече!

— А й  справді,— погодився Ньют, потираючи шию.— Чи 
варто зараз вилазити? Може, почекаємо, поки сяде сонце?

Глейдери заходилися скиглити і скаржитися, але їхні стого
ни урвав Вінстонів крик:

— Ого! Стережіться! Стережіться!
Томас обернувся до Вінстона, який поки стояв нижче на 

сходах. Той, задкуючи, вказував на стелю. Там набухала кулька 
рідкого срібла, наче з металу збиралася пролитися гігантська 
сльоза. На очах у глейдерів вона розрослася, гойднулася. А по
тім — ніхто і пискнути не встиг — зірвалася вниз.

Та замість розплескатися об східці, всупереч законам фізи
ки, куля попливла в повітрі вбік, просто Вінстону в обличчя. 
Хлопець сахнувся і, заточившись, з відчайдушним криком по
летів зі сходів.



Резділ 16
Томас рушив слідом за Вінстоном, і в голові крутилася огидна 
думка: він не був певен, спускається тому, що хоче допомогти, 
чи просто з цікавості — щоб роздивитися жахливу сріблясту 
кулю.

Вінстон нарешті з глухим стуком зупинився, спиною прива
лившись до сходинки; до низу сходів він не докотився. Яскраве 
світло осявало все до останньої деталі. Вінстон лежав, притис
каючи руки до обличчя, силкуючись здерти сріблясту ріди
ну,— крапля рідкого металу вже прилипла до маківки голови, 
поглинувши все аж до вух. А тепер по краях, немов густезний 
сироп, дедалі нижче опускалася на вуха і на брови.

Томас перестрибнув через Вінстона на сходинку нижче. 
Вінстон намагався утримати рідкий метал, щоб не залив очі. 
Дивовижно, але це в нього виходило. Правда, Вінстон репету
вав на всі легені й молотив ногами в стіну.

— Зніміть це з мене! — здушеним голосом верещав Він
стон, і Томас мало не здався і не втік. Якщо рідке срібло завдає 
такого нестерпного болю...

Це було щось подібне до густого гелю, й воно вперто і на
полегливо стікало вниз по обличчю Вінстона. Варто було 
хлопцеві відтягнути метал від очей, як той просочувався між 
пальцями і далі стікав униз. Звільнені ділянки шкіри ставали 
червоними і вкривалися пухирями.

Вінстон щось нерозбірливо кричав, наче лаявся незро
зумілою мовою. Треба було щось робити. Часу майже не 
залишилося.

Скинувши з плечей мішок і висипавши з нього вміст, То
мас обмотав простирадлом руки. Потім, коли Вінстон укотре 
відтягнув срібло від брів, Томас ухопився за рідкий метал з бо
ків — там, де вуха. Крізь простирадло відчув жар, ніби от-от 
спалахнуть руки. Вперся ногами в сходи й щосили смикнув.
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З відразливим чваканням краї майбутньої металевої кулі 
піднялися на кілька дюймів, а потім знову потекли Вінстоно- 
ві на вуха. Вінстон заволав ще дужче. На допомогу спустило
ся кілька хлопців, але Томас велів не підходити, побоюючись, 
щоб йому не завадили.

- Н у  ж бо, разом! — гукнув він Вінстону, цього разу дужче 
хапаючись за краї кулі.— Вінстоне! Разом! Хапай її і відривай 
від черепа!

Вінстон наче не чув. Він звивався всім тілом, і якби не То
мас, то вже давно б скотився на низ сходів.

— На рахунок «три»,— гаркнув Томас.— Вінстоне, на ра
хунок «три»!

Знову не було і знаку, що Вінстон почув. Він верещав. Бор
сався. Брикався. Ляскав по сріблястому металу.

Томасу на очі навернулися сльози, а може, то скрапував піт 
з чола. Очі пекло. І здавалося, що повітря прогрілося на міль
йон градусів. М ’язи напружилися, і ноги боліли. їх почало зво
дити судомою.

- Н у  ж бо! — верещав Томас, забувши про себе.— Один! 
Два! Вперед!

Схопившись за краї сріблястої маси, він відчув її щільність 
і податливість, рвонув щосили. Чи то Вінстон усе-таки почув 
його, чи то їм пощастило, але хлопці діяли водночас. Вінстон 
уперся в кулю долонями, наче лоба собі хотів відірвати. Сріб
ляста крапля вся зійшла з голови. Не гаючи ні миті, Томас пе
рекинув її через себе вниз зі сходів і обернувся подивитися, 
що ж буде.

На льоту крапля срібла знову набула сферичної форми, її 
поверхня на мить збрижилася, а тоді затверділа. Куля зависла 
в повітрі на кілька щаблів нижче за глейдерів, наче дивлячись 
на прощання на свою жертву і намагаючись збагнути, що піш
ло не так, а потім шугнула вниз, у пітьму.

Куля зникла. Чомусь вона вирішила не повторювати атаки.
Судомно ковтаючи повітря і відчуваючи, як з кожної пори 

рясно цебенить піт, Томас прихилився до стіни. Він боявся
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поглянути на Вінстона, а той скиглив позаду. Хвалити Бога, 
хоч уже не верещить.

Нарешті Томас розвернувся й подивився на товариша.
Вінстон лежав, згорнувшись калачиком. Його голова пере

творилася на місиво: волосся наче й було — сама кривава ли
сина; вуха порвані, порізані, але на місці. Вінстон схлипував 
од болю, а можливо, і від пережитого шоку. Прищаві ділянки 
шкіри виглядали куди краще і чистіше порівняно з тими, що їх 
зачепила срібна крапля.

— Ти цілий? — запитав Томас. Нічого розумнішого йому 
на думку не спало.

Вінстон, тремтячи, коротко кивнув.
Трохи вище на сходах стояли Мінхо, Ньют, Арис та інші 

глейдери. Томас не бачив відтінених яскравим сонцем облич, 
але розрізняв вирячені очі — як у кішок, на яких зненацька 
навели ліхтар.

— Це що за гниляк був? — запитав Мінхо.
Говорити Томас іще не міг, лише втомлено похитав голо

вою. За нього відповів Ньют:
— Магічна крапля, яка к бісовій матері відкушує голови, 

ось що це було.
— Якісь нові високі технології,— промовив Арис. То була 

перша його участь у загальній розмові. Новачок оглянув зди
вовані обличчя і ніяково стенув плечима.— У голові крутяться 
уривки спогадів. Я знаю, що в світі з’явилося чимало просуну
тих технологій. Тільки про кулі з рідкого металу, що відкушу
ють частини тіла, нічого не пам’ятаю.

Томас подумав про власні уривки спогадів. Він теж нічого 
такого пригадати не міг.

Мінхо неуважливо вказав Томасу за спину, у чорноту 
сходів.

— Ця чортівня, мабуть, обтікає обличчя, а потім вгризаєть
ся в шию, поки не перекушує начисто. Чудово. Просто чудово.

— А ви бачили? Воно крапнуло просто зі стелі! — нагадав 
Казан.— Ліпше забираймося звідсіля якнайшвидше.
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— Згоден з тобою, як ніколи,— відповів Ньют.
Мінхо з відразою поглянув на Вінстона. Хлопець більше не 

тремтів і не плакав, тільки приглушено схлипував. Вигляд він 
мав жахливий і страху натерпівся до кінця життя.

Навряд чи він колись знову заросте волоссям.
— Казане, Джеку! — гукнув Мінхо.— Підніміть-но Вінсто

на на ноги і допоможіть іти. Арисе, підбери весь дрист, що він 
там порозкидував, і нехай кілька шлапаків допоможуть тобі 
нести припаси. Ми забираємося. Начхати на жароту зовні — 
не хочу, щоб моя голова перетворилася на кулю для боулінгу.

Договоривши, Мінхо розвернувся і пішов нагору. Він не 
перевіряв, як хлопці виконують його наказ, і з цього Томас 
зрозумів: Мінхо таки стане чудовим ватажком.

— Томасе, Ньюте! — гукнув він через плече.— Ходімо! Ми 
втрьох виліземо перші.

Обмінявшись поглядом із Ньютом, Томас прочитав у очах 
товариша страх і цікавість водночас. Готовність рухатися 
далі. Те ж саме відчував і він сам. Соромно було зізнаватися, 
але зараз будь-що здавалося кращим, ніж те, що трапилося 
з Вінстоном.

— Ходімо,— промовив Ньют таким тоном, ніби вибору не 
залишалося. Та з обличчя було видно: йому б хотілося втекти 
від бідолахи Вінстона не менше, ніж Томасові.

Томас кивнув і переступив через пораненого. Вид обдертої 
шкіри викликав нудоту, і він постарався не дивитися на череп 
Вінстона. Посунувся трохи вбік, даючи пройти Джеку, Казану 
й Арису, а потім почав підйом, переступаючи через сходинку, 
слідом за Ньютом і Мінхо на саму гору, де, здавалося, просто 
за відчиненим люком чекає сонце.



Розділ 17
Глейдери поступалися хлопцям дорогою, вочевидь щасливі, 
що ці троє першими вийдуть назовні. Спершу Томас примру
жився, а потім і зовсім прикрив очі долонею. Дедалі слабше 
вірилося в те, що можна вийти з тунелю в таку жахливу спеку 
і вціліти.

Мінхо зупинився на останній сходинці, всього за крок од 
прямого променя світла. Повільно простягнув під промінь 
руку. Шкіра в Мінхо була смаглява, але Томасу здалося, що під 
сонцем вона засяяла білим вогнем.

Витримавши кілька секунд, Мінхо відсмикнув руку і потру
сив нею в повітрі, ніби йому стукнули молотком по пальцю.

— Ох і пече! Ох і пече,— він повернувся до Томаса і Нью- 
та.— Треба в щось загорнутися, бо вже за п’ять хвилин отри
маємо сонячні опіки другого ступеня.

— Можемо витрусити мішки,— запропонував Ньют, зні
маючи з плеча свої речі.— Зробимо собі плащі й перевіримо, 
чи захистять. Якщо спрацює, з половини простирадл справи
мо накидки, другу залишимо під мішки.

Томас устиг розгубити харчі з мішка, поки рятував 
Вінстона.

— Ми тепер схожі на привидів — будемо відлякувати 
ворогів.

Мінхо, який не вирізнявся ощадливістю, як Ньют, просто 
перевернув мішок і все з нього витрусив. Глейдери, що стояли 
найближче до ватажка, заходилися ловити харчі, поки ті не по
падали поміж сходинками.

— Кумедний ти, Томасе. Будемо сподіватися, що нам 
надворі психи не попадуться,— сказав він, розв’язуючи 
вузли на простирадлі.— На такому сонці навряд чи хтось 
виживе. Якщо пощастить, знайдемо лісок чи якесь інше 
укриття.
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— Не впевнений,— відповів Ньют.— Там якраз нас мо
жуть чекати кляті психи.

Томасові вже набридло те просторікування. Він більше не 
міг ні про що думати, йому хотілося вийти назовні й самому 
дослідити місцевість.

— Поки не вийдемо, нічого напевне знати не будемо. Хо
дімо,— розправивши простирадло, Томас щільно загорнувся 
в нього, як бабця в шаль.— Ну як я вам?

— Як найбридкіша на світі шлапачка,— відповів Мінхо.— 
Подякуй богам на небесах, що сотворили тебе хлопцем.

— Дякую.
Мінхо з Ньютом, за Томасовим прикладом, загорнулися 

в простирадла й цілковито сховали під них руки. Вони ще 
й зробили такі собі каптури, щоб затінити обличчя. Томас ви
рішив вчинити так само.

— Готові, шлапаки? — запитав Мінхо, дивлячись по черзі 
на Ньюта і на Томаса.

— Щось я збуджений,— зізнався Ньют.
Томас не був певен, що вжив би саме таке слово, але йому 

теж нетерпеливилося діяти.
— Я також. Ходімо.
Лишилося здолати декілька сходинок, які вели до краю 

люка, як у старому льоху, причому останні аж горіли вогнем 
на сонці. Перед виходом Мінхо на мить завмер, а потім зробив 
крок — і його мов поглинуло світло.

— Пішов! — Ньют поплескав Томаса по спині.
Томаса накрила хвиля адреналіну, і він, глибоко й різ

ко видихнувши, рушив за Мінхо; Ньют наступав йому на 
п’яти.

Заледве Томас опинився просто неба, то зрозумів, що так 
само вони могли б загорнутися в прозорий поліетилен. Про
стирадла не пом’якшували ані спеки, ані яскравого світла. То
мас хотів був щось сказати, але горло йому обпекло сухе колюче 
повітря. У роті враз пересохло. Здавалося, на вдиху в легенях 
палахкотить вогонь.
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Томас, хоч і не пам’ятав минулого, засумнівався в реальнос
ті навколишнього світу.

Мружачись, він наштовхнувся на Мінхо і мало не впав. Від
новивши рівновагу, опустився навпочіпки і, цілком укрившись 
простирадлом, спробував дихати. Намагаючись заспокоїтися, 
Томас нарешті вдихнув трохи повітря, яке одразу ж довелося 
випустити назад. Не встигли вийти з колодязя, а він уже пані
кує! Поруч важко сапали товариші-глейдери.

— Ви як, хлопці, все гаразд? — нарешті спромігся запитати 
Мінхо.

Томас промимрив у відповідь: так, а Ньют мовив:
— Можу заприсягтися, що ми опинилися в пеклі. Завжди 

знав, Мінхо, що тобі дорога в пекло, але щоб і я з тобою за 
компанію...

— Лацно,— озвався Мінхо.— Очі болять, а так наче вже 
звикають до світла.

Томас тільки трішки розплющив повіки й подивився собі 
під ноги. Земля і пил. Трохи сіро-бурого каміння. Простирад
ло, що цілком вкривало тіло, аж сяяло білим, наче зразок яко
їсь футуристичної світлової технології.

— Ти від кого ховаєшся? — запитав Мінхо.— Підйом, шла- 
пак, я нікого не бачу.

Томас і не думав ховатися під простирадлом, наче малюк 
під ковдрою. Зіп’явшись на ноги, він дуже повільно підняв 
простирадло й озирнувся.

Навкруги була пустеля.
Суха і мертва рівнина простягалася ген до виднокола: ні 

деревця, ні кущика, ні пагорба, ні западини. Суцільне жовто
гаряче море пороху й каміння, марево з потоків розжарено
го повітря — ніби саме життя випаровувалося, здіймаючись 
у безхмарне блакитне небо.

Роззирнувшись, Томас побачив сам лише пустельний пей
заж. Тільки за спиною здіймався нерівний гірський хребет. 
Між ним і глейдерами, просто на півдорозі, виднілося нагро
мадження будинків, нагадуючи купу порожніх ящиків. Місто?
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Здається, так. Важко було сказати напевне, чи велике воно,— 
гаряче повітря заважало роздивитися, мов розмиваючи все, 
що було при землі.

Ліворуч од Томаса хилилося до обрію розжарене до бі
лого сонце. Це означає, що захід — по ліву руч, і хребет 
чорно-червоних гір — на півночі. Туди і треба рухатися. 
Томас сам здивувався своїй здатності швидко орієнтува
тися на місцевості, наче це — частина повсталого з попелу 
минулого.

— Як гадаєте, далеко до тих споруд? — поцікавився Ньют. 
Після лункого тунелю і залізних східців голос його прозвучав 
глухим шепотом.

— Може, миль сто? — вголос міркував Томас.— Північ 
точно там. То йдемо до міста?

Мінхо похитав головою під каптуром.
— Аж ніяк, чувак. Я не про напрямок, а про віддаль. До 

будівель щонайбільше миль тридцять. До гір — шістдесят- 
сімдесят.

— Уявити не міг, що в тебе окомір такий точний,— зронив 
Ньют.

— Я бігун, чувак. У Лабіринті швидко такого навчаєшся, 
хоч і масштаби в Глейді були інші.

- П р о  спалахи на сонці Щур не збрехав,— промовив То
мас, намагаючись не втратити самовладання.— Наче ядерну 
бомбу підірвали. Цікаво, так скрізь на планеті?

— Сподіваюся, що ні,— відповів Мінхо.— Зараз би на де
ревце натрапити дорогою. Чи на струмок.

— А я б на травичці повалявся,— зітхнув Ньют.
Що довше Томас вдивлявся в місто, то ближчим воно зда

валося. Схоже, до нього навіть менше, ніж тридцять миль. По
дивившись на товаришів, він запитав:

— Цікаво, чим це випробування відрізняється від Лабірин
ту? У Глейді нас замкнули за мурами і забезпечили всім необ
хідним для виживання, а тут нас ніщо не стримує, але й при
пасів майже немає. Така собі іронія долі.
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— Еге ж,— погодився Мінхо.— А ти філософ,— зронив 
він і кивнув у бік люка.— Гайда, виведемо решту шлапаків на
зовні й рушаємо в дорогу. Не гаймо часу, а то я зачахну на та
кому сонці.

— Може, зачекаємо, поки воно сяде? — запропонував 
Ньют.

— Посидимо в тунелі в товаристві отих куль? Нізащо.
Томас був згоден, що треба йти.
— Думаю, ми тут витримаємо. До заходу залишилося де

кілька годин. Підсмажимося трохи, тоді відпочинемо, а вночі 
рушимо далі. Більше я під землею не витримаю.

Мінхо згідливо кивнув.
— А це план,— визнав Ньют.— Для початку орієнтир — 

місто. Будемо сподіватися, що там не вештаються психи.
На згадку про них у Томаса тьохнуло серце.
Відійшовши до люка, Мінхо нахилився до діри.
— Агов, шлапаки погані, боягузи! Хапайте їдло — і всі 

нагору!

На план ніхто не нарікав.
У Томаса на очах глейдери проходили такі самі стадії 

звикання, як і він, коли остання сходинка лишилася позаду. 
Намагалися вдихнути, мружилися, а потім безнадійними по
глядами озирали пустелю. До останньої миті хлопці сподіва
лися, що Щур брехав, що найгірше вже позаду, в Лабіринті. 
Та після убивчих куль і цієї пустелі хлопців полишила остан
ня надія.

Перед походом довелося дещо підкоригувати: їжу пороз- 
пихували по нерозв’язаних мішках, а вільні простирадла роз
поділили по парах. На диво, вийшло непогано навіть у Дже- 
ка і бідолахи Вінстона. І вже невдовзі хлопці марширували 
кам’янистою землею. Томас ділив накидку з Арисом. Він і сам 
не зрозумів, як так вийшло, хоча, скоріше за все, просто не хо
тів собі зізнатися, що сам хоче триматися ближче до хлопця: 
він — єдиний шанс з’ясувати, де Тереза.
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Простирадло Томас тримав лівою рукою, а правою під
хопив і перекинув через плече мішок з припасами. Вони до
мовилися з Арисом нести мішок по черзі, змінюючись раз на 
півгодини. Крок по кроку колона наближалася до покинутого 
міста, мабуть, віддаючи підступному сонцю по дню життя за 
кожні сто ярдів.

Якийсь час ішли мовчки. Нарешті Томас вирішив за
говорити:

— Отже, ти раніше не чув про Терезу?
У відповідь Арис кинув на нього гострий погляд. Томас по

ставив питання не надто ввічливо, з ноткою докору в голосі. 
Але він не відступав.

— То чув чи ні?
Арис знову перевів погляд уперед, але було в цьому щось 

дуже підозріле.
— Ні. Не чув. Не знаю, хто така Тереза і куди поділася. Та 

принаймні вона не померла на твоїх очах.
Це був наче удар під дихало, але чомусь хлопчина дедалі 

більше подобався Томасові.
— Розумію, вибач,— озвався він і перегодя поставив на

ступне питання: — Ви були дуже близькі? Як, кажеш, звали 
твою подругу?

— Рейчел,— озвався Арис і замовк, і Томас навіть ви
рішив, що розмову закінчено, проте за мить хлопець прова
див: — Ми з нею були не просто близькі. Багато чого сталося. 
До нас поверталася пам’ять. Та й додалося нових пам’ятних 
моментів.

Коли б Мінхо почув останню фразу, то, мабуть, надірвав би 
живота від сміху, але Томасові ці слова видалися страшенно 
сумними. Він відчував, що слід би щось сказати — запропо
нувати якусь розраду.

— Розумію. І в мене на очах помер близький друг. Як зга
даю про Чака, то вмить скаженію. Якщо ж те саме вчинили 
з Терезою, то їм мене не зупинити. Нікому не зупинити. Уб’ю 
всіх.
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Томас зупинився, а разом з ним і Арис. Він сам був враже
ний, що ці страшні слова зірвалися з вуст. Здавалося, Томасом 
заволодів хтось інший і вимовив їх за нього. Втім, Томас саме 
так і почувався. Саме так.

— Як ти вважаєш...
Не встиг він договорити, як закричав Казан. Він на щось 

указував.
За мить уже Томас помітив те, що привернуло увагу 

кухаря.
Далеко попереду, дорогою від міста, назустріч глейдерам 

мчали дві постаті, й у спекотному мареві їхні темні силуети на
гадували примар, під ногами в яких аж курилося.



Розділ 18
Томас утупився у двох незнайомців. Він відчував, що й інші 
теж витріщилися на них, наче за якоюсь нечутною командою. 
Попри неймовірну спеку, Томаса кинуло в дрож. Він і сам не 
зрозумів, чого злякався незнайомців: глейдерів удесятеро біль
ше,— але цей страх неможливо було відігнати.

— Станьте щільніше,— наказав Мінхо.— І в разі чого будь
те готові натовкти пики цим шлапакам.

У мареві неможливо було розгледіти незнайомців, поки ті 
не опинилися десь за сотню футів. Роздивившись їх як слід, 
Томас напружився. Він добре пам’ятав психів, які намагалися 
вдертися у заґратовані вікна, проте ці люди налякали Томаса 
по-іншому.

Незнайомці зупинилися приблизно за дюжину футів од 
гурту. Один з них був чоловік, друга — судячи з постави — 
жінка, хоча статури вони були приблизно однакової: обоє ви
сокі й жилаві. Голови вони замотали бежевим ганчір’ям, за
лишивши нерівні щілинки для очей і носа. Одяг був чимось 
подібний до зашкарублих шматин, зшитих разом і подекуди 
перемотаних брудними смужками джинсової тканини. Оголе
ними на палючому сонці лишилися хіба кисті рук, червоні, по- 
репані та вкриті струпами.

Незнайомці дивилися на глейдерів, важко сапаючи, наче 
хворі пси.

— Хто ви такі? — запитав Мінхо.
Двоє мовчки стояли перед глейдерами. Груди здіймалися 

й опускалися. Томас роздивлявся їх з-під свого імпровізова
ного каптура. Як узагалі хтось може бігати в таку спеку й не 
загинути від теплового удару?

— Хто ви такі? — повторив Мінхо.
Так і не відповідаючи, незнайомці розділилися й піш

ли в обхід гурту. Очима вони крізь прорізи в пов’язках, які
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нагадували обмотки мумій, невідривно стежили за хлопцями. 
Чужаки наче примірялися, готуючись до атаки. Від неможли
вості тепер тримати в полі зору обох, Томас напружився ще 
сильніше. Нарешті вони замкнули широке коло позаду гурту 
і завмерли, і Томас розвернувся знову до них лицем.

— Нас значно більше,— попередив Мінхо, проте у голосі 
лунав відчай. Знову хлопцям щось загрожує! — Кажіть! Розпо
відайте, хто ви такі.

— Ми психи.
Ці два слова гортанно і злобно прозвучали з вуст жінки. 

Невідомо чому вона вказала рукою в бік міста.
— Психи? — перепитав Мінхо, проштовхуючись до чу

жинців.— Як ті, що ломилися до нас у дортуар кілька днів 
тому?

Безглузде запитання. Ці двоє навряд чи розуміють, про що 
Мінхо каже. Зрештою, глейдери подолали вже чималу відстань, 
та ще й пройшли прямтранс.

— Ми психи,— цього разу заговорив чоловік. На диво, 
його голос прозвучав м’якше — не так грубо, як у його супут
ниці. Втім, і в ньому не чулося теплоти. Як і жінка, він вказав 
на місто і промовив: — Прийшли перевірити, а раптом ви теж 
психи. Раптом і у вас Спалах.

Звівши брови, Мінхо подивився на Томаса, потім на інших 
глейдерів. Ніхто не відповів, і Мінхо знову розвернувся до 
психів.

— Один тип сказав, що в нас теж Спалах, ага. Знаєте щось 
про хворобу?

— Пізно розповідати,— відповів чоловік. При кожному 
слові лахміття в нього біля рота надималося.— Якщо ти хво
рий, то невдовзі сам дізнаєшся.

— Тоді що вам у біса треба? — запитав Ньют, стаючи по
ряд з Мінхо.— Хіба не байдуже, психи ми чи ні?

— Як ви потрапили в Пекло? — не звернувши уваги, по
ставила зустрічне запитання жінка.— Звідки ви? Як дісталися 
сюди?
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Її слова пролунали дуже осмислено: надто вже ці психи від
різнялися від тих, які намагалися дістатися до глейдерів кілька 
днів тому. Ті психи нагадували тварин, а ці — людей. І ці люди 
розуміють, що група глейдерів з’явилася нізвідки, адже за міс
том нічого немає.

Пошепотівшись про щось із Ньютом, Мінхо підійшов до 
Томаса.

— Що відповімо?
Томас гадки не мав.
— Не знаю. Правду? Гірше вже не буде.
— Правду? — саркастично повторив Мінхо.— Чудова ідея, 

Томасе. Ти геній, а втім, як завжди,— він розвернувся до пси
хів.— Нас прислав «БЕЗУМ». Ми вийшли в пустелю через 
тунель, вилізли з люка всього за декілька миль на південь звід
си. У нас завдання пройти сотню миль, перетнути Пекло. Вам 
це про щось говорить?

І цього разу психи наче не почули жодного слова.
— Не всі психи кінчені,— промовив чоловік.— Не всі 

гірш ніж кінчені...— (Останнє слово він промовив так, 
ніби це назва, термін).— Усі на різних стадіях. А вам ліп
ше швидко з’ясувати, з ким дружити й від кого ховатися. 
А кого і вбивати. І з’ясувати швидко, коли йдете нашим 
шляхом.

— Яким це вашим? — запитав Мінхо.— Ви з того міста? 
Там усі психи? Ви хоч маєте харчі?

Томасу, як і Мінхо, кортіло розпитати чужинців. На язиці 
крутився, напевне, мільйон запитань. Може, зв’язати цих пси
хів і вибити з них все, що треба? Судячи з усього, вони зовсім 
не налаштовані допомагати: психи знову пішли в обхід хлоп
ців, тільки у зворотному напрямку.

Завершивши коло, вони стали так, що далеке місто опи
нилося між ними й гуртом глейдерів. Наостанок жінка 
промовила:

— Якщо ви не хворі, то невдовзі заразитеся. Як і ті, інші. 
Які мають вас убити.
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Розвернувшись, незнайомці побігли назад до будівель. То- 
мас та інші глейдери вражено дивилися їм услід. Невдовзі пси
хи зникли в гарячому мареві й поросі.

— Інші? — промовив хтось. Мінхо? Казан? Томас не роз
чув, проводжаючи очима психів, що віддалялися, і розхвилю
вавшись через Спалах.

— Напевно, це мої,— сказав Арис. Томас нарешті змусив 
себе перевести погляд.

— Група «В»? — запитав він у новачка.— Вони вже 
в місті?

— Агов! — різко промовив Мінхо.— Кого це хвилює? Не 
про них треба думати, а про ліки.

Томас згадав про татуювання, вибите в нього на шиї, 
і здригнувся.

— А раптом вбити повинні не всіх нас? — він вказав на 
свою шию, де темніла зловісна мітка.— Може, вона мала 
на увазі тільки мене? Ти ж не бачив, на кого та психопатка 
дивилася.

— І звідки вона знає, хто ти? — відповів Мінхо.— Та й уза
галі, все це дурня. Як хтось спробує вбити тебе, мене чи ще 
когось із наших — йому доведеться мати справу з усім нашим 
гуртом. Правильно?

— Ти такий милий,— пирхнув Казан.— Уперед: прийми 
смерть разом з Томасом, а я ліпше втечу й житиму собі далі, 
караючись нечистим сумлінням.

По Казанових очах видно було, що це жарт, хоча, подумав 
Томас, у цьому жарті, може, є і часточка правди.

— Як діємо? — запитав Джек. Вінстон досі тримався за 
нього, сили до колишнього наглядача Різниці поверталися 
поволі. Хвалити Бога, накидка приховувала жахливі рани на 
голові.

— Що думаєш? — запитав Ньют, кивнувши Мінхо. Той за
котив очі.

— Що я думаю... Ми не маємо вибору. Вперед, до міста. Бо 
як залишимося тут, то помремо або від сонячного удару, або
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з голоду. У місті знайдеться бодай якийсь прихисток, а може, 
навіть їжа. Психи психами, але північ — у той бік.

— Як щодо групи «В»? — запитав Томас і подивився на 
Ариса.— Чи кого там мали на увазі ті двоє... Що як на нас 
і справді чекає засідка? Битися доведеться голіруч.

Мінхо пограв правим біцепсом.
— Якщо група «В» — це оті дівчатка, з якими тусувався 

Арис, я покажу їм свою зброю, і вони втечуть.
— А що як дівчатка,— не вгавав Томас,— мають справжню 

зброю і вміють битися? Що як у засідці зовсім не вони, а бі
гуни сім футів на зріст, які дуже люблять ласувати людським 
м’ясцем? Чи тисяча психів?

— Томасе... годі вже. Так, усі,— втомлено зітхнув Мінхо,— 
стуліть пельки і пригальмуйте. Більше жодних питань. Якщо 
у вас не зринула геніальна ідея, яка не приведе нас усіх до за
гибелі, припиніть скиглити, бо нам час скористатися єдиним 
шансом, який ми маємо. Зрозуміли?

Томас мимоволі посміхнувся. Короткою промовою Мінхо 
підніс йому гумор і подарував крихітну надію. Треба йти, ру
хатися вперед, діяти. От і все.

— Так уже ліпше,— задоволено кивнув Мінхо.— Ще хтось 
збирається обмочити штанці та кликати матусю?

Пролунали поодинокі смішки, але більше ніхто не на
рікав.

— От і добре. Ньюте, цього разу першим ітимеш ти — 
кульгай собі. Томасе, ти останній. Джеку, передай комусь уже 
Вінстона, час тобі відпочити. Все, рушаймо.

Так і вчинили. Томас передав мішок з харчами Арисові, 
й від полегшення ніби виросли крила. Напружувала хіба вто
ма в руці, якою доводилося тримати над головою простирад
ло. Однак ніхто не збавляв ходу; глейдери то йшли, то бігли 
підтюпцем.

На щастя, сонце наче обважніло й тепер значно швид
ше хилилося до обрію. Якщо вірити наручному годин
нику, психи пішли з годину тому, і небо вже забарвилося
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в пурпурово-жовтогарячий колір, а нестерпне сяйво 
пом’якшало. Невдовзі сонце сіло, і нічне небо вкрилося зо
ряним серпанком.

Глейдери йшли собі, орієнтуючись на блимання нечислен
них вогників з боку міста. Томас радів, що зараз не його черга 
нести мішок з припасами і можна скинути простирадло.

Нарешті сутінки загусли, і на землю чорним туманом лягла 
пітьма.



Розділ 19
Незабаром по тому, як запала темрява, Томас почув жіночий 
вереск.

Спершу хлопець навіть не зрозумів, що саме чує: може, 
йому просто примарилося. Важко сказати щось напевне, коли 
шаркають ноги об кам’янисту землю, шурхотять мішки з про
стирадл» шепочуться і важко сапають глейдери. Та незабаром 
такий собі дзвін у голові став виразніший. Десь попереду, 
у місті або на околиці, ніч розтинав дівочий вереск.

Інші глейдери це теж почули і зупинилися. Коли нарешті 
перевели дух, крики стало чути ще краще.

Це було схоже на нявчання. Нявчання пораненого кота. 
Від неприродних звуків шкіру мов сиротами обсипало, 
і кортіло затулити вуха долонями й молитися, щоб це на
решті припинилося. Щось було в цих зойках настільки не
природне, аж Томас похолов. Темнота лише погіршувала 
моторошну ситуацію. Кричали десь далеко, та луна розно
сила вереск, і він розбивався об землю, перш ніж зникнути 
зі світу.

— Знаєте, що це мені нагадує? — з ноткою страху в голосі 
прошепотів Мінхо.

Томас здогадався одразу.
— Вена. Альбі. І мене, мабуть? Так верещать після того, як 

грівер ужалить?
— Атож.
— Ні, ні, ні,— простогнав Казан.— Тільки не кажіть, що 

й тут ця мерзота. Я не витримаю!
Аж тут заговорив Ньют, який стояв за кілька футів ліворуч 

од Томаса й Ариса:
— Щось я маю сумніви. Пам’ятаєте, яка у гріверів волога та 

слизька шкура? Якби вони тут покачалися, на кулі пилу пере
творилися б.
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— Ну,— промовив Томас,— якщо «БЕЗУМ» створив грі- 
верів, хтозна, яких виродків він ще наплодив. Не хочеться на
гадувати, але Щур попереджав: Випробування ускладнюється.

— Уміє Томас підбадьорити! — спробував пожартувати 
Казан, але голос його прозвучав злісно і рипуче.

— Я кажу, як є.
— Знаю,— пропихтів Казан.— И оте «як є» — повне 

лайно.
— Що далі? — запитав Томас.
— Гадаю, слід привал зробити,— відповів Мінхо.— Трохи 

животи натовчемо й поп’ємо. Йти нам усю ніч. Можливо, на 
світанку поспимо годинку-другу.

— А що з тою психопаткою, яка так і верещить? — нагадав 
Казан.

— Здається, у неї своїх проблем вистачає, їй не до нас.
Ця фраза чомусь вжахнула Томаса. Мабуть, і решту теж, бо 

ніхто й слова не зронив, скидаючи на землю мішки і всідаю
чись і беручись до їди.

— Хоч би вона вже пельку стулила,— чи не вп’яте повторив 
Арис, коли глейдери бігли крізь непроглядну пітьму ночі. Бі
долашна дівчина десь там, попереду, так і кричала моторошно- 
високим голосом, і зойки її наближалися.

Вечеря була тиха і скромна; всі розмови врешті зводили
ся до того, що сказав Щур про Змінні й дослідження реакції 
на них. Про розробку шаблону і виявлення закономірностей 
«зони ураження». Жодних відповідей, тільки безпредметні 
здогади й припущення. Дивно все це, подумав Томас. Глейде
ри начебто знають, що їх тестують, що «БЕЗУМ» проводить 
випробування. Тож, здавалося б, діяти вони мали б якось інак
ше, проте хлопці просто рухаються вперед, борються, вижива
ють — і все заради обіцяних ліків. І так буде і далі, Томас був 
певен.

Коли Мінхо знову підняв хлопців, довго ще Томас відчу
вав скутість у суглобах і м’язах. Місяць висів у небі срібним
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диском, даючи світла не більше за зорі. Та й навіщо потріб
не світло, коли біжиш голою рівниною? До того ж — якщо 
Томасу не здалося — глейдери наближалися до вогнів міста. 
Світло мерехтіло, а це означає, що то і справді вогні багать 
або смолоскипів. Логічно, бо навряд чи в пустелі збереглося 
електропостачання.

Томас і не помітив, як це сталося, та зненацька місто опи
нилося зовсім близько. Будівель немов додалося, вони вирос
ли й уже не так хаотично були розкидані. Здається, тут колись 
була столиця, зруйнована якоюсь катастрофою. Невже спала
хами на сонці? Чи тим, що сталося потім?

Околиць глейдери досягли вже близько опівночі.
Простирадла вже були непотрібні, але Арис тримався ближ

че до Томаса, і той вирішив розпитати новачка.
— Розкажи детальніше, як був облаштований ваш 

Лабіринт.
Арис дихав рівно: здається, цей перехід дався йому без 

проблем, як і Томасові.
— Як був облаштований наш Лабіринт? Тобто?
— Ти не розповідав нам подробиць. Яке у тебе склало

ся враження про Лабіринт? Скільки ти в ньому пробув? Як 
вибрався?

Арис заговорив, і голос його заглушував тихе хрусь-хрусь- 
хрусь, з яким підошви опускалися на суху землю.

— Я вже побалакав з твоїми приятелями, і мені здаєть
ся, що наші Лабіринти майже нічим не відрізнялися. Просто 
у нас... жили дівчата замість хлопців. Хтось із дівчат просидів 
у Лабіринті два роки, інші прибували пізніше, по одній, раз на 
місяць. Передостанньою прислали Рейчел, після неї — мене, 
в комі. Я практично нічого не пам’ятаю, лише кілька божевіль
них днів, коли я вже отямився.

Він розповідав далі, і Томаса вразило, наскільки все, що там 
відбувалося, було схожим на Глейд,— це було просто неймо
вірно. Арис отямився, повідомив про Завершення, потім мури 
Лабіринту припинили зачинятися на ніч, підйомник більше не
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приїжджав, дівчата розгадали код Лабіринту... і так далі, аж до 
втечі. І ця втеча не надто відрізнялася від страхітливого досві
ду глейдерів, хіба що дівчат загинуло менше,— ну, якщо вони 
такі ж круті, як Тереза, то нічого немає в цьому дивного.

Зрештою Арис із дівчатами опинились у останньому при
міщенні, і дівчина на ім’я Бет — котра, як і Галлі, зникла за 
кілька днів до цього,— вбила Рейчел саме перед тим, як рятів
ники доправили втікачів у спортивну залу, про яку Арис уже 
розповідав. Опісля рятівники оселили Ариса в кімнаті, де його 
і знайшли глейдери і де напередодні спала Тереза.

Якщо, звісно, все відбувалося саме так. Звідки знати, як 
саме все працює в цьому світі, де можливий Стрімчак і прям- 
транс, який доправив хлопців у тунель. Поминаючи вже закла
дені цеглою вікна і раптову появу таблички з ім’ям Ариса біля 
дверей спальні.

Так можна й збожеволіти.
Мізки плавилися від думок про групу «В», про те, як Тере- 

зу підмінили на Ариса. Єдине, що відрізнялося в двох історі
ях,— це смерть Чака. Можливо, ці перетасовки повинні спро
вокувати певні конфлікти в групах, які досліджує «БЕЗУМ»?

— Моторошно, ага? — підсумував Арис, давши Томасу час 
перетравити розповідь.

— Навіть не знаю, яке слово дібрати. Це просто неймовір
но, як дві групи пройшли паралельні тести. Чи то пак випро
бування, як там вони називаються. Оскільки тестували наші 
реакції, в тому, щоб провести паралельні експерименти, є сенс. 
Тільки дивний якийсь.

Варто було йому стулити рот, як невідома дівчина зарепету
вала ще голосніше, і Томас здригнувся.

— Здається, я зрозумів,— промовив Арис дуже тихо, аж 
Томас не відразу розібрав слова.

— Що?
— Я зрозумів, навіщо потрібні дві групи.
Томас глянув на новачка — в темряві ледь вгадувався на 

диво спокійний вираз на його обличчі — і запитав:
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— Зрозумів? То кажи.
Арис трохи засапався.
— Взагалі-то у мене дві ідеї. Перша: оті люди — «БЕЗ

УМ» чи як там вони називаються — з двох груп хочуть об
рати найкращих, а потім їх використовувати — наприклад, 
розмножувати.

— Що? — Томас так здивувався, що навіть забув про зой
ки. В таку гидоту він і повірити не міг.— Розмножувати нас? 
Та годі тобі...

— Ти пройшов через Лабіринт і тунель під пустелею і те
пер кажеш, що думка про розмноження притягнута за вуха?

— Лацно,— Томас був змушений визнати: Арисова ідея не 
позбавлена сенсу.— А який твій другий здогад?

Давалася взнаки втома. В горлі пересохло, наче туди заси
пали склянку піску.

— З точністю до навпаки,— відповів Арис.— Вони хочуть 
зберегти не найкращих з двох груп, а дати вижити лише од
ній групі. Отож, вони або відсіюють гірших і з однієї групи, 
і з другої, або відсіюють цілу групу. Більше я ні до чого не 
докумекав.

На якийсь час Арисові слова змусили Томаса замислитися.
— А як тоді щодо слів Щура? «БЕЗУМ» зчитує наші ре

акції, створюючи шаблон. Можливо, експеримент узагалі не 
передбачає нашого порятунку? А раптом їм потрібні тільки 
наші мізки, рефлекси, гени тощо? І зрештою ми всі загинемо, 
а вченим залишиться читати довжелезні звіти.

— Гм-м,— задумливо протягнув Арис.— Можливо. Прав
да, мені не дає спокою одне питання: навіщо хлопцям підки
нули дівку, а дівкам — хлопця?

— Подивитися, як ми перегриземося? Як відреагуємо в та
кій унікальній ситуації,— Томас мало не розсміявся.— Подо
бається мені, як ми розмовляємо на ці теми — наче обговорю
ємо, коли нам зупинитися, щоб не обдристатися.

Арис розсміявся — сухо й коротко, і Томасу трохи відлягло 
від серця: новачок подобався йому дедалі дужче.
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— Чувак, не нагадуй. Бо вже годину, як мені приперло...
Тепер прийшла Томасова черга сміятися. І тут, наче почув

ши Арисові нарікання, Мінхо скомандував зупинитися.
— Туалетна перерва,— сказав він, упершись руками в стег

на і відсапуючись.— Дрист після себе закопайте, і розійдіть
ся подалі. Хвилин п'ятнадцять перепочинемо, і підемо далі. 
Я знаю, шлапаки, вам нелегко змагатися з бігунами на взір 
мене й Томаса.

Томас не слухав: як ходити до вітру, він знав і без Мінхо, 
тож вирішив роздивитися місцевість. Варто було розслабити
ся і вдихнути на повні груди, як очі вловили попереду якусь 
тінь, приблизно за сотню ярдів од привалу, але не рівно по 
дорозі. Прямокутник темряви на тлі слабеньких вогнів міста. 
Він вирізнявся дуже чітко — як тільки Томас не помітив його 
одразу?

— Гей! — крикнув він, указуючи на темний прямокут
ник.— Там наче якась будівля, за декілька хвилин звідсіля, тро
хи праворуч. Хлопці, бачите?

— Ага, я бачу,— підтвердив Мінхо, який підійшов до Тома
са.— Цікаво, що там?

Не встиг Томас відповісти, як сталося водночас дві події.
Урвався моторошний крик загадкової дівчини, ніби зачи

нилися двері. А потім з-за темної будівлі попереду вийшла 
дівчина; у темряві волосся її струменіло з голови, як чорний 
шовк.



Розділ 20
Томас нічого не зміг із собою вдіяти. Першої миті йому зда
лося, що то Тереза, і закортіло гукнути її. Хотілося без надії 
сподіватися, що це вона — чекає на нього всього за кількасот 
ярдів звідси.

«Терезо?»
Нічого.
«Терезо? Терезо!»
Нічого. Болюча вирва в голові, що утворилася зі зник

ненням Терези, нікуди не поділася — вона була як по
рожній ставок. Але... раптом це і справді Тереза? Може, це 
таки вона. Може, вони просто в тратили дар спілкуватися 
подумки.

Вийшовши з-за будинку, дівчина й далі стояла нерухомо. 
І хоч її постать ховалася в тіні, було видно, що вона дивиться 
на глейдерів, схрестивши руки на грудях.

— Це часом не Тереза? — запитав Ньют, наче думки 
прочитав.

Томас машинально кивнув. І швидко озирнувся — чи ніхто 
не помітив. Здається, ніхто

— Гадки не маю,— сказав він нарешті.
— Думаєш, це вона репетувала? — припустив Казан.— Бо 

щойно вийшла, і крики вщухли.
Мінхо пирхнув.
— Та це радше вона мучить іншу дівчину. Побачила, що ми 

наближаємося, і вирішили звільнити її від страждань і просто 
вбити,— він навіщось плеснув у долоні.— Гаразд, хто хоче ви
йти назустріч милій панночці?

Томас дивувався, яким легковажним часом буває ватажок.
— Я піду,— зголосився він трохи гучніше, ніж хотів. Браку

вало ще зрадити перед усіма свої сподівання, що незнайомка 
в тіні — і справді Тереза.
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— Я ж пожартував, гнилоголовий,— відрізав Мінхо.— Хо
дімо всі разом, бо раптом її прикриває банда психів-ніндзь.

— Психів-ніндзь? — перепитав Ньют, чи то здивований, 
чи роздратований жартами Мінхо.

— Еге ж. Ходім,— озвався Мінхо і пішов уперед.
Піддавшись раптовому імпульсу, Томас крикнув:
— Ні! — і, знизивши голос, додав: — Ні, хлопці, ви зали

шайтеся тут, а я сам піду. Раптом там пастка, а ми, як ідіоти, 
підемо разом і потрапимо в неї всі.

— То ти, значить, не ідіот, коли підеш сам? — запитав 
Мінхо.

— Треба ж когось на розвідку послати. Я й піду. Як що — 
відразу крикну.

Мінхо думав довгенько. Нарешті відповів:
— Гаразд. Іди, наш маленький хоробрий шлапак,— і боля

че ляснув Томаса по спині.
— Що за дурня,— заперечив Ньют і виступив уперед.— 

Я йду з Томасом.
— Ні! — відрізав той.— Просто... відпустіть мене. Відчу

ваю, що треба обережніше. Якщо заверещу як немовля, біжіть 
мене рятувати.

І, не чекаючи відповіді товаришів, Томас швидко попряму
вав до дівчини.

Віддаль стрімко скорочувалася. Тишу порушувало тільки 
човгання Томасових підошов по піщаній землі й камінню. За
пах пустелі змішувався з ледь вловним смородом паленого. 
Томас і сам не встиг зрозуміти, в чому справа: може, у фігурі 
дівчини, у формі її голови або в позі — в тому, як вона зсунула 
трохи вбік схрещені руки, виставивши для рівноваги наперед 
стегно... Але він був певен.

Це вона.
Тереза.
Коли до неї залишалося всього кілька футів і Томас при

готувався побачити її обличчя в мерехтливому світлі вогнів, 
дівчина розвернулася й увійшла у відчинені двері невеликої
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будівлі. То була витягнута прямокутна споруда, трохи пере- 
хняблена, під похилим дахом. Наскільки можна було судити, 
вікон начебто не було, а на рогах висіли великі чорні куби — 
напевно, колонки. Зойки — очевидячки, штучні — транслю
валися з них. Тому їх і було чутно так далеко.

Великі дерев’яні двері були розчинені навстіж. Усередині 
було ще темніше, ніж зовні.

Але Томас таки увійшов, усвідомлюючи, що чинить геть 
нерозважливо і безглуздо. Тереза знайшлася! І байдуже, що 
насправді сталося і чому вона зникла, адже вона не завдасть 
Томасові шкоди. Нізащо.

Повітря в будівлі виявилося прохолодним, майже вологим. 
Як приємно! Ступивши три кроки, Томас зупинився і в цілко
витій темряві дослухався до дихання дівчини.

— Терезо? — покликав він уголос, поборовши спокусу 
звернутися до неї подумки.— Терезо, в чому річ?

Дівчина придушено схлипнула, наче не хотіла, щоб Томас 
помітив, що вона плаче.

— Терезо, будь ласка. Я не знаю, що сталося або що з то
бою зробили, але я прийшов по тебе. Божевілля якесь. Просто 
поговори зі...

Спалах світла змусив його замовкнути. Дівчина запали
ла свічку на низькому столі й труснула рукою, гасячи сірник. 
Подивившись нарешті на Терезу, Томас упевнився, що він не 
помилився — це вона. Жива. Втім, недовго тривала безмежна 
радість, бо її змінили біль і збентеження.

Томас очікував побачити Терезу брудною, як і він сам, піс
ля переходу по курній пустелі, проте кожен дюйм її шкіри був 
чистий — ніщо не забруднило рук і обличчя. Тереза здалася 
Томасу ще гарнішою, ніж він пам’ятав її, ніж бачив у тумані 
спогадів, які наринули після Переміни.

На очах у Терези блищали сльози, нижня губа сіпалася, 
руки трусилися. З виразу її обличчя Томас зрозумів: Тереза 
його впізнала, вона його не забула, проте в погляді її читався 
відвертий жах.
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— Терезо,— прошепотів ще більше спантеличений То- 
мас.— У чому справа?

Вона не відповіла, тільки стрельнула очима вбік; сльози 
скотилися по щоках і впали на підлогу. Нижня губа затремтіла 
дужче, а з грудей мало не вихопився здавлений стогін.

Томас ступив крок назустріч, простягаючи до неї руки.
— Ні! — вигукнула Тереза.— Геть від мене!
Томас зупинився. Його наче під дихало вдарили.
— Гаразд, гаразд,— промовив він, піднімаючи руки.— Те

резо, що...
Він не знав, що казати чи що питати. Не знав, що діяти. 

Томасові здавалося, ніби всередині в нього щось руйнуєть
ся,— це страшне почуття набрякало в горлі, ризикуючи 
задушити.

Хлопець завмер, боячись знову злякати Терезу. Залишало
ся, не відводячи від неї очей, сподіватися, що вона сама заго
ворить — скаже бодай щось.

Тривалий час було тихо. З Терезиного тремтіння, з того, 
як вона боролася з чимось усередині себе, Томас дещо 
пригадав...

Пригадав, що так само поводився Галлі, коли хлопці вже 
втекли з Глейду і коли він зайшов до кімнати разом з жінкою 
у білій блузці. Перед тим, як усе перевернулося догори дриґом. 
Перед загибеллю Чака.

Томас відчував, що більше не витримає мовчання — 
вибухне.

— Відтоді як тебе забрали, я тільки про тебе й думав. Ти...
Вона не дала йому договорити. За два широкі кроки подо

лала відстань, що відділяла їх, і потягнула Томаса до себе за 
плечі. Вражений, він пригорнув її у відповідь — так міцно, 
аж злякався, що задушить. Терезині руки знайшли його по
тилицю, потім щоки. Дівчина розвернула Томаса обличчям до 
себе.

І вони поцілувалися. У Томасових грудях щось вибухнуло, 
випалюючи стрес, нерозуміння, страх. Випалюючи біль, який
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відчувався ще кілька секунд тому. На якусь мить Томас подумав, 
що більше його ніщо не турбує. І ніколи вже не турбуватиме.

Нарешті відірвавшись від Томаса, Тереза позадкувала, поки 
не вперлася спиною в стіну. У її погляді знову читався жах, 
наче дівчиною заволодів демон.

— Забирайся від мене, Томе,— тривожно зашепотіла Тере
за.— Ви всі... тікайте... від мене. І подалі. Не сперечайся. Про
сто йди. Тікай.

Видно було, як вона змушує себе вимовляти останні слова.
Ще ніколи Томас не відчував такого болю. Та наступні його 

дії здивували навіть його самого.
Він нарешті упізнав Терезу, згадав її. І знав, що вона каже 

правду: щось тут не так. Настільки не так, що гірше й уяви
ти годі. Стояти тут і продовжувати суперечку, переконувати 
її піти з ним буде ляпасом їй в обличчя після того, які зусил
ля вона доклала, аби відірватися від Томаса й застерегти його. 
Доведеться змиритися.

— Терезо,— промовив Томас,— я знайду тебе.
Тепер уже йому на очі накотилися сльози; він розвернувся 

і вибіг надвір.



Розділ 21
Мружачись крізь сльози, Томас видибав з будинку, в якому вже 
не світилося. Повернувшись до глейдерів, він не схотів відпо
відати на питання, сказав лишень, що треба тікати якнайдалі 
та якнайшвидше. Згодом він усе пояснить. А зараз їхні життя 
в небезпеці.

Він нікого не чекав. Навіть не запропонував Арисові замість 
нього понести мішок з харчами. Він просто рушив у напрямку 
міста — спершу бігом, а потім перейшов на ступу. Томас не 
хотів нікого бачити і нічого знати. Втеча від Терези стала для 
нього найважчим випробуванням. Втрата пам’яті, Глейд, Лабі
ринт, битва з гріверами, Чакова смерть — усе це не порівня
ється з болем від того, що він добровільно залишив її.

Тереза тут. Томас обіймав її. Вони знову були разом.
Вони цілувалися, і Томас відчував таке, що вже вважав 

неможливим.
А тепер він тікає. Полишає її.
З грудей вихопилися здавлені схлипи. Томас застогнав, і го

лос його тріснув. У серці палав біль, хотілося впасти на землю 
і просто здатися. Охоплений жалем до себе, Томас відчував 
спокусу повернутися. Тільки він не міг зрадити Терезу й не 
зробити, як вона веліла,— а потім він дотримається обіцянки 
та знайде її.

Тереза бодай жива. Бодай жива.
Ось що повторював про себе Томас. Ось як змушував себе 

бігти далі.
Вона жива.

Але тіло довго не витримало. За деякий час — години за дві, 
може, за три — Томас зупинився. Здавалося, ступить іще 
крок — і серце вибухне у грудях. Томас обернувся і побачив 
тіні: інші глейдери добряче відстали. Жадібно ковтаючи сухе
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повітря, він опустився навколішки й уперся в стегна долоня
ми, чекаючи на інших.

Першим його наздогнав Мінхо. Тільки-но займалося на 
світ, але й у такому присмерку було видно, що ватажок незадо- 
волений. Мінхо тричі обійшов навколо Томаса і вигукнув:

— Що... Навіщо... Що за гнилий ідіотизм, Томасе?
Але Томасу розмовляти не хотілося. Ні про що.
Не дочекавшись відповіді, Мінхо опустився навколішки 

поруч.
— Що це ти вигадав? Вийшов собі просто й помчав геть. 

Нічого не сказав... Ми так не робимо, баклан,— Мінхо, хекаю
чи, сів на пісок і похитав головою.

— Пробач,— пробурмотів Томас.— Просто мені було тро
хи важко.

Аж ось приспіла й решта глейдерів. Хтось зігнувся, намага
ючись віддихатися, інші підійшли ближче, щоб чути розмову 
Томаса й Мінхо. Ньют теж став поруч, але при цьому вважав 
за краще не втручатися — надав Мінхо свободу докопуватися 
до причини дивної Томасової поведінки.

— Важко? — перепитав Мінхо.— 3 ким ти там зустрівся? 
Що тобі сказали?

Томас не мав вибору: зараз не можна приховувати від това
ришів правду.

— Це була... Тереза.
Томас очікував охкання, здивованих вигуків чи звинувачень 

у брехні, та у відповідь запала тиша — можна було навіть роз
чути, як свистять у пустелі досвітні вітри.

— Що? — нарешті вигукнув Мінхо.— Ти серйозно?
У відповідь Томас кивнув, тупо дивлячись на трикут

ний камінчик у піску. За останні кілька хвилин помітно 
посвітлішало.

— І ти покинув її? — приголомшено запитав Мінхо.— Чу- 
вак, не мовчи, розповідай.

Хай як було боляче, хай як краялося серце на саму згадку 
про Терезу, Томас усе розповів. Як він упізнав Терезу, як вона
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тремтіла, як поводилася достоту мов Галлі перед убивством 
Чака, як застерегла його триматися від неї подалі. І тільки про 
поцілунок Томас промовчав.

— Ого,— втомлено видихнув Мінхо, підсумувавши роз
повідь одним влучним словом.

Минуло кілька хвилин. Вітер шелестів по землі, а на 
обрії, позначаючи світанок, здіймалася жовтогаряча баня 
сонця. Всі мовчали. Хтось сопів, хтось покашлював або 
важко дихав. Хтось пив воду з пакета. За ніч місто наче 
виросло: ряди будинків простяглися до безхмарного пур
пурового неба. Ще день чи два — і глейдери досягнуть 
міста.

— Це була якась пастка,— промовив нарешті Томас.— Не 
знаю, що сталося б і скільки б наших загинуло... Напевно, всі. 
Тереза порушила план і врятувала нас. Ь наче запрограму
вали, і вона...— Томас судомно ковтнув,— вона точно за це 
поплатиться.

Мінхо поклав руку йому на плече.
— Чувак, якби цей гнилий «БЕЗУМ» хотів прикінчи

ти Терезу, вона вже гнила б під купою каміння. Вона крута, 
а можливо, навіть крутіша за багатьох. Вона вціліє.

Набравши повні груди повітря, Томас видихнув. Почував
ся він уже ліпше. Неймовірно, але йому і справді стало легше. 
Мінхо правду каже.

— Я знаю. Так, я це знаю.
Мінхо звівся на ноги.
— Ми мали зробити привал ще кілька годин тому і поспа

ти. Та дякуючи панові Пустельному Бігуну,— він дав Томасу 
запотиличника,— пробігали, хай йому грець, аж поки кляте 
сонце не зійшло. Та все одно я гадаю, що відпочити треба. Під 
простирадлами, але поспати слід спробувати.

Для Томаса це не стало проблемою. Заплющивши повіки, 
які від яскравого світла забарвилися в малинове з чорними 
цятками, він умить заснув, натягнувши на голову простирадло, 
щоб відгородитися від сонця — і від своїх бід.
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РОЗДІЛ 22
Мінхо дав глейдерам поспати аж чотири години. Не те щоб 
йому довелося когось будити: сонце смажило землю, що тер
піти це просто вже було несила. Заки Томас, поснідавши, по
складав харчі назад у мішок, одяг уже наскрізь просяк потом. 
Сморід немитих тіл, мов туман, висів над стоянкою, і Томас 
тільки сподівався, що він смердить не найгірше з-поміж усіх. 
Душ у гуртожитку згадувався як розкіш.

Глейдери збиралися з понурим настроєм. Що більше Томас 
про це думав, то більше розумів, що причин радіти немає. Але 
були дві речі, які не давали йому здатися, і добре, якщо й інші 
це відчували. По-перше, його переповнювала цікавість, що ж 
там, у тому клятому місті, яке буквально росте на очах. І по- 
друге, надія, що Тереза жива і здорова. А раптом вона про
йшла через прямтранс і давно випередила глейдерів? Може, 
вона вже в місті. Томас збадьорився.

— Рушаймо,— скомандував Мінхо, коли всі зібралися. 
И от уже вони знов у дорозі.

Йшли сухою курною землею. Томас розумів, що ніхто вже 
не має сили бігти під палючим сонцем. А якби й мали, забрак
ло б води, щоб напитися після тривалого бігу.

Гурт рухався, затуляючись простирадлами. Запаси харчів 
і води зменшувалися, тож мішки звільнялися, і дедалі менше 
глейдерів ішло парами. Томас, теж без пари, йшов перший. 
Напевно, тому, що після історії з Терезою ніхто не хотів іти 
біля нього. Втім, Томас і не думав скаржитися, самотність він 
сприйняв як дарунок.

Перехід. Зупинка поїсти й попити. Перехід... Спека огор
тала, як сухий океан, який слід переплисти. Вітер віяв, але не 
приносив полегшення — шмагав пилом і піском, мало не ви
дирав з рук простирадла. Під пороху, що набився до рота і в 
куточки очей, мучив кашель і свербіж в очах. Після кожного
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ковтка води пити хотілося тільки дужче, а запаси вже були мі
зерні. Якщо в місті не знайдеться свіжої води...

Ні, про таке навіть думати не можна.
Кожен крок завдавав дедалі більшого болю. Ніхто не роз

мовляв. Здавалося, що як промовити декілька слів, то поли
шать останні сили. Вільно лише перебирати ногами, поволі, 
вперто, і дивитися неживим поглядом на мету — на місто, що 
неухильно наближалося.

Будинки росли на очах, як живі. Незабаром Томас уже роз
різняв їхні кам’яні мури й вікна, що виблискували на сонці. 
Де-не-де шибки були побиті, але, мабуть, менш як у половині 
будівель. Здаля вулиці видавалися порожніми; ніде не горіли 
вогні. Дерев теж ніхто не помітив. Та й звідки їм узятися у та
кому кліматі? І як можуть у такій місцині жити люди? Де їм 
вирощувати їжу? Що тут чекає на глейдерів?

Завтра. Дорога забрала часу більше, ніж на те розраховував 
Томас, а втім, завтра вони вже напевне досягнуть міста. Мож
ливо, його краще взагалі обійти, однак вибору немає: слід по
повнити припаси.

Перехід. Привал. Спека.
Коли нарешті запав вечір і сонце поволі-поволі, аж це до

водило до сказу, спустилося за далекий західний пруг, вітер 
посилився і приніс слабку прохолоду. Хвалити Бога, хоч якесь 
полегшення.

До опівночі, коли Мінхо велів зупинитися на нічліг, вітер 
подужчав. Він шарпав поривами, здіймаючи курні вихори.

Пізніше, лежачи горілиць й загорнувшись у натягнуте аж до 
підборіддя простирадло, Томас вдивлявся в зоряне небо. Вітер 
заспокоював, заколисував. Від утоми розум поступово втратив 
ясність, згасло зоряне сяйво, і Томас побачив ще один сон.

Він сидить на стільці. Йому років десять-одинадцять. Тере- 
за — вона зовсім маленька, не така як зараз, але безперечно 
це вона — сидить навпроти, і їх розділяє стіл. їй приблизно 
стільки ж років, скільки й Томасові. В кімнаті більше нікого
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немає, і тут майже темно — видно тільки блідо-жовтий світля
ний квадрат у стелі просто над головою.

— Томе, постарайся,— каже Тереза. Вона схрестила руки 
на грудях, і ця поза навіть у такому віці Томаса зовсім не ди
вує: вона звична. Неначе він знає Терезу дуже давно.

— Я стараюся,— каже Томас; знов це і він, і водночас не 
він. Нісенітниця якась!

— Нас уб’ють, якщо не впораємося.
— Знаю.
— То старайся!
— Стараюся!
— Чудово,— заявляє Тереза.— Знай, що я з тобою не роз

мовлятиму, поки в тебе не вийде.
— Але...
« І навіть подумки не розмовлятиму! — лунає її голос у То

маса в голові. Йому від цього й досі лячно, він ніяк не може 
повторити те саме за Терезою.— Відсьогодні».

— Терезо, ще кілька днів. Я впораюся.
Вона не відповідає.
— Ну хоч один.
Тереза мовчки дивиться на нього. А тоді й погляд відво

дить. Опускає очі на стіл і нігтиком відшкрябує плямку на 
дерев’яній стільниці.

— Не можна ж просто так зі мною не розмовляти!
Немає відповіді. Томас занадто добре знає Терезу, хай що б

там він казав. Занадто добре знає її.
— Гаразд,— здається Томас. Заплющивши очі, згадує наста

нови інструктора: уявити море чорноти, в якому зринає Тере- 
зине обличчя. Зібравши всю волю в кулак, він формує слова 
і жбурляє їх їй.

«Смердиш, як мішок лайна».
Тереза з усмішкою відповідає так само подумки:
« І ти теж».



Разділ 23
Томас прокинувся від того, що вітер шмагав по обличчю, 
шарпав за волосся й за одяг. Відчуття було таке, наче невиди
мі руки хотіли їх зірвати з нього. Ще не розвидніло. Було хо
лодно, і Томас тремтів усім тілом. Він підвівся на ліктях і ледь 
роздивився скулені постаті товаришів — на вітрі простирадла 
туго обліпили їхні тіла.
Простирадла.

Застогнавши, Томас скочив на ноги — якоїсь миті вночі 
з нього зірвало простирадло, і воно полетіла геть. При такому 
вітрі його могло віднести миль на десять.

— От гниляк,— пошепки вилаявся Томас і сам себе не по
чув через завивання вітру. Згадав сон... а чи сон це був? Мож
ливо, спогади? Так, швидше за все. Він зазирнув у минуле, 
коли з Терезою вони ще дітьми навчалися телепатично спілку
ватися. Від туги стиснуло серце, посилилося почуття провини 
через те, що Томас — частина проекту «БЕЗУМ». Він погнав 
тяжкі думки геть, зусиллям волі замкнув у дальньому закутку 
підсвідомості.

Томас поглянув на чорне небо і судомно зітхнув, згадавши, 
як зникло сонце в Глейді, як почався кінець. І жах.

Незабаром здоровий глузд узяв гору над емоціями. Вітер. 
Прохолода. Буря. Наближається буря.

Хмари.
Збентежений, Томас спершу сів, а тоді ліг і згорнувся ка

лачиком. Холод не завдавав незручностей, просто така пого
да разюче контрастувала зі спекою, до якої глейдери встигли 
звикнути. Томас іще трохи попорпався в спогадах, які зрину
ли останнім часом. Можливо, це затяжний ефект Переміни? 
Можливо, потроху повертається пам’ять?

Томас хотів і не хотів згадати все — дізнатися, хто він і звід
ки, він боявся прихованої правди про себе. Про свою роль
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у подіях, які привели їх сюди, які втягнули його друзів у такі 
випробування.

Страшенно хотілося спати. Під безперервне ревище вітру 
у вухах Томас нарешті поринув у забуття, і цього разу йому 
вже нічого не снилося.

Прокинувся він на зорі, й у сіренькому світлі показалися густі 
хмари, а нескінченний пустельний пейзаж набув ще похмурі
шого вигляду. До міста залишалося всього кілька годин ходу. 
Будинки і справді були величезні: верхівка одного з них губи
лася в тумані. Розбиті вікна, наче голодні роти, вищирилися 
зубами — уламками шибок,— готові схопити їжу, яка може 
залетіти з вітром.

Поривчастий вітер не слабшав; від пилу обличчя наче 
вкрилося корою. Томас провів рукою по голові — волосся 
злиплося.

Більшість глейдерів уже повставали й обговорювали рап
тову зміну погоди. Та голосів Томас не чув — їх заглушувало 
виття вітру.

Підійшов Мінхо. На ходу він сильно нахилився вперед; 
одяг прилипав до тіла.

— Нарешті ти прокинувся! — крикнув ватажок на повен 
голос.

Томас продер очі й піднявся.
— Звідки хмари? — крикнув він у відповідь.— Ми ж у цен

трі пустелі!
Глянувши на купчасті хмари, Мінхо знову подивився на То- 

маса і, присівши поруч, крикнув йому просто на вухо:
— Ну треба ж і пустелю полити колись. їж хутенько, будемо 

чалапати далі. Якщо пощастить, встигнемо сховатися в місті 
й не намокнемо.

— А якщо в місті на нас нападе купа психів?
— Будемо відбиватися! — скривився Мінхо, наче роздра

тований безглуздим питанням.— А що ще залишається? В нас 
уже майже закінчилися припаси.
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Мінхо правду казав. До того ж, якщо глейдери зуміли від
битися від десятків гріверів, то навряд чи їм стане на заваді 
купка голодних божевільних.

— Гаразд. Ідемо далі. Поїм на ходу — погризу якийсь 
батончик.

За кілька хвилин глейдери знову прямували до міста, а небо 
над ними темніло, готове щомиті прорватися й залити все 
водою.

Всього за кілька миль від найближчих будівель глейдери на
трапили на старого: загорнутий у кілька шарів тканини, він 
лежав горілиць. Першим його помітив Джек, а незабаром і То- 
мас із рештою хлопців оточили його колом.

Сам вигляд старого викликав нудоту, але Томас не міг від
вести погляду. Незнайомцю на вигляд було років сто — оче
видячки, це все через сонце. Зморшкувате обвітрене обличчя. 
Виразки і струпи на лисому черепі. Темна-темна шкіра.

Старий ще не помер, дихав глибоко, проте його очі вже не
змигно дивилися в небо. Наче вже він чекав, що спуститься 
якийсь бог і забере його, звільнивши від нікчемного життя. 
Глейдерів він ніби й не помітив.

— Агов! Старий! — крикнув дуже «тактовний» Мінхо.— 
Ти що тут робиш?

За такого дужого вітру його слова було важко розчути на
віть Томасу, що вже казати про старого! А може, він ще й слі
пий на додачу? Цілком імовірно.

Посунувши Мінхо, Томас опустився навколішки перед ста
рим. Обличчя в нього було таке сумне, що в Томаса краялося 
серце. Хлопець помахав рукою у незнайомця перед носом.

Нічого. Старий не кліпнув і не ворухнувся. Лише коли То
мас прибрав руку, повіки старого повільно опустилися і знову 
піднялися. Всього один раз.

— Сер? — покликав Томас.— Містер?
Власні слова прозвучали дуже дивно, наче висмикнуті з ту

манного минулого. Відтоді як потрапив у Глейд і Лабіринт, То
мас жодного разу їх не вимовляв.
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— Ви мене чуєте? Говорити можете?
Старий знову повільно моргнув.
Поруч із Томасом опустився навколішки Ньют і, намагаю

чись перекричати ревіння вітру, промовив:
— Старий — це золота жила, якщо вдасться розговорити 

його, щоб розповів про місто. З вигляду він безпечний і му
сить знати, чого нам очікувати.

— Ага,— зітхнув Томас,— тільки він, здається, нас навіть 
не чує. Яке вже там розмовляти!

— Не здавайся,— вимовив з-за спини Мінхо.— Призна
чаю тебе нашим посланцем, Томасе. Розговори чувака, нехай 
розповість усе, що знає.

Чомусь захотілося пожартувати у відповідь, однак Томасові 
нічого смішного не спало на думку. Якщо колись він і був жар
тівником, то почуття гумору пропало разом із пам’яттю.

— О ’кей,— тільки й мовив він.
Перебравшись ближче до голови старого, він нахилився 

і зазирнув у порожні очі.
— Сер! Нам дуже потрібна ваша допомога!
Звісно, не варто було кричати, бо старий міг не так зрозумі

ти Томаса, але вибору не залишалося. Вітер щомиті дужчав.
— Скажіть, а чи безпечно в місті? Ми можемо віднести вас 

туди, якщо ви не маєте сили. Сер? Сер!
Досі втуплені в небо очі тепер поволі сфокусувалися на 

хлопцеві. Неквапом, наче чорна рідина, що розтікається по 
склу, в погляді проявилася усвідомленість. Старий розтулив 
губи і тихо кашлянув.

Томас пожвавився.
— Мене звати Томас, це мої друзі. Вже кілька днів ми бре

демо пустелею, і нам потрібна їжа, вода. Що ви...
Він замовк, помітивши, як неспокійно метається погляд 

старого.
— Все добре, ми вас не скривдимо,— поквапився запевни

ти його Томас.— Ми... ми не погані. Ми були б дуже вдячні, 
якби...
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Ліва рука старого раптом випірнула з-під покривала і з 
нелюдською силою схопила Томаса за зап’ястя. Скрикнувши, 
Томас інстинктивно відсахнувся. Залізна хватка старого не да
вала й трохи поворушити рукою.

— Гей! — скрикнув Томас.— Відпустіть!
Чоловік похитав головою, а в очах його було більше стра

ху, ніж погрози. Так і не ослабивши хватки, він знову розтулив 
губи і прошепотів щось геть нерозбірливе.

Припинивши опиратися, Томас нахилився і, припавши ву
хом до самих вуст незнайомця, прокричав:

— Що ви сказали?
Старий знову заговорив сухим, зловісним, рипучим голо

сом. Томас розібрав слова: «буря», «жах» і «лихі люди». Не 
надто це надихало.

— Ще раз! — попросив Томас, не підводячи голови.
Тепер він розібрав майже все, не вловивши всього кілька

слів:
— Насувається буря... жах... несе... тримайтеся подалі... лихі 

люди.
Старий різко сів і широко розплющив білі очі.
— Буря! Буря! Буря! — повторював і повторював він одне- 

єдине слово; з нижньої губи звисала тягуча слина, гойдаючись, 
наче маятник гіпнотизера.

Нарешті старий відпустив Томаса, і той, гепнувшись на 
дупу, відповз назад. За цей час вітер устиг набрати ураганної 
сили, готовий обрушити на голови глейдерів жах, достоту як 
казав незнайомець. Світ потонув у гарчанні бурі — здавалося, 
зараз-от повидирає волосся та зірве одяг. Майже всі глейдери 
погубили накидки: з лопотінням, підхоплені потужним віт
ром, простирадла летіли геть над землею, немов армія приви
дів. Припаси теж порозкидувало вітром.

Томас заледве спромігся звестися на ноги: вітер так і го- 
нобив збити його з ніг. Хлопець ступив кілька кроків, всяк
час змушений відхилятися назад, наче лягаючи на невидимі 
долоні.
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Поруч Мінхо розмахував руками, відчайдушно намагаю
чись привернути увагу глейдерів. Майже всі помітили ватажка 
і підійшли до нього, разом з ними і Томас, який нарешті по
боров паніку. Це просто буря. Це значно краще за гріверів або 
психів з ножами. Або за мотузки з повішениками.

Вітер підхопив і поніс геть простирадла незнайомця, і ста
рий скарлючився на землі калачиком, підтягнувши до грудей 
кістляві ноги та примруживши очі. Мимохідь Томас подумав, 
що треба віднести його в якесь укриття, віддячивши за спро
бу попередити про бурю. Хоча чуття підказало, що старий ку
сатиметься, брикатиметься і дряпатиметься, але не дасть себе 
торкнутися.

Нарешті глейдери зібралися. Мінхо вказав на місто. До 
найближчої будівлі бігти залишалося приблизно з півгодини, 
якщо не скидати темпу. При тому, з якою силою віяв вітер, як 
клубочилися хмари, набуваючи насичено-фіолетового, майже 
чорного відтінку, як носило в повітрі пил і сміття, сховатися 
в будівлі здавалося єдиним розумним рішенням.

Мінхо побіг. Глейдери потягнулася за ним, і Томас дочекав
ся останнього з них, щоб замкнути колону, як і велів Мінхо. 
Нарешті й він потрусив за товаришами, радіючи, що бодай не 
доводиться бігти проти вітру. І тільки зараз у пам’яті спливли 
слова старого, від яких Томаса кинуло в піт, що дуже швидко 
висох, залишаючи шкіру сухою і солоною.

«Тримайтеся подалі. Лихі люди».



Розділ 24
Що ближче було місто, то важче було його розгледіти. Курява 
в повітрі висіла, як брунатний туман, і відчувалася з кожним 
подихом. Піщинки набивалися в очі, і ті постійно сльозилися, 
тож доводилося витирати з вій слиз. Будівля, куди прямували 
глейдери, за пеленою піску вивищувалася над хлопцями зло
вісною тінню, яка росла, наче казковий велет.

Пориви вітру стали різкішими, і піщинки боляче сікли шкі
ру. Час до часу, до смерті лякаючи Томаса, в повітрі пролітало 
і більше сміття: то гілка, то щось схоже на мишеня, то уламок 
черепиці, то незліченні аркуші паперу. Все це крутилося в по
вітрі, як сніжинки.

А тоді шваркнула громовиця.
Глейдери здолали десь половину відстані до першого бу

динку, коли нізвідки зірвалася блискавка — і світ вибухнув 
світлом і громом.

Зазублені блискавки били в землю, мов біле проміння, ви
биваючи фонтани спеченого ґрунту. Від гуркоту спершу закла
дало вуха, потім Томас просто оглух, і шум уже здавався від
даленим гулом.

Томас біг далі, засліплений громовицею, нічого не чуючи 
і не бачачи будівлі попереду. Хлопці навколо падали і знову 
підскакували. Ось і сам Томас перечепився, але йому вдалося 
зберегти рівновагу. Він допоміг підвестися Ньюту, потім Ка
зану. Підбадьорив їх на ходу. А потім кривий кинджал світла 
вдарив у когось із глейдерів, спаливши небораку на попіл. По
при вітер, волосся у Томаса стояло сторч; а статична електрика 
в повітрі нещадно жалила, ніби мільйони летючих голок.

Хотілося закричати — просто щоб почути власний голос, 
слабкі вібрації всередині черепа. Але Томас знав: варто роз
тулити рота, і в нього наб’ється пісок. Ледь вдавалося по
троху дихати через ніс. Ще б пак, мало не щомиті в землю
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б’ють блискавки, розжарюючи повітря, навколо пахне міддю 
і попелом.

Небо дедалі темніло, курний туман густішав. Томас уже 
не бачив усіх товаришів — тільки тих, хто біг перед ним. На 
якусь мить під час чергового спалаху блискавки в білому сяє- 
ві окреслилися їхні спини. Якщо вчасно не дістатися міста, то 
довго глейдери не протягнуть...

Де ж дощ? — думав Томас. Де ж цей дощ? Що це за буря 
така?

Кручений стовп білого світла вдарив у піщану землю про
сто перед Томасом. Хлопець скрикнув і не почув себе, а вже 
наступної миті чи то викид енергії, чи то потік повітря збив 
його з ніг. Томас упав горілиць, аж дух забило, згори посипав
ся град каміння і грудок землі. Відпльовуючись і розмазуючи 
по обличчю бруд, Томас якось там став навкарачки і лише по
тім звівся на ноги й нарешті вдихнув на повні груди.

У вухах дзвеніло, і дзвін цей свердлив барабанні перетин
ки. Вітер зривав одяг, пилюка сікла шкіру, довкола все накрила 
пітьма, як уночі, подеколи її розтинали тільки спалахи блис
кавок. І тут Томас дещо побачив — страшне видовище, яке 
в цьому миготливому світлі видавалося ще моторошнішим.

Джек. Він лежав на дні неглибокого кратера, схопившись за 
коліно, нижче якого нічого не залишилося. Гомілку, кісточку, 
ступню — все відтяв вибух небесної електрики. З жахливої 
рани темною смолою витікала кров, змішуючись із землею. 
Одяг спалило, і Джек був зовсім голий. Усе його тіло було зра
нене. Волосся згоріло. А очні яблука...

Томас відвернувся і, впавши на землю, виблював. Джеку 
вже нічим не зарадиш. Нічим. Для нього все скінчено. Хоч він 
ще й живий... Томасові стало соромно за відчуття полегшення, 
Що він не чує Джекових криків. Томас навіть не мав сили ще 
раз глянути на нього.

Хтось підняв Томаса на ноги. Мінхо. Він щось сказав, і То
мас прочитав по губах:

— Треба йти. Ми все одно допомогти не зможемо.
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«Джек,— подумав Томас.— От чорт, Джек!»
Після блювання боліли м’язи живота, у вухах нестерпно 

дзвеніло, перед очима стояла жахлива картина — пошматова
ний блискавкою Джек... Спотикаючись, Томас побіг за Мінхо. 
Праворуч і ліворуч миготіли невиразні тіні — вцілілі глейде- 
ри, їх так мало залишилося! В темряві нічого толком не розгле
діти — блискавки надто швидко гаснуть. Довкола тільки пил, 
сміття й тінь будівлі попереду. Глейдери вже не бігли органі
зовано. Тепер кожен був сам по собі: залишалося сподіватися, 
що до укриття дістануться всі.

Вітер. Вибухи світла. Вітер. Задушливий пил. Вітер. Дзвін 
у вухах, біль. Вітер.

Томас біг, не відриваючи погляду від Мінхо — той був 
усього за декілька кроків попереду. Томас уже нічого не відчу
вав: йому більше не жаль було Джека, він не боявся, що може 
оглухнути назавжди. Він більше не переймався долею друзів. 
Здавалося, що хаос, який панував довкола, вимив з нього все 
людське, залишивши тільки звірячі інстинкти. Його завданням 
було вціліти. Дістатися будівлі, сховатися всередині. Пережи
ти цей день і дочекатися наступного.

Просто перед обличчям вибухнув спалах білого світла, і То- 
маса знову відкинуло назад. Зойкнувши, він постарався згру
пуватися в польоті. Блискавка вдарила в те місце, де був Мін
хо. Мінхо! Від удару об землю ніби розійшлися і знову стали 
на місце всі суглоби в тілі. Попри біль, Томас скочив на ноги 
і побіг; у пітьмі перед очима танцювали плямки пурпурового 
світла. І тут він побачив вогні.

Томас не відразу зрозумів, що перед ним: у повітрі, мов 
чарівні, затанцювали проти вітру полум’яні прутики. Потім 
вони обрушилися на землю вогняною купкою, і Томас кинув
ся до них.

Це був Мінхо. На ньому горів одяг.
З криком, що відлунив у черепі гострим болем, Томас упав 

на землю біля товариша. На щастя, удар блискавки спушив 
ґрунт, і Томас заходився засипати Мінхо піском, намагаючись
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у першу чергу притрусити найяскравіші осередки полум’я. Ви
йшло! Мінхо і сам допомагав, качаючись по землі й гасячи 
полум’я на грудях долонями.

За кілька секунд вогонь згас, залишивши подекуди тільки 
обвуглений одяг і серйозні опіки. Томас укотре порадів тим
часовій глухоті, бо навряд чи він стерпів би болісні зойки ва
тажка. Розуміючи, що не можна гаяти часу, Томас ривком по
ставив Мінхо на ноги.

— Бігом! — крикнув Томас, і слово відлунило в мозку без
звучним пульсуванням.

Закашлявшись, Мінхо скривився, але кивнув і схопився од
нією рукою за Томасове плече. Далі вони пішли разом; Томас 
майже волочив ватажка на собі.

Довкола й досі розтинали повітря та вдарялися в землю 
білі стріли блискавок. Томас не чув вибухів, але відчував вібра
ції тілом, кожною кісточкою. Миготіли спалахи зовсім поруч 
з будівлею, до якої, спотикаючись, плелися глейдери. Спалах
нуло ще більше вогнів; двічі або тричі Томас бачив, як блискав
ки б’ють у верхівку будівлі, відламуючи шматки цегли.

Темрява набула нового відтінку: більше сірих тонів, ніж 
бурих. Це означало, що хмари загусли, опускаючись нижче до 
землі й розганяючи пилову бурю. Вітер трохи слабшав, проте 
блискавки били з подвоєною силою.

Праворуч і ліворуч ішли глейдери, всі в одному напрямку. 
Здається, їх поменшало, хоча Томас не міг сказати напевно, бо 
не бачив як слід. Він лише розрізнив Ньюта, Казана й Ари- 
са — всі троє, як і сам Томас, були налякані й бігли, спрямував
ши погляди на свою ціль.

Мінхо перечепився, і його рука зісковзнула з Томасового 
плеча. Довелося піднімати обпеченого хлопця, знову закидати 
його руку собі на плечі. Обхопивши Мінхо обіруч за пояс, То
мас поволік його далі. Просто над головою спалахнула сліпу
ча дуга блискавки і вдарила у землю, здійнявши фонтан піску. 
Томас навіть не обернувся. Ліворуч упав ще один хлопчина — 
Томас не бачив, хто це, і не чув його криків. Праворуч упав ще
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один глейдер і знову підвівся. Спалах блискавки спереду і пра
воруч. Ще один — ліворуч. Третій — знову попереду. Томас 
ненадовго спинився, щоб прокліпатися, і поволік Мінхо далі.

Й ось вони біля своєї мети. Це перша будівля в місті.
В непроглядній пітьмі бурі вона здавалася сірою. Масивні 

кам’яні блоки, цегляна арка, половина вікон побиті. Підій
шовши до дверей, Арис навіть не подумав їх відчиняти — від 
скляних дверей майже нічого не лишилося. Арис ліктем збив 
останні осколки і жестом запросив глейдерів досередини, а по
тім увійшов сам, розчинившись у мороці.

Томас підійшов до будівлі водночас із Ньютом і жестом по
просив допомоги. Ньют з кількома хлопцями підхопили Мін
хо і задки затягли через поріг — тільки ноги волочилися.

Нарешті Томас, який ще не встиг отямитися від сили гро
мовиці, ступив у морок.

В останню мить він обернувся і побачив, що почався дощ, 
немов буря заплакала від сорому за скоєне.



РОЗДІЛ 25
З неба л и л и с я  потоки води, ніби Господь випив океан і в люті 
виплюнув його на голови глейдерам.

Дивлячись на зливу, Томас просидів на одному місці що
найменше дві години. Скулившись біля стіни, втомлений 
і зболілий, він мріяв лишень якнайшвидше повернути слух. 
Схоже, той поволі відновлювався: вже не так тиснула тиша 
на барабанні перетинки, і зник дзвін. Власний кашель уже не 
здавався просто вібрацією повітря. Пробився далекий, наче 
зі сну, барабанний дріб дощових крапель. Що ж, Томас таки 
не оглух остаточно.

Блякле сіре світло, яке лилося у вікна, не могло впора
тися з холодною темрявою у будинку. Глейдери розбрелися 
по всьому приміщенню: хто сидів згорбившись, хто лежав 
на боці. Мінхо, згорнувшись калачиком, непорушно ле
жав біля Томасових ніг. Здавалося, ватажкове тіло од най
меншого руху охоплює біль. Поруч були і Ньют, і Казан. 
Ніхто не розмовляв, не намагався організувати глейдерів. 
Ніхто не рахував зниклих і вцілілих. Хлопці безсило сиді
ли або лежали на підлозі, напевно, як і Томас, міркуючи: 
що ж це за світ такий потворний, аж міг породити таку 
бурю?

Поступово тихий стукіт дощових крапель ставав дедалі 
виразніший, поки Томас остаточно не впевнився: він таки 
чує. Попри все, цей шум заспокоював, і невдовзі Томас 
заснув.

Коли він прокинувся, тіло так заклякло, наче у жилах і м’язах 
застиг клей, зате цілком повернувся слух. Чути було, як важко 
дихають сплячі глейдери, як стогне Мінхо і як шумить дощів
ка, що лилася на бруківку.

Панувала темрява. Цілковита. Отже, прийшла ніч.
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Заспокоївшись і дозволивши втомі розлитися тілом, Томас 
зручніше вмостився горілиць, притуливши голову на чиїйсь 
нозі,— і знову поринув у сон.

Збудився він від двох речей: засяяло сонце й раптово запала 
тиша. Буря минула, а разом з нею і ніч. Томас, готовий відчути 
скутість у тілі і біль у натруджених м’язах, відчув дещо інше, 
значно сильніше.

Голод.
Сонце зазирало у вікна, розливаючи на підлогу світло. 

Томас підвів голову. Напівзруйнована будівля проглядалася 
наскрізь: усі з кількадесят поверхів, до самого даху,— і тіль
ки металевий каркас утримував будинок од падіння. Томас 
розрізнив угорі клаптики синього неба — здавалося б, не
можлива картина з огляду на вчорашні події. Хай якою по
тужною була буря і хай які примхи клімату її породили, за
раз вона вщухла.

У шлунку буркотіло від голоду, всередині наче гострі 
шпичаки штрикали. Озирнувшись, Томас побачив, що 
більшість глейдерів досі спить. Один лише Ньют, прихи
лившись спиною до стіни, дивився на темну пляму в центрі 
кімнати.

— Ти як там, живий? — запитав Томас, ледве ворушачи 
щелепою.

Ньют повільно обернув голову в його бік. Судячи з погля
ду, він глибоко замислився й заледве виринув із задуми, щоб 
зосередитися на Томасові.

— Живий? Та ніби так. Ми живі, і це головне....— Ньютові 
слова звучали сумно.

— Часом я починаю сумніватися,— пробурмотів Томас.
— У чому?
— Що головне — вижити. Часом здається, що померти на

багато простіше.
— Та ну тебе. И на мить не повірю, що ти і справді так 

вважаєш.
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Висловлюючи ці похмурі думки, Томас опустив був погляд, 
але отримавши таку відповідь від Ньюта, посміхнувся і вже 
почувся ліпше.

— Правду кажеш. Просто наслідував тебе — ти-бо такий 
нещасний.

Томас майже переконав себе в тому, що Ньют має рацію: 
смерть не найлегший вихід.

Ньют мляво вказав у бік Мінхо.
— Що в біса з ним трапилося?
— Вдарила блискавка, і на ньому загорівся одяг. Дивно, що 

мізки не підсмажилися. Ми встигли загасити вогонь. І начебто 
без особливих наслідків.

— Без особливих наслідків? Не хотілось би побачити те, 
що ти вважаєш особливими наслідками.

На якийсь час заплющивши очі, Томас притулився головою 
до стіни.

— Мінхо живий — і добре, сам казав. Одяг згорів не 
весь — отже, опіків не так уже й багато. Вичуняє.

— Так, лацно,— саркастично хихикнув Ньют.— Тільки на
гадай мені, щоб я тебе собі за лікаря не брав.

— О-о-ох,— застогнав Мінхо. Потім розплющив очі та 
примружився, піймавши на собі Томасів погляд.— Боже... От 
гниляк! Гниляк мені.

— Зовсім кепсько? — запитав Ньют.
Мінхо, не відповідаючи, тільки крекчучи і кривлячись, дуже 

повільно підвівся і сів по-турецькому. Одяг на ньому почорнів. 
У дірках виднілися пухирі, немов вирячені очі інопланетних 
істот. І хоча Томас не був лікарем і нічого не тямив у опіках, 
чуття підказувало, що невдовзі Мінхо і справді очуняє, виду
жає. Обличчя його майже не постраждало, і навіть волосся 
збереглося.

— Сам сів — отже, все гаразд,— зронив Томас, нещиро 
всміхнувшись.

— От гниляк,— відповів Мінхо.— Та я крутий, як варені 
яйця. Та я і з гіршим болем тебе під зад копну.
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Томас знизав плечима.
— Люблю варені яйця. Гору б їх зараз змегелив.
У животі знову забурчало.
— Це такий жарт? — поцікавився Мінхо.— Занудний ба

клан Томас жартує!
— Здається, так,— відповів Ньют.
— Та я взагалі дотепник,— знову стенув плечима Томас.
— Помітно,— втративши інтерес до балачок, Мінхо огля

нув глейдерів. Хто спав, а хто просто лежав, втупивши порож
ній погляд у нікуди.— Скільки їх?

Томас підрахував хлопців: одинадцятеро. Після всіх при
год залишилося всього одинадцять глейдерів, і це вже разом 
з Арисом, новачком. Коли Томас з’явився в Глейді, там меш
кало сорок чи п’ятдесят хлопців. Всього за кілька тижнів їх за
лишилося одинадцятеро.

Одинадцятеро.
Усвідомивши масштаб втрат, Томас не міг дібрати слів... 

Жарти, які лунали мить тому, видалися блюзнірством. Збо
ченням.

«Як міг я вступити в «БЕЗУМ»? — подумав Томас.— Як 
міг узагалі брати участь у їхній діяльності?» Треба розповісти 
Ньютові й Мінхо про свої сни-спогади, але... В Томаса забра
кло сили відкритися.

— Отже, нас одинадцятеро,— сказав Ньют. Ось воно. Ска
зано вголос.

— То значить, під час буревію загинуло... Шестеро? Семе
ро? — промовив Мінхо якось відсторонено, наче підраховую
чи, скільки яблук вони втратили через негоду.

— Семеро,— різко відповів Ньют. Недбале ставлення Мін
хо до втрат його явно зачепило за живе. Щоправда, потім він 
уже м’якше додав: — Загинуло семеро. Якщо тільки ніхто не 
сховався в сусідній будівлі.

— Чувак,— сказав Мінхо,— як нам пробитися до міста, 
коли нас усього одинадцятеро? Проти нас можуть вийти сотні, 
як не тисячі психів. Ми навіть не знаємо, чого від них чекати!
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Ньют повільно зітхнув.
— Тільки про це ти зараз думаєш? А як щодо полеглих, 

Мінхо? Джек зник. І Вінстон теж, та й сам він би сюди не до
біг. І,— він озирнувся,— Стена з Тимом я не бачу. Як щодо 
них?

— Ну-ну-ну,— Мінхо підніс руки, здаючись.— Пригаль
муй, братан. Я не просився на цього гнилого ватажка. І пла
кати цілий день через те, що сталося, не збираюся. Лідер про
раховує, куди йти і що там робити.

— Ну, мабуть, і справді твоя роль у цьому,— сказав Ньют 
і винувато додав: — Проїхали. Вибач, правда. Мені...

— Так, так, мені теж дуже шкода,— відповів Мінхо, зако
тивши очі, чого Ньют — була надія — не помітив, бо дивився 
в підлогу.

На щастя, підійшов Арис. Томасові нетерпеливилося змі
нити тему.

— Ви колись бачили таку бурю? — запитав новачок.
Томас похитав головою, бо Арис цієї миті дивився на

нього.
— Неприродна якась гроза. Пам’ять у мене, звісно, гнила 

зовсім, але нічого схожого я не пригадую.
— Пам’ятаєш, що казав Щур і та жінка в автобусі? — про

мовив Мінхо.— Про спалахи на сонці та про те, як світ довко
ла перетворився на палюче пекло. Цивілізація загидила плане
ту — ось тобі й наслідок: учорашня буря. Нам ще пощастило, 
могло бути й гірше.

— Пощастило? — зронив Арис.
— Ну...
Тут Ньют тицьнув на розбиті скляні двері: за ними розли

валося сліпуче біле сяйво, до якого глейдери звикли з першого 
дня в Пеклі.

— Хвалити Бога, хоч буря закінчилася. Треба подумати, як 
діяти далі.

— От бачиш,— підкусив Ньюта Мінхо,— ти такий самий 
безсердечний, як і я. І це правильно.
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Томасу пригадалися психи за вікнами дортуару. Ходячий 
кошмар, якому до офіційного статусу зомбі хіба бракує свідо
цтва про смерть.

— Атож, спланувати все треба до того, як з’являться психи. 
Але перш за все — харчі. А їх немає.

На саму згадку про їжу голод став дошкуляти ще дужче.
— Харчі?
Від подиву Томас хапнув ротом повітря: голос лунав десь 

згори. Глейдери попідводили голови: з третього поверху крізь 
діри в підлозі на них дивився незнайомий латинос. Очі в ньо
го були трохи божевільні, і Томас напружився.

— Ти хто? — крикнув Мінхо.
Томас очам не повірив, коли парубок зістрибнув просто 

в діру. В останню мить скрутившись калачиком, він призем
лився й тричі перекотився, а тоді схопився на ноги.

— Мене звати Хорхе,— представився він, розкинувши 
руки, немов очікував оплесків за таку акробатику.— Я тут го
ловний псих.



Розділ 26
Якусь мить Томас не міг повірити, що людина, яка в букваль
ному сенсі звалилася хлопцям на голови, реальна. З’явився 
він геть несподівано, ще й представився так дурнувато. Але 
ось він, стоїть перед глейдерами. І нехай Хорхе не видається 
зовсім кінченим, як ті що зустрічалися їм досі, він сам зізнав
ся, що він псих.

— Ви, люди, що — розмовляти розучилися? — запитав 
Хорхе з усмішкою, яка в цій напіврозваленій будівлі вида
валася геть недоречною.— Чи психів боїтеся? Гадаєте, вони 
валять людей на землю і виїдають їм очі? М-м, смачно... 
Люблю очі, коли закінчується їдло. На смак як недоварені 
яйця.

Розмову з Хорхе вирішив узяти на себе Мінхо, заледве пе
ремагаючи біль.

— Ти зізнаєшся, що псих? Зовсім з глузду з’їхав?
— Ну, він же сказав, що любить очі,— втрутився Казан.— 

Тож, мабуть, таки з’їхав.
Хорхе розреготався, але з виразною ноткою погрози 

в голосі.
— Та облиште вже, мої нові друзі. Я б з’їв ваші баньки тіль

ки в тому разі, коли б ви були мерцями. Правда, в разі потреби 
я з легкістю допоможу вам перейти в такий стан. Зрозуміло 
вам?

Веселість Хорхе враз здиміла, і дивився він на глейдерів за
стережливо, суворо, наче кидав виклик.

Запала тривала тиша, аж нарешті Ньют запитав:
— Скільки вас тут?
Хорхе різко перевів на нього погляд.
— Скільки нас? Скільки психів? Тут усі психи, hermano*.

Брат (ісп.).— Тут і  далі прим. пер.
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— Я не те мав на увазі, й ти мене розумієш,— відповів 
Ньют.

Хорхе почав міряти кімнату кроками, то обходячи глейде- 
рів, то переступаючи через них. Придивляючись до кожного.

— Ви, люди, ще багато про що повинні довідатися і зрозу
міти, як влаштоване місто. Про психів, про «БЕЗУМ», про 
уряд і про те, з якою метою нас кинули тут і гноять у божевіл
лі, щоб ми різали одне одного, втрачаючи рештки глузду. Про 
те, що бувають різні стадії Спалаху. Про те, що для вас уже все 
скінчено... Якщо ви досі не заразилися, то невдовзі однак це 
станеться.

Томас стежив очима, як незнайомець повільно намотує 
кола кімнатою, виголошуючи свої жахливі заяви. Томас думав, 
що звикся з думкою, що він хворий, але цей псих змусив його 
злякатися ще дужче. Змусив відчути безпорадність.

Зупинившись перед Томасом, майже наступаючи на ноги 
Мінхо, Хорхе провадив:

— Але ми зробимо не так, comprende*? Першими розпо
відають усе ті, хто опинився у менш вигідному становищі. 
Я хочу знати про вас усе: звідки ви, навіщо тут, яка в біса ваша 
мета. Починайте.

Мінхо розсміявся низьким і загрозливим сміхом.
— Це в нас невигідне становище? — він глузливо по

хитав головою.— Якщо тільки блискавка не випалила мені 
сітківку, я бачу, що нас одинадцятеро, а ти один. Ти перший 
і починай.

Даремно він так, адже зарозумілість може легко спровоку
вати місцевих на вбивство. Хорхе явно був не сам. Десь серед 
руїн цієї будівлі, на інших поверхах, напевно сидять сотні пси
хів і чекають слушної миті накинутися на глейдерів, викорис
товуючи невідомо яку жахливу зброю. Ба гірше: власні руки, 
зуби, божевілля.

Хорхе довго дивився на Мінхо, а потім запитав:

* Зрозум іло {ісп.).
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— Ти ж це не мені? Благаю, скажи, що ти не до мене звер
нувся, як до пса. Ти маєш десять секунд на вибачення.

Мінхо з посмішкою поглянув на Томаса.
— Один,— почав відлік Хорхе.— Два. Три. Чотири.
Томас поглядом спробував застерегти Мінхо. Кивнув йому,

мовляв, вибачся.
— П ’ять. Шість.
— Вибачте,— вголос промовив Томас.
— Сім. Вісім.
Голос Хорхе з кожним словом гучнішав. Десь угорі промай

нула розмита тінь. Здається, її також помітив і Мінхо — вираз 
зарозумілості зник з його обличчя.

— Дев’ять.
— Мені шкода,— байдуже буркнув Мінхо.
— Щось не схоже,— заперечив Хорхе і штовхнув Мінхо по 

нозі.
Той скрикнув од болю, і Томасові руки мимоволі стиснули

ся в кулаки. Мабуть, псих влучив у обпечене місце.
— Вибачся по-справжньому, hermano.
Томас із ненавистю поглянув на психа. У мозку одна по одній 

промайнули божевільні думки. Хотілося схопитися і кинутися 
на Хорхе, бити його, як бив Галлі після втечі з Лабіринту.

Хорхе знову буцнув Мінхо — у те саме місце, та вже удвічі 
дужче.

— Вибачся по-справжньому І — прокричав він реально гру
бо, і в цьому ясно виявилося його божевілля.

Мінхо вереснув, ухопившись руками за хвору ногу.
— Вибач,— простогнав він, судомно хапаючи ротом пові

тря. Та щойно задоволений приниженням кривдника Хорхе 
трохи відійшов, Мінхо врізав йому кулаком по гомілці. Відско
чивши на одній нозі, Хорхе гепнувся на підлогу і скрикнув — 
почасти від подиву, почасти від болю.

З лайкою, що її Томас раніше від свого друга ніколи не чув, 
Мінхо стрибнув згори на Хорхе, притиснув до підлоги коліна
ми і почав молотити кулаками.
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— Мінхо! — вигукнув Томас.— Зупинися!
Попри закляклі суглоби і м’язи, Томас схопився на ноги і, 

швидко зиркнувши вгору, поквапився до Мінхо, щоб утихоми
рити. Водночас у кількох місцях він зауважив рух, а після — 
людей, які позирали вниз, готові зістрибнути. Крізь діри в сте
лі звісилися мотузки.

Томас наскочив на Мінхо і, збивши з ніг, вивернувся і міц
но вхопив його поперек грудей.

— Та їх там купа нагорі! — Томас крикнув Мінхо у вухо.— 
Зупинися! Тебе вб’ють! І нас теж! Усіх!

Похитуючись, Хорхе зіп’явся на ноги, повільно витер кров 
з розбитої губи і подивився на Мінхо так, що в серці Томас 
відчув укол страху. Що ж він замислив?

— Стривай! — вигукнув Томас.— Прошу, не треба!
Хорхе подивився на Томаса, і тієї ж миті в нього за спиною

приземлилися психи: хтось стрибнув і перекотився, як Хорхе, 
а хтось зісковзнув по мотузці. Всі вони швидко зібралися за 
спиною свого ватажка; було їх десь зо п’ятнадцятеро. Чолові
ки, жінки, кілька підлітків. Всі в брудному лахмітті. Переваж
но кістляві, кволі на вигляд.

Нарешті Мінхо припинив опиратися, і Томас послабив 
хватку. За кілька секунд може початися різанина. Притиснув
ши Мінхо до підлоги однією рукою, другу Томас витягнув 
у бік Хорхе.

— Прошу, дай мені хвилинку,— сказав Томас якомого спо
кійніше.— Який буде зиск твоїм, якщо вони... скривдять нас?

— Який зиск? — перепитав псих і сплюнув на підлогу гус
ту червону слину.— Буде мені зиск, і чималий. Гарантую тобі, 
hermano,— Хорхе стиснув кулаки.

А тоді він ледь помітно кивнув. І одразу ж психи повиймали 
з-під свого лахміття зброю. Ножі. Іржаві мачете. Чорні цвяхи, 
які, мабуть, колись тримали шпали. Шматки скла, на гострих 
як лезо кінчиках укриті засохлою кров’ю. Одна дівчинка — 
щонайбільше років тринадцятьох — стискала в руках стару 
шуфлю, залізна частина якої була зазублена, як пилка.
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Раптом Томас збагнув: доведеться вимолювати життя. Глей- 
дери всіх цих людей не переможуть. Психи — не грівери, і їх 
неможливо відключити ніяким кодом.

— Послухай-но,— звернувся Томас до Хорхе, повільно під
водячись на ноги і щиро сподіваючись, що Мінхо більше не 
коїтиме дурниць.— Ми тут не просто так. Не такі собі шла- 
паки, які з’явилися у вас випадково. Ми маємо певну цінність. 
Живі, а не мертві.

Гнів Хорхе трішки пом’якшився. В погляді психа з’явилася 
цікавість, та він запитав про інше:

— Хто такі шлапаки?
Томас мало не розсміявся. Запитання здавалося трохи не

вчасним, але чомусь дуже доречним.
— Ти і я. Десять хвилин. На самоті. Більшого я не прошу. 

Бери з собою яку схочеш зброю.
Хорхе на це таки розсміявся — нагадувало це вологий 

хрип.
— Пробач, що зачіпаю твою гордість, хлопче, але зброя 

мені не знадобиться.
Він помовчав, і наступні кілька секунд видалися цілою 

годиною.
— Десять хвилин,— промовив нарешті псих.— Решта будь

те тут, пильнуйте цих шмаркачів. Якщо скажу — починайте 
смертельні гри.

Він простягнув руку, вказуючи на темний коридор, який вів 
з приміщення просто навпроти потрощених дверей.

— Десять хвилин,— повторив Хорхе.
Томас кивнув. Оскільки Хорхе не зрушив з місця, довелося 

йому першому йти до місця переговорів — напевно, найваж
ливіших у його житті.

А може, й останніх.



РОЗДІЛ 27
Виходячи у темний коридор, Томас відчував, що Хорхе про
сто наступає йому на п’яти. Тут пахло цвіллю і гниллю; 
зі стелі скрапувала вода, моторошне відлуння котилося ко
ридором, і від цього звуку Томасу чомусь подумалося про 
кров.

— Іди й не зупиняйся,— промовив ззаду Хорхе.— В кін
ці є кімната зі стільцями. Як рипнешся — всі помруть.

Томасу хотілося розвернутися і на всю горлянку гаркнути 
на парубка, але він просто йшов собі далі.

— Я не ідіот. Можеш не корчити з себе крутого.
Псих у відповідь лише хихикнув.
У мовчанні минуло кілька хвилин. Нарешті Томас упер

ся в дерев’яні двері й без вагань повернув круглу сріблясту 
ручку, демонструючи Хорхе, що не втратив гідності. Але, 
увійшовши в кімнату, він розгубився. Всередині панував су
цільний морок.

Судячи зі звуків, Хорхе пройшов уперед. Потім почулося 
шелесь, наче хтось шарпнув важку тканину, і в очі вдарило га
ряче, сліпуче світло. Томас примружився, затуляючи обличчя 
руками, а коли зір адаптувався, опустив руки; стало зрозу
міло, що псих зірвав з вікна парусину. З цілого, нерозбитий 
вікна, за яким не було видно нічого, крім сонця й бетону.

— Сідай,— запропонував Хорхе значно привітніше, ніж 
Томас на те сподівався.

Напевно, псих зрозумів, що гість збирається поводити
ся виважено і спокійно. І що в переговорах є сенс, оскільки 
мешканцям напівзруйнованого будинку може дещо пере
пасти. Втім, Хорхе — псих, і тому Томас не мав певності, як 
саме реагуватиме місцевий ватажок.

З меблів у кімнаті було тільки два низькі дерев’яні стіль
ці й столик між ними. Томас потягнув до себе найближчий
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стілець і сів. Хорхе, влаштувавшись навпроти, поставив лікті 
на стіл і склав долоні. Вираз його обличчя був непроникний, 
а очі не відривалися від Томаса.

— Починай.
Томас волів отримати бодай секунду на роздуми, щоб 

оформилася ідея, яка з’явилася ще там, у вестибюлі,— але 
розумів, що часу на це йому не дадуть.

— О ’кей,— мовив Томас і повагався. Одне слово, та й те 
не до діла. Він глибоко вдихнув.— Ти там згадував «БЕЗ
УМ ». Ми про них знаємо майже все, і мені дуже цікаво по
чути, що відомо тобі.

Хорхе не поворухнувся, жоден м’яз не здригнувся в нього 
на обличчі.

— Зараз не моя черга говорити.
— І справді,— Томас присунув стілець ближче до столу 

і закинув ногу на ногу. Слід розслабитися, і слова потечуть 
самі собою.— Важко почати: я не знаю, скільки відомо 
тобі. Зробімо так: я вважатиму, що ти в цій справі повний 
мудь.

— Наполегливо рекомендую не називати мене більше 
мудем.

Томас ковтнув — горло перехопило від страху.
— Це ж просто такий вираз.
— Кажи далі.
Томас глибоко вдихнув.
— Спершу нас було п’ятдесят хлопців... і одна дівчи

на,— на останньому слові Томас відчув укол болю.— Тепер 
нас усього одинадцятеро. Деталі мені не відомі, але «БЕЗ
УМ» — це така організація, яка знущається з нас із тільки 
їй відомих причин. Почалося все з місця під назвою Глейд, 
яке розташовувалося посеред мурованого Лабіринту, де во
дилися грівери.

Томас почекав, як відреагує Хорхе на цю чудернацьку ін
формацію. Псих сидів незворушно: з виразу його обличчя 
нічого не можна було зрозуміти.
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І тоді Томас виклав йому все. І як влаштований Лабіринт, 
і як глейдери втекли з нього, і як втеча стала новим етапом 
експерименту. Томас розповів про Щура і про покладену 
на глейдерів задачу: подолати сотню миль на північ і ціли
ми розшукати для себе прихисток, як назвав його Щур. Не 
забув Томас і про підземний тунель, летючі краплі живого 
срібла і перші кілька миль у пустелі.

Словом, розповів Хорхе геть усе. Що далі Томас розпо
відав, то божевільнішим йому самому це все видавалося. Од
нак він не уривав розповіді, оскільки не знав, що ще робити. 
Окрім того, він сподівався, що «БЕЗУМ» — такий само во
рог психам, як і глейдерам.

От тільки про Терезу Томас вирішив не розповідати — 
про неї єдину.

— Це означає, що ми чимось особливі,— підсумував роз
повідь Томас.— «БЕЗУМ» не може знущатися з нас просто 
задля забави. Сенсу немає.

— До речі, про сенс,— нарешті, уперше за десять хвилин, 
заговорив Хорхе. Відведений для переговорів час минув.— 
Що ти можеш запропонувати?

Томас не відповів. Ось воно. Єдиний шанс.
— Ну? — поквапив Хорхе.
— Якщо ти,— зважився Томас,— допоможеш нам... ну, 

ти або хтось із твоїх допоможе нам дістатися прихистку...
— Та ну?..
— То ви й самі врятуєтеся...— до цього Томас і вів: по

ставив усе на простягнуту Щуром соломинку надії.— Щур 
казав, що у нас теж Спалах. Якщо нам вдасться дістатися 
прихистку, нам дадуть ліки. Сказав, що ліки в них є. Допо
можи нам — і, можливо, теж отримаєш ліки,— Томас замовк 
і серйозно подивився на Хорхе.

Щось ледь вловне змінилося в погляді психа. Томас зрозу
мів: переговори успішні. На якусь частку секунди в очах Хор
хе промайнула надія. На частку секунду, але Томас її помітив.

— Ліки,— повторив псих.
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— Ліки,— підтвердив Томас, постановивши собі віднині 
менше говорити. Найголовніше він уже зробив.

Хорхе відкинувся на спинку стільця — дерево загрозливо 
зарипіло — і насупився, міркуючи.

— Тебе як звати?
Дивне питання... Томас начебто уже представлявся Хор

хе. Принаймні так йому здавалося. Хоча, коли згадати обста
вини зустрічі...

— Я тебе звати? — повторив Хорхе.— Впевнений, якось 
же тебе звуть, hermano.

— А, так, вибач. Томас.
І знову вираз на обличчі Хорхе перемінився. На мить хло

пець вловив у ньому... впізнавання. Змішане з подивом.
— Томас, ага. А кличуть тебе Томмі? Чи Том?
Тільки не Том! З болем Томас згадав останній сон про 

Терезу.
— Ні,— поквапився він заперечити.— Просто... Томас.
— Гаразд, просто Томасе. Дозволь запитати: ти своїм 

розм’яклим мозком здатний бодай віддалено уявити, що 
Спалах робить з людиною? Я схожий на людину, у якої 
страшна хвороба?

На таке питання неможливо було відповісти, не отримав
ши по пиці. Але Томас обрав, як йому здавалося, безпечний 
варіант.

— Ні.
— Ні? Ти відповів на обидва запитання?
— Так. Тобто ні. Я маю на увазі... так, на обидва питання 

я відповідаю: ні.
Хорхе посміхнувся, легенько сіпнувши правим куточком 

рота, і Томас зрозумів, що псих насолоджується кожною 
миттю гри.

— Спалах розвивається поетапно, muchacho*. В усіх 
У місті він є, і мене зовсім не дивує, що на Спалах хворі

* Хлопець (ісп .).
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й твої страхополохи-дружки. У мене болячка на початковій 
стадії, і псих я тільки на словах. Заразився кілька тижнів 
тому. Аналізи на карантинному блокпосту дали позитивний 
результат. Уряд зі шкури пнеться, намагаючись відокремити 
хворих від здорових. І все марно. Мій світ у мене на очах 
скотився у вигрібну яму. Мене запроторили сюди. Будинок 
ми відбили з гуртом інших новачків.

Почувши слово «новачки», Томаса мало не задихнув
ся, немов у горлі застряг клубок пилу. Він одразу згадав про 
Глейд.

— Мої побратими по зброї зі мною в одному човні. Про
гуляйтеся містом і подивіться, що там відбувається. Поба
чите різні стадії хвороби, дізнаєтеся, як воно — бути гірш 
ніж кінченим, хоча, напевно, і не встигнете насолодитися 
новим знанням. Анестетиків, до речі, у нас немає. Кайфу 
немає.

— Хто тебе сюди запроторив? — запитав Томас, притлу
мивши цікавість: про анестетики він запитає потім.

— Як і вас — «БЕЗУМ». Щоправда, ми не особливі, 
яким себе вважаєш ти. «БЕЗУМ» створили уряди, яким по
щастило вціліти, от вони й борються з хворобою. Вони ка
жуть, що місто — частина їхнього плану. Більше я нічого не 
знаю.

Здивований і розгублений, Томас побачив шанс випитати 
нову інформацію.

— Хто входить у «БЕЗУМ »? Що таке «БЕЗУМ »?
Хорхе здивувався не менше за Томаса.
— Я розповів усе, що знаю. І чому, до речі, ти пита

єш? Це ж ви такі особливі, це ж на вас уся справа три
мається.

— Слухай, я розповів щиру правду. Нам багато чого обі
цяли, але при цьому ми про організацію мало що знаємо. 
Деталі вони тримають в таємниці. Сказали, мовляв, пере
віряють, чи зуміємо ми пройти через весь оцей дрист, і не 
пояснили суті.
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— З чого ти взяв, що в них є ліки?
Згадавши обіцянки Щура, Томас відповів, стараючись го

ворити спокійно:
— Той тип у білому костюмі, я казав тобі про нього. Він 

і обіцяв ліки, якщо ми зможемо дістатися прихистку.
— Угу,— промимрив Хорхе начебто ствердно, тільки 

прозвучало воно зовсім навпаки.— І нам дозволять в’їхати 
на коні в цей самий прихисток разом з вами й отримати 
ліки?

Томасу насилу вдавалося зберігати холоднокровність.
— Певна річ, я не можу цього гарантувати. Та чом би не 

спробувати? Допоможете нам — і ви матимете маленький 
шанс на порятунок. Вб’єте нас — і ніякого шансу не отри
маєте. Тільки псих на останній стадії хвороби обере другий 
варіант.

Хорхе знову посміхнувся краєчком рота, а тоді булькітли- 
во засміявся.

— А в тобі щось є, Томасе. Кільки хвилин тому я хотів 
виколоти очі твоєму дружкові та й всій вашій компанії... Хай 
йому грець, ти наполовину переконав мене.

Намагаючись не виказати емоцій, Томас стенув плечима.
— Я дбаю про те, щоб дожити до наступного дня. І хочу 

лише пройти через місто. Опісля мене хвилюватиме інше... 
І знаєш, що ще? — Томас зібрав усю мужність, щоб вдавати 
крутішого, ніж був насправді.

— Що? — звів брови Хорхе.
— Якби, виколовши очі тобі, я гарантовано дожив до за

втра, то позбавив би тебе зору просто зараз. Але ти мені по
трібен. Потрібен усім нам.

Томас, кажучи це, сам собі не дуже вірив.
Але це спрацювало.
Пильно подивившись на Томаса, псих простягнув йому 

через стіл руку.
— Вважаю, ми з тобою домовилися, hermano. З багатьох 

причин.
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Томас у відповідь потиснув йому руку. І хоча він відчу
вав неймовірне полегшення, однак постарався не виказати 
цього.

Та наступної миті Хорхе поховав усі його надії.
— Одна умова. Те гаденя, що повалило мене... Ти начебто 

назвав його Мінхо?
— Так...— слабким голосом відповів Томас, і серце шале

но закалатало.
— Він помре.



Розділ 28
— Ні.

Томас постарався вкласти в одне слово всю рішучість і твер
дість, на які був здатний.

— Ні? — здивовано перепитав Хорхе.— Я даю шанс спо
кійно пройти через місто, повне лютих психів, які тільки й ма
рять зжерти вас живцем, а ти кажеш «ні» ? На моє малесеньке 
прохання? Це мені не до шмиги.

— Бо це нерозумно,— пояснив Томас. Звідки в ньому така 
сміливість і холоднокровність? Утім, інакше з психом розмов
ляти не можна.

Хорхе нахилився вперед, знову поставивши лікті на стіл, але цьо
го разу не склав долоні, а стиснув кулаки, хруснувши кісточками.

— Ти вирішив мене подратувати, поки я не переріжу тобі 
артерії одну по одній?

— Пам’ятаєш, як бився Мінхо? А щоб кинутися на тебе, 
треба бути неабияким сміливцем. Вб’єш Мінхо — втратимо 
його здібності. Він наш найкращий боєць, нічого не боїться. 
Може, він і божевільний, але він нам потрібен.

Томас намагався говорити практично. Прагматично. Якщо 
він і має ще друга на світі, окрім Терези, звісно, то це Мінхо. 
І без нього Томасу не впоратися.

— Він мене розлютив,— не розтискаючи кулаків, жорстко 
промовив Хорхе.— Виставив мене дівчиськом перед моїми 
людьми. Так... так не можна.

Томас стенув плечима: хіба не байдуже, це ж дрібниці.
— Покарай його. Вистав дівчиськом його, тільки не вбивай. 

Що більше на нашому боці здорових рук і ніг, то більше шан
сів. Та кому я це кажу, ти ж місцевий!

І тоді — лише тоді — Хорхе розслабив кулаки, на яких 
побіліли кісточки, і видихнув: від напруги він і дихати забув, 
а Томас і не помітив.

141



— Гаразд,— сказав псих.— Гаразд. Я вибачу Мінхо, але не 
думай, що це ти мене вмовив: це я сам передумав. Знайшов дві 
причини зберегти Мінхо життя. И про одну з них ти й сам 
мав би здогадатися.

- П р о  яку? — Томас більше не приховував полегшення. 
Йому вже несила було гамувати емоції. До того ж Хорхе за
інтригував його.

— По-перше, ти не знаєш усіх деталей тесту, чи екс
перименту, чи через що ще там проганяє вас «БЕЗУМ». 
Може, що більше вас дістанеться прихистку, то більше 
шансів отримати ліки? Вам не спадало на думку, що група 
«В », може, конкурує з вами? А я ж тепер особисто заці
кавлений у тому, щоб до фінішу дійшли всі одинадцятеро 
ваших.

Томас мовчки кивнув. Він не хотів випробовувати долю 
і несамохіть втратити важко здобуту перемогу: Хорхе повірив 
у історію про Щура і ліки.

— Далі, причина номер два,— провадив псих.— Ще один 
привід зберегти Мінхо життя.

— І який?
— Своїх психів я не братиму з собою. З нами.
— Га? Чому? Мені здалося, твої люди допоможуть нам про

йти через місто.
Рішуче похитавши головою, Хорхе відкинувся на спинку 

стільця і схрестив руки на грудях,— так він уже не видавався 
таким загрозливим.

— Ні. У цьому нам краще допоможуть не м’язи, а потаєм
ність. Ми з перших днів уздовж і впоперек обнишпорили цю 
діру, тож набагато більше шансів вибратися звідси й отрима
ти припаси, якщо ми підемо второваною стежиною. Ми на
вшпиньках обійдемо психів замість прорубуватися через їхні 
ряди, наче воїни-аматори.

— Важко тебе зрозуміти,— зауважив Томас.— Не ображай
ся, але твоя ватага якраз і схожа на воїнів-аматорів. Ну, якщо 
судити з отого лахміття та зброї.
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Повисла довга пауза, і Томас устиг подумати, що припус
тився помилки, однак Хорхе раптом вибухнув реготом.

— Ox muchacho, подобаєшся ти мені, шмаркач везучий. Не 
знаю чому, але подобаєшся. А то порішили б тебе вже тричі.

— Та невже?
— Га?
— Ти здатен когось убити тричі?
— Знайду спосіб.
— Тоді я постараюся поводитися чемно.
Ляснувши по столу долонею, Хорхе підвівся.
— О ’кей. Ось як ми домовимося. Ми спробуємо провести 

вас, шмаркачів, до прихистку в повному складі. З собою беру 
одного помічника — Бренду, вона геній. Нам знадобиться ї ї  

голова. Вочевидь, не варто казати, що на вас чекає, якщо зре
штою ми не отримаємо ліків.

— Та годі,— саркастично промовив Томас.— Ми ж начеб
то тепер друзі?

— Овва! Ми не друзі, hermano. Ми кумпани. Я веду тебе 
в «БЕЗУМ». Ти забезпечуєш мені ліки. Ось і вся угода, а ні, 
то проллється кров.

Томас підвівся, з рипінням відсунувши стілець.
— Ми ж домовилися, ні?
— Так. Домовилися. Тепер слухай: коли вийдемо до решти, 

ти мовчиш. Від зайвих треба звільнитися, а це... буде важко.
— Є план?
З хвилину, не відриваючи очей від Томаса, Хорхе міркував, 

потім мовив:
— Ти, головне, мовчи, поки я свою справу роблю,— він 

уже рушив був до дверей, але зупинився на порозі.— І, до речі, 
нашому compadre* Мінхо мій план навряд чи сподобається.

Вже у коридорі, простуючи до товаришів, Томас усві
домив, наскільки голодний. Судоми у шлунку пере

* Приятель (ісп.).
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кинулися на весь живіт, наче органи пожирали один 
одного.

— Гаразд, слухайте всі,— оголосив Хорхе, коли вони з То- 
масом повернулися до великої обшарпаної кімнати.— Ми 
з цим пташком дійшли згоди.

«Пташком?» — подумав Томас.
Психи, міцно стискаючи зброю в руках, уважно слухали ва

тажка, при цьому позираючи на глейдерів: хлопці по всьому 
периметру кімнати сиділи спинами до стін. Крізь розбиті шиб
ки й діри в стелі згори лилося сонячне світло.

Хорхе, стоячи в центрі, говорив, звертаючись водночас до 
всіх. Томасу подумалося, що вигляд у нього кумедний — так 
наче він перестарався.

— По-перше, цих прибульців слід нагодувати. Знаю, 
звучить безглуздо: ділитися з чужинцями харчами, які ми 
здобули для себе з такими труднощами. Та вони нам мо
жуть знадобитися. Видайте їм свинину з бобами — мені 
вже й так те їдло поперек горла стоїть...— (Один із пси
хів, малолітній кощавий коротун зі швидкими очиця
ми, хихикнув).— По-друге, оскільки я джентльмен і вза
галі святий, я вирішив не вбивати падлюку, що на мене 
напала.

Дехто невдоволено замукав — напевно, ті, кому Спалах 
уже остаточно виїв мозок. Тільки одна дівчина — симпатична, 
з на диво чистим довгим волоссям,— закотивши очі, втомле
но похитала головою, так наче їй це невдоволення видається 
ідіотським. Вочевидь, це саме та Бренда.

Хорхе тим часом указав на Мінхо, який — геть не здивував
ши Томаса — посміхнувся і помахав натовпу рукою.

— Бачу, ти щасливий? — пирхнув Хорхе.— Це тішить. Це 
означає, що ти гідно сприймеш новини.

— І які ж новини? — різко запитав Мінхо.
Томас подивився на Хорхе, чекаючи на рішення, яке от-от 

зірветься з його вуст.
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— Тільки-но ви, здихлики, поїсте, щоб не повмирали тут 
з голоду в нас на руках, ти понесеш заслужену кару — за замах 
на мене.

— Та ну? — якщо Мідхо і злякався, то ніяк не виявив стра
ху.— І яке покарання ти мені приготував?

Хорхе подивився на Мінхо — на його обличчі розлилася 
моторошна байдужість.

— Ти бив мене обіруч. Отож ми відріжемо тобі по пальцю 
з кожної долоні.



Рвзділ 29
Томас не розумів, як відрізання пальців у Мінхо може від
вернути увагу психів і дати змогу від них утекти. Томасу ви- 
стало клепки не довіряти психу після однієї короткої бесіди, 
і тому він запанікував: раптом усе піде геть не так?

А тоді Хорхе глянув на нього, в той час як психи загиготі- 
ли й заулюлюкали, і щось у його погляді заспокоїло Томаса.

А от Мінхо так не почувався. Ледве Хорхе оголосив ви
рок, ватажок глейдерів звівся на ноги і, напевно, знову ки
нувся б у бійку, якби гарненька дівчина не заступила йому 
дорогу, притиснувши до горла ніж. У яскравому світлі, що 
вливалося крізь потрощені двері, зблиснула червона крапля 
крові. Тепер Мінхо навіть заговорити не міг без шкоди для 
власного здоров’я.

— Ось мій план,— спокійно промовив Хорхе.— Ми 
з Брендою відведемо цих дармоїдів до схованки і нагодуємо. 
А приблизно за годину зустрічаємося у Вежі,— він подивив
ся на годинник.— Скажімо, рівно опівдні. Принесемо харчів 
для решти.

— Чому це ви з Брендою? — запитав хтось. Томас не від
разу розгледів чоловіка — мабуть, найстаршого з-поміж пси
хів.— А раптом вони втечуть? їх одинадцятеро, а вас двоє.

Хорхе глузливо примружився.
— Дякую за урок математики, Берклі. Коли забуду, скіль

ки у мене великих пальців, обов’язково покличу тебе — ра
зом порахуємо. А поки стули писок і веди всіх до Вежі. Якщо 
ці дурні рипнуться, Бренда покрає містера Мінхо на дрібні 
кавалки, поки я повибиваю дух з решти. Вони ж на ногах 
ледве тримаються. А тепер уперед!

Томаса затопило полегшення. Розлучившись із рештою 
психів, Хорхе збирається втекти. А карати Мінхо, здається, 
не планує.
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Берклі був уже підстаркуватий, але ще кремезний і дужий. 
В одній руці він стискав грізний ніж, а в другій — великий 
молоток.

— Чудово,— промовив Берклі, свердлячи ватажка очи
ма.— Та як вони вшиються, перерізавши тобі горло, знай: 
ми і без тебе чудово впораємося.

— Дякую на доброму слові, hermano. Ідіть, або у Вежі 
в нас буде подвійне свято.

Берклі гиготнув, щоб зберегти гідність, і, жестом підізвав
ши приятелів, вибіг у коридор — той самий, яким Хорхе що
йно водив Томаса. Нарешті останній псих вийшов з великої 
кімнати, і в ній залишилися глейдери, Хорхе і дівчина з дов
гим каштановим волоссям. Бренда досі не прибрала ножа від 
горла Мінхо, однак щодо неї Томас не переймався.

Ледве забралася більшість уражених Спалахом, Хорхе 
майже з полегшенням подивився на Томаса й водночас ледь 
помітно похитав головою, ніби побоювався, що їх досі мо
жуть підслухати.

Томасову увагу привернув Брендин рух: прибравши ніж, 
дівчина відійшла від Мінхо і мовчки заходилася відтирати 
зі штанів плямочку крові.

— Знаєш, а я б тебе і вбити могла,— сказала вона хрипку
ватим голосом.— Ще раз зачепи Хорхе — артерію переріжу.

Торкнувшись рани на шиї великим пальцем, Мінхо поди
вився на яскраво-червоний слід.

— Гострий у тебе ножик. З ним ти мені ще дужче 
подобаєшся.

Ньют і Казан водночас застогнали.
— Схоже, з психів я тут не сама,— відповіла Бренда.— 

Та ти ще звиханутіший за мене.
— Ми поки що не психи,— сказав Хорхе, стаючи поруч 

із нею.— Але це ненадовго. Ходімо. Слід чимшвидше діс
татися схованки і нагодувати вас, хлопці. У вас вигляд, як 
у зграї голодних зомбі.

Мінхо ця ідея не сподобалася.
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— З чого ви вирішили, що я з вами розсиджуватимуся, 
щоб ви мені потім пальці відрізали?

— Бодай раз помовч, ага? — відрубав Томас, водночас 
очима намагаючись передати йому цілком інакшу інформа
цію.— Ходімо їсти. І мені начхати, що потім станеться з тво
їми білими ручками.

Мінхо примружився, спершу нічого не зрозумівши, та за 
мить уже допетрав.

— Як скажеш. Ходімо.
Зненацька Бренда впритул підійшла до Томаса. Очі в неї 

були такі темні, аж сяяли білки.
— Ти тут ватажок?
Томас похитав головою.
— Ні, це той хлопець, якого ти мало не проштрикнула 

ножем.
Бренда глянула на Мінхо, потім знову на Томаса. 

І посміхнулася.
— Кепський вибір. Певна річ, я скоро геть з глузду з’їду, та 

ватажком я б обрала тебе. Та ти й поводишся, як ватажок.
— Ем, дякую,— Томасові зробилося ніяково, а потім 

він згадав татуювання Мінхо. Згадав і своє, що прирікає 
його на смерть. Щоб приховати раптову зміну настрою, він 
швидко заговорив.— Я... е-е-е... теж обрав би тебе — за
мість Хорхе.

Дівчина, гойднувшись уперед, поцілувала Томаса в щоку.
— Ти милий. Я і справді сподіваюся, що вас не доведеть

ся вбивати.
— Ходімо,— Хорхе жестом звелів усім іти до розтроще

них дверей.— Брендо, годі вже з ними панькатися. Після 
сховку нас чекає довгий шлях. Ну ж бо, ворушіться.

Бренда не зводила з Томаса очей. Від поцілунку по тілу 
немов пробіг електричний розряд.

— Ти мені подобаєшся,— зізналася вона.
Томас судомно ковтнув, не в змозі здобутися на відпо

відь. Тим часом Бренда, облизавши кутик вуст, з посмішкою
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попрямувала до дверей. На ходу вона пхнула ніж у кишеню 
штанів.

— Ходімо! — крикнула вона, не обертаючись
Напевно, цієї миті на Томаса витріщалися геть усі глейде- 

ри, але він не хотів ні з ким зустрічатися очима. Натомість 
натягнув на голову сорочку і, не стримуючи легкої посмішки, 
рушив уперед. За ним решта глейдерів вийшли з потрощеної 
будівлі й попрямували назустріч палючому сонцю, яке пла
вило потрісканий асфальт тротуарів.

Бренда вела гурт, а Хорхе замикав стрій. Ішли під стіною, 
у вузесенькій тіні, й Томас усякчас мружився — очі ніяк не 
звикали до сліпучого світла. Здавалося, тут усі будівлі ви
промінюють неземне сяйво, так наче збудовані з магічного 
каменю.

Вздовж стіни рухали довгенько, поки Бренда вивела глей
дерів на задвірки будівлі, як подумалося Томасу. Тут у тро
туарі починалися сходи, що вели під землю,— йому це нага
дало щось із його минулого життя. Мабуть, це якесь підземне 
залізничне сполучення.

И на мить не затримуючись і не чекаючи на решту, Брен
да спустилася сходами. Вийнявши ніж із кишені, міцно стис
нула його в руці, біля стегна, аби щомиті бути готовою до 
атаки чи оборони.

Томас рушив за Брендою, поспішаючи забратися з сонця 
і, що важливіше, дістатися їжі. Шлунок просив їсти, відгуку
ючись болем на кожен крок. Цікаво, як це хлопцю ще вдаєть
ся переставляти ноги? Слабкість розросталася в тілі, як пух
лина, замінюючи органи отруйними раковими клітинами.

В непроглядній пітьмі Томас орієнтувався на тупіт кроків. 
Нарешті досягли дверного отвору, з якого линуло жовтога
ряче сяйво. Бренда спокійно ступила крок у тому напрямку, 
а Томас затримався на порозі невеликої кімнати: вогке пові
тря, ящики, консервні бляшанки, зі стелі звисає одна-єдина 
лампочка. І замало простору, щоб уміститися всім.
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Бренда немов прочитала Томасові думки.
— Ви з приятелями зачекайте за дверима. Знайдіть де 

присісти, а я за мить винесу смачненького.
Томас кивнув, хоча Бренда і стояла до нього спиною, і по

вернувся в коридор. Тут він гепнувся на долівку подалі від 
товаришів, у глибині тунелю, розуміючи, що підвестися вже 
не зможе, поки не поїсть.

«Смачненьким» виявилися консервовані боби і якісь 
сосиски — це так Бренда сказала, а етикетки були іспан
ською. Ці холодні консерви видалися Томасу найвишука- 
нішим делікатесом, і хлопець змегелив усе до крихти. Хоч 
і навчений досвідом не переїдати після голодування, Томас 
не зміг зупинитися. Якщо виблює, знову з’їсть. Бажано сві
жу порцію.

Роздавши їжу зголоднілим глейдерам, Бренда підійшла 
до Томаса і присіла поруч; на тонких довгих пасмах від
бивалося помаранчеве сяйво лампочки. Біля себе дівчина 
поставила на підлогу двійко рюкзаків, повних таких самих 
бляшанок.

— Один для тебе.
— Дякую,— наминаючи ложку по ложці, Томас уже ба

чив дно бляшанки. Ніхто в тунелі не розмовляв; чулося тіль
ки плямкання і ковтання.

— Смачно? — поцікавилася Бренда, беручись до своєї 
порції.

— Я тебе прошу! Та я за це рідненьку матусю зіштовх
нув би зі сходів. Звісно, якщо у мене є матуся.

Томас намагався не згадувати сон, у якому мигцем бачив 
маму. Думки про неї завдавали болю, викликали тугу.

— Швидко приїдається,— сказала Бренда, і її зауваження 
урвало Томасові роздуми. Правим коліном дівчина торкала
ся його гомілки. І, вочевидь, невипадково.— В нас на вибір 
лише чотири-п’ять страв.

Томас постарався відкинути все, повертаючись у сьогодні.
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— Звідки харчі? І скільки ще залишилося?
— Перш ніж місто спопелило сонце, тут працювало кіль

ка харчових заводів, а готова продукція зберігалася на вели- 
ких складах. Часом здається, що саме через них «БЕЗУМ» 
і скидає сюди психів. І поки уряд твердить собі, мовляв, хво
рі бодай не помруть з голоду, ми повільно божеволіємо й рі
жемо одне одного.

Зачерпнувши залишки соусу з дна бляшанки, Томас об
лизав ложку.

— Якщо харчів повно, то чому на вибір лише п’ять 
страв?

Він раптом злякався, що поквапився довіритися Брен
ді й що вона легко могла нагодувати глейдерів отрутою. 
Втім, вона їсть ті самі консерви, тож підозри, здається, 
безпідставні.

Бренда великим пальцем тицьнула в стелю тунелю.
— Ми обчистили найближчі склади якоїсь харчової ком

панії. Запаси були не надто розмаїті. Я б сама твою матусю 
вбила за свіжі овочі з грядки. За гарний салатик.

— Мабуть, у моєї матусі й справді б не було шансів захис
тити гастроном від тебе.

— Атож.
Бренда посміхнулася, і навіть у темряві Томас зумів роз

різнити її посмішку. Дівчина подобалася йому, хоча й пус
тила кров його другові. А можливо, саме тому Бренда йому 
і сподобалася.

— А в світі ще збереглися гастрономи? — запитав він.— 
Я маю на увазі, на що схожий світ тепер, коли лютує Спа
лах? Скрізь така спека і вештаються психи?

— Ні. Тобто я не знаю. Деякі зуміли вчасно втекти 
на північ або на південь. Багато людей загинуло від спа
лахів на сонці. Я з півночі Канади, і мої батьки одни
ми з перших дісталися поселень, організованих коалі
цією урядів — людьми, які зрештою і сформували 
«БЕЗУМ ».
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У Томаса відвисла щелепа. Кількома фразами Бренда опи
сала світ значно зрозуміліше за всіх, кого досі зустрічав То- 
мас відтоді, як йому стерли пам’ять.

— Стривай... стривай,— пробелькотів він.— Мушу знати 
все. Розкажи мені все від самого початку.

— Нема особливо чого розповідати,— стенула Бренда 
плечима,— все сталося багато років тому. Спалахи на сон
ці почалися раптово й виникали несподівано, вчені не мали 
змоги вчасно застерегти людей. Половина планети згоріла, 
а на екваторі вимерло все живе. Клімат тепер інший. Хто 
вижив, об’єдналися, залишки уряду утворили новий союз. 
А незабаром виявилося, що в одній місцевості вирує страш
на епідемія, яка звідти починає ширитися по всьому світу. 
Хворобу відпочатку назвали Спалахом.

— Очманіти,— видихнув Томас і подивився на това
ришів — чи хто з них чув розповідь Бренди, але, здається, 
глейдерів цілком захопила їда. Та й сиділи Томас із дівчиною 
далеченько від гурту.— І що?..

Бренда піднесла руку, обірвавши його.
— Стривай,— мовила вона.— Щось не так. Здається, 

в нас гості.
Ні Томас, ні глейдери нічого не помітили, проте Хорхе, 

схопившись на ноги, щось прошепотів Бренді на вухо. Рап
том з боку сходів, якими глейдери спустилися сюди, пролу
нав страшний гуркіт, наче сходи валяться. В тунелі туманом 
розповзлася хмара пилу, поглинувши вбоге світло у примі
щенні з припасами.

Паралізований страхом, Томас сидів і дивився, як біжать 
до зруйнованих сходів Ньют, Мінхо і решта глейдерів, а тоді 
звертають у боковий прохід. Бренда враз схопила його за 
футболку і підняла на ноги.

— Біжімо! — крикнула вона, тягнучи Томаса за собою 
далі вглиб землі.

Очутившись, Томас спробував вирватися, але дівчина не 
пускала.
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— Ні! Біжімо за нашими др...
Не встиг він договорити, як просто перед ним обвали

лася частина стелі — бетонні блоки з гуркотом посипалися 
додолу, утворюючи завал. Шлях до друзів був відрізаний; 
згори почувся тріск каміння, і Томас зрозумів, що в нього не 
лишилося ні вибору, ні часу.

Він неохоче розвернувся і помчав у темряву за Брендою, 
яка так і не відпустила його футболки.



Розділ ЗО
Томас не мав часу подумати ні про те, як у нього калатає сер
це, ні про те, що могло стати причиною вибуху. Зараз він міг 
думати лише про решту глейдерів, які опинилися відрізані від 
нього. Засліплений Томас просто біг за Брендою, змушений їй 
довіритися.

— Сюди! — крикнула дівчина. Вони різко звернули право
руч; Томас зашпортнувся і мало не впав, але Бренда допомог
ла встояти. Тільки-но він відновив темп, вона відпустила його 
футболку.— Не відставай од мене.

Що глибше вони занурювалися в тунель, то приглушені- 
шим ставав гуркіт руйнування. Томас запанікував.

— А як же мої друзі? Що як...
— Просто біжи! Навіть краще, що ми розділилися.
Повітря поступово холоднішало, панував суцільний морок.

До Томаса повернулися сили, вирівнялося дихання. Гуркіт за 
спиною вже майже ущух. Томас непокоївся про товаришів, але 
чуття підказало, що з Брендою він у безпеці, а глейдери самі 
про себе подбають, коли знайдуть вихід. А що як глейдери 
опинилися в полоні у підривників тунелю? Або й загинули? 
Тоді хто організував на них замах? Від тривоги серце облива
лося кров’ю...

Бренда ще тричі повернула. Томас тільки дивувався, як дів
чина орієнтується. Він уже хотів був запитати, аж раптом вона 
зупинилася, притримавши Томаса.

— Нічого не чуєш? — важко дихаючи, запитала Бренда.
Але Томас не чув нічого, крім їхнього сапання. Довкола —

тільки тиша й темрява.
— Ні,— мовив він.— Де ми?
— Будинки на околиці пов’язані мережею тунелів. Можли

во, вони ведуть і до міста... Так далеко ми ще не заходили... Ці 
коридори називають Підземеллям.
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Брендиного обличчя Томас не бачив, зате відчував її подих. 
Дивно, та, попри місцеві умови життя, з рота в дівчини не 
смерділо. Її дихання взагалі не мало запаху і здавалося навіть 
приємним.

— Підземелля? — перепитав Томас.— Дурнувата назва.
— Ну, не я вигадала.
— І наскільки ретельно ви це Підземелля вивчили?
Щось йому не хотілося бігати навмання незвіданими

коридорами.
— Не надто ретельно. Повсякчас наштовхуємося на психів. 

Зовсім поганих. Гірш ніж кінчених.
Томас роззирнувся, намагаючись невідомо що роздивитися 

в темряві. Від страху тіло напружилося, ніби він пірнув у кри
жану воду.

— Ну... а нам нічого не загрожує? Через що стався вибух? 
Слід повернутися і пошукати моїх друзів.

— Як щодо Хорхе?
— Га?
— Його шукати не треба?
Томас не хотів образити Бренду.
— Ну так, певна річ, і Хорхе, і моїх друзів, цих шлапаків... 

Не можна їх кидати.
— А що таке «шлапак»?
— Не зважай. Просто... незрозуміло, через що вибухнули 

сходи.
Зітхнувши, Бренда підступила ще ближче до Томаса, 

притулилася грудьми. Зашепотіла, торкаючись губами його 
вуха:

— Пообіцяй мені дещо,— сказала вона пошепки, ледь чут
но. У Томаса аж тіло сиротами вкрилося.

— Е-е-е... що?
Бренда не відсунулася.
— Незважаючи ні на що, навіть якщо весь шлях нам до

ведеться подолати вдвох, ти візьмеш мене з собою. Туди, де 
«БЕЗУМ», де ліки, які ти обіцяв Хорхе — він у сховку все
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мені розповів. Я не залишуся тут, не хочу збожеволіти... ліпше 
загинути.

Вхопивши Томаса за обидві руки і стиснувши, Бренда по
клала голову йому на плече. Дівчина, мабуть, стала навшпинь
ки; кінчиком носа вона утнулася Томасові в шию, і від кожно
го видиху Томаса мов приском обсипало.

Приємно було відчувати близькість Бренди, й водночас усе 
це здалося Томасу дуже дивним і несподіваним. Він згадав Те- 
резу — і вмить відчув провину. Все це безглуздо. Томас опи
нився посеред пустелі, його чекає довгий і небезпечний пере
хід, його життя під загрозою, товариші, може вже й мертві. 
Може, вже й Тереза мертва. А Томас тут у темряві обнімається 
з малознайомою дівчиною,— про просто абсурд.

— Гей,— Томас стиснув Бренду за плечі, трохи відсунув
ши від себе. Він не бачив обличчя дівчини, зате міг уявити, що 
вона на нього дивиться.— Може, обміркуємо подальші дії?

— Спершу пообіцяй,— нагадала Бренда.
Томасові аж кричати захотілося — так дивно вона 

поводилася.
— Гаразд, обіцяю. Хорхе тобі все розповів?
— Напевно, майже все. Хоча, тільки-но Хорхе велів нашим 

йти без нас до Вежі, я про все здогадалася.
— Про що це — про все?
— Ми допоможемо вам пройти через місто, а ви повернете 

нас до цивілізації.
Томасу зробилося недобре.
— Якщо про угоду так швидко здогадалася ти, то, може, 

і ваші друзі все зрозуміли?
— Атож.
—1 Що значить — «атож»? Схоже, ти щось знаєш.
Бренда поклала руки Томасові на груди.
— Вочевидь, вибух влаштував Берклі. Спершу я подумала 

на психів, але за нами ніхто не погнався. Це означає, що наші 
приятелі хотіли вбити Хорхе. Харчі можна дістати й деінде, та 
й спусків до Підземелля є чимало.
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Томас не мін уторопати, чого дівчина так до нього 
горнеться.

— Навіщо нас убивати? Який сенс? Розумніше піти 
з нами.

— Hi-ні-ні. Берклі й решта тут щасливі. Вони вже потроху 
перетворюються на психів, на відміну від нас із Хорхе. Навряд 
чи б їм спало на думку повернутися до людей. Напевно, зля
калися, що Хорхе набере банду з твоїх дружків і... винищить 
їх. Берклі подумав, що ми пішли в Підземелля складати план 
убивства.

Томас відійшов до стіни, відкинувся на неї головою. Бренда 
не відставала — наблизилася й обхопила Томаса за пояс.

— Е-е-е... Брендо? — зронив він. Щось із цим дівчиськом 
не те.

— Так? — озвалася вона, притискаючись обличчям до його 
грудей.

— Що ти робиш?
— Тобто?
— Ти якось дивно поводишся. Тобі самій не здається?
Бренда розсміялася — до того несподівано, ніби мозок її

остаточно скорився перед натиском Спалаху. Не перестаючи 
реготати, дівчина відійшла.

— В чому справа? — запитав Томас.
— Ні в чому,— відповіла Бренда, хихикаючи, мов школяр

ка.— Мабуть, ми з тобою з різних середовищ. Вибач.
— Ти про що? — Томас раптом відчув, що й не від того, 

аби ще трохи пообніматися з нею.
— Не хвилюйся,— дівчина поступово припинила хихи

кати.— Пробач, що я така швидка. Там, звідки я родом, це 
нормально.

— Ні... все гаразд. Просто... забудь,— пробурмотів Томас, 
задоволений, що Бренда не бачить його обличчя. Напевно, за
раз він червоний як рак... Бренда луснула б од сміху.

Він згадав Терезу, Мінхо і решту. Треба взяти себе в руки. 
Негайно.
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— Слухай, ти казала, що за нами ніхто не женеться,— на
гадав Томас, намагаючись надати голосу побільше впевненос
ті.— То повертаймося?

— Впевнений? — запитала Бренда.
— Тобто?
— Я могла б сама провести тебе через місто. Запасемося 

харчами, кинемо всіх к бісу й самі дістанемося прихистку.
Ні, такий варіант Томас навіть не обговорюватиме.
— Не хочеш повертатися зі мною — твоя справа, а я 

пішов.
Поклавши долоню на стіну, щоб краще орієнтуватися, То

мас попрямував у зворотний бік.
— Зачекай! — крикнула Бренда, наздоганяючи Томаса. 

Вона взяла його за руку, їхні пальці переплелися, і хлопець 
з дівчиною пішли поруч, як давні коханці.— Вибач. Мені 
справді шкода. Просто... я вирішила: що менше людей, то лег
ше пройти через місто. Я ж не надто дружила з Берклі й інши
ми. Не те що ти з... глейдерами.

Невже Томас вживав це слово в її присутності? Він не 
пригадував, чи не зронив його хтось при ній так, що він і не 
помітив.

— Як на мене, що більше наших дійде до прихистку, то ліп
ше. Ну, проминемо ми місто, а далі? Чисельність може зіграти 
нам на руку.

Томас замислився над сказаним. Він і справді дбає про кіль
кість тільки як про тактичну перевагу? Й відколи це він став 
таким розважливим?

— Зрозуміло,— промовила Бренда. Щось у ній змінилося. 
Вона вже не була такою впевненою. Вже не командувала.

Звільнивши руку, Томас покашляв у кулак, але то був лише 
привід. Більше він за руку її не брав.

Наступні кілька хвилин вони не розмовляли. Томас просто 
йшов за Брендою, не бачачи її, але відчував її присутність. За 
кілька поворотів попереду з’явилося світло, яке з наближенням 
дедалі яскравішало.
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Виявилося, це сонячне проміння ллється крізь діри в сте- 
ді на місці вибуху. Там, де колись були сходи, тепер височіла 
гора бетонних уламків, погнутої арматури й шматків труб. 
Годі було й думати піднятися нагору — надто вже небезпечно. 
Густий пил у повітрі стояв стовпом. Пахло тиньком і чимось 
горілим.

Обвал перепинив шлях до сховку, та Бренда швидко зна
йшла заготовлені наплічники.

— Наче нікого,— сказала вона.— Сюди ніхто не повертав
ся. Напевне, Хорхе вже вивів твоїх друзів через інший вихід.

Томас і сам не знав, що він сподівався тут знайти, втім, 
один позитивний момент він помітив.

— Тіл немає, а це означає, що вибухом нікого не вбило.
— Тіла могли відтягнути психи,— стенула плечима Брен

да.— Хоча сумніваюся. Немає сенсу.
Томас кивнув, чіпляючись за Брендині слова. Але що роби

ти далі? Йти Підземеллям, шукаючи глейдерів? Вийти на вули
цю? Повернутися до будівлі, де Хорхе кинув Берклі й решту? 
Кожен варіант по-своєму жахливий. Томас роззирнувся, наче 
відповідь могла в якийсь чарівний спосіб з’явитися сама.

— Ходімо через Підземелля,— порушила мовчанку Брен
да. Здається, весь цей час вона, як і Томас, обмірковувала ва
ріанти дій.— Якщо хлопці пішли нагору, вони вже далеко. До 
того ж відвернули увагу від нас на себе.

— А якщо вони досі під землею, ми їх зустрінемо? Тунелі 
зрештою сходяться, правильно?

— Правильно. Хорхе поведе твоїх друзів у гори. Зустріне
мося з ними і продовжимо шлях.

Томас, задивившись на Бренду, замислився. Точніше, 
вдав, що замислився. Не залишалося іншого виходу, окрім 
як триматися нової знайомої. Поки що Бренда найкраща — 
якщо не єдина — можливість виконати завдання, уникнувши 
швидкої й болісної смерті від рук кінчених психів. Що ж іще 
лишається?

— Гаразд,— погодився Томас.— Ходімо.
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Під шаром бруду на Брендиному обличчі зблиснула мила 
посмішка, і Томасу зненацька закортіло повернути момент 
близькості в темряві. Але думка зникла так само швидко, як 
і народилася. Бренда, передавши Томасові один наплічник, 
у другому відшукала ліхтарик і клацнула вимикачем. Курну 
завісу пронизав яскравий промінь, помиготів туди-сюди і на
решті зупинився на довгому тунелі, де вони встигли побувати 
двічі.

— Вперед? — запитала Бренда.
— Вперед,— пробурмотів Томас. Він досі непокоївся через 

друзів, та й не був певен, чи варто йому триматися Бренди.
Та щойно дівчина рушила з місця, він пішов за нею.



Розділ 31
Підземелля виявилося місцем вогким і неприємним. То
мас навіть пошкодував, що навкруги не цілковита тем
рява,— бачити тут нічого не хотілося. Стіни й долівка 
сірі — фарбований бетон, тут і там патьоки води. Що 
кількадесят кроків у стінах були двері, здебільшого замкне
ні. Майже всі світильники на стелі вкривав товстий шар 
пилу.

Понад усе місце нагадувало населену привидами моги
лу. Назва «Підземелля» дуже навіть пасувала. Навіщо ж 
це було збудоване? Чи то підземні переходи між будівля
ми на випадок дощу? Аварійні шляхи? Чи шляхи відступу 
за таких аварійних ситуацій, як спалахи на сонці й атаки 
божевільних?

Коридор змінювався коридором, а Томас із Брендою май
же не розмовляли, на розвилках або перехрестях звертаючи 
то ліворуч, то праворуч. Попри недавній сніданок, енергії 
Томасу вистачило ненадовго, і за кілька годин йому нарешті 
вдалося вмовити Бренду зупинитися і перекусити.

— Я так розумію, ти знаєш дорогу,— промовив Томас, 
коли вони вирушили далі. Для нього всі коридори здавали
ся однаковими. Брудні, темні. Якщо не вогкі, то порохняві. 
В них панувала тиша, що її порушувало тільки крапання 
води й шурхіт одягу при ходьбі. Підошви черевиків глухо 
вдарялися об голий бетон.

Бренда раптом різко обернулася і, посвітивши Томасу 
в обличчя ліхтарем, прошепотіла:

— Страшно?
Аж підскочивши, Томас відштовхнув дівчину.
— Годі вже дурниць,— гримнув він. Почувався він пов

ним бовдуром — від страху серце мало не вибухнуло в гру
дях.— Так ти схожа на...
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Бренда опустила ліхтарик, але погляд її був спрямований 
Томасу просто в очі.

— На кого?
— Забудь.
— На психа?
Від цього слова Томас відчув укол у серці. Йому не хотіло

ся так думати про Бренду.
— Ну... так,— буркнув він.— Вибач.
Розвернувшись, Бренда рушила далі, світячи ліхтариком

поперед себе.
— Я і є псих, Томасе. У мене Спалах, а це означає, що 

я псих. І ти теж.
Томас наздогнав її.
— Ти ще не кінчений псих. І... я теж, правильно? Ми діс

танемо ліки й не встигнемо збожеволіти.
Хоч би Щур не брехав!
— Чекаю не дочекаюся. І — так, я знаю, куди йти. Дякую, 

що віриш мені.
Вони продовжили шлях, минаючи ріг за рогом, один дов

гий коридор за іншим. Неквапливий розмірений крок допо
міг Томасові не думати про Бренду, і він почувався значно 
ліпше, ніж останні кілька днів. Розум немов занурився в на
півдрімоту, підкидаючи спогади про Лабіринт і Терезу. Зде
більшого про Терезу.

Нарешті Бренда привела його у просторе приміщення, 
з якого в різні боки тяглася велика кількість коридорів. На
певно, тут сходилися тунелі з різних будівель.

— Центр міста? — запитав Томас.
Бренда зупинилася перепочити — присіла біля стіни, 

прихилившись до неї спиною, і він до неї приєднався.
— Більш-менш,— відповіла дівчина.— От ми вже й пів

дороги до кордону подолали.
Новина Томаса порадувала, от тільки він не міг позбутися 

відчуття, що підвів інших. Де зараз Мінхо, Ньют і всі глейде- 
ри? Він почувався гнилоголовим через те, що не пошукав їх,
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не впевнився, що вони не втрапили в халепу. А може, вони 
давно вийшли з міста?

Томас здригнувся від різкого виляску, ніби луснула 
лампочка.

Бренда вмить перевела промінь ліхтарика на той звук. Ту
нель, з якого вони з Томасом вийшли, потопав у мороці, хіба 
що на сірому тлі чорніли патьоки води.

— Що це було? — прошепотів Томас.
— Стара лампочка,— байдуже відповіла Бренда і поклала 

ліхтарик на долівку, променем до стіни навпроти.
— З якого це доброго дива лускати старій лампочці? Ось 

так, ні сіло ні впало?
— Гадки не маю. Може, пацюк?
— Я не бачив тут жодного пацюка, тим паче, по стелі 

вони не гасають.
Бренда глузливо глянула на Томаса.
— Так, твоя правда, то був летючий пацюк. Вшиваймося 

звідси.
Томас не втримався — нервово хихикнув.
— Дуже смішно.
Пролунав ще виляск, а потім інший звук — наче по під

лозі розсипалося скло. Звуки долинали ззаду — Томас був 
певен цього. Хтось точно йде за Брендою і Томасом. І навряд 
чи це глейдери. Більше схоже на людей, які хочуть налякати 
їх. Настрашити.

Навіть Бренда не змогла приховати емоцій. Коли вони 
подивилися одне на одного, хлопець прочитав у її очах 
неспокій.

— Вставай,— пошепки наказала вона.
Вони водночас підскочили на ноги. Тихо й швидко зібра

ли наплічники, Бренда ще раз стрельнула ліхтариком у кори
дор. Порожньо.

— Може, перевіримо, що там? — у тиші тунелів її голос 
прозвучав дуже гучно. Якщо хтось причаївся в коридорі, міг 
розчути їхню розмову.
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— Перевіримо? — давно вже Томасові не пропонували та
кої безглуздої ідеї.— Ні, сама сказала, що треба вшиватися.

— Що? Ти хочеш, щоб нас і далі переслідували? Зібрали 
дружків і засідку нам влаштували? Ліпше вже зараз про них 
подбати.

Схопивши Бренду за руку, Томас змусив її спрямувати 
промінь ліхтарика в підлогу і, нахилившись, зашепотів на 
вухо:

— А раптом це пастка? Коли ми йшли, на підлозі там не 
було жодного скельця. Це означає, що лампочки на стелі б’є 
той, хто йде за нами.

— Якщо у них достатньо людей для нападу,— заперечила 
Бренда,— то навіщо тоді нас заманювати в пастку? Безглуз
до. Можна вбити нас і тут.

Томас поміркував. Що ж, Бренда має рацію.
— В такому разі ще безглуздіше сидіти тут і ляси точити. 

Що робитимемо?
— Ми просто...— Бренда націлила ліхтарик у коридор — 

й замовкла. Очі її розширилися від жаху.
Томас різко обернувся.
На самому кордоні світлового кола стояв чоловік.
Він нагадував привида — щось у ньому було геть непри

родне. Нахилившись праворуч, чужинець легенько сіпав лі
вою ногою, наче у нього нервовий тик. Пальці лівої руки раз 
у раз стискалися. Чоловік був одягнений у темний костюм — 
колись охайний і елегантний, а тепер брудний і пошарпаний. 
Штани на колінах були мокрі чи то від води, чи то від якоїсь 
гидоти.

А це все Томас помітив мигцем. Найбільше уваги при
вертала до себе голова. Томас дивився на неї, мов зачарова
ний. Череп був лисий, наче з нього повидирали волосся, за
лишивши на його місці криваві струпи. Обличчя було бліде 
й мокре, все у шрамах і виразках. На місці одного ока зяяло 
криваве місиво. Носа теж не було — Томас роздивився дві 
щілинки під жахливо пошрамованою шкірою.
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А його рот! Губи розтягнулися, у вищирі оголивши блис
кучі білі зуби, міцно зціплені. Переводячи погляд з Бренди 
на Томаса, чоловік злобно поблискував уцілілим оком.

А потім чоловік щось булькітливо промовив, аж Томас по- 
їжився. Всього кілька слів, але були вони настільки абсурдні 
й недоречні, що від цього зробилося тільки страшніше.

— Певне, біс відтяв мій ніс.



РОЗДІЛ 32
З Томасових грудей вихопився тихий зойк — він і не був пе
вен, що скрикнув уголос, просто відчув його. Бренда стояла 
поруч, мовчки — закам’янівши, мабуть,— не зводячи променя 
ліхтарика зі страшного незнайомця.

Той важко ступив їм назустріч, розмахуючи для рівноваги 
правою рукою.

— Певне, біс відтяв мій ніс,— з огидним бульканням про
мовив він,— навідріз.

Затамувавши подих, Томас чекав, як діятиме Бренда.
— Ясно вам? — запитало страховисько, намагаючись вилі

пити з вищиру широку посмішку. Він нагадував звіра, готово
го кинутися на здобич.— Навідріз. Відтяв мій ніс. Біс,— він 
вибухнув вологим сміхом, і Томас злякався, що заснути після 
такого вже точно не зможе.

— Так, я чую,— відповіла Бренда.— Дуже смішно.
Вона вправно витягла з наплічника бляшанку консервів і, не 

встиг Томас подумати, правильно це чи слід зупинити Бренду, 
жбурнула її психу в пику.

Псих заволав, і в Томаса кров похолола в жилах.
У приміщення потягнулися інші. Спершу двоє. Потім троє. 

Ще четверо. Чоловіки і жінки, вони виповзали з темряви і ста
вали позаду першого психа. Всі як один давно були кінчені. 
Огидні, знищені Спалахом, у виразках з ніг до голови. І всі, як 
зауважив Томас, безносі.

— Не так було й боляче,— сказав головний псих.— У тебе 
гарненький носик. Мені ой як хочеться мати ніс,— псих на 
мить замовк, облизуючи губи. Його язик нагадував бридку, 
пошрамовану пурпурову ганчірку, наче псих знічев’я жував 
його.— І моїм друзям теж.

У Томаса в грудях розтікався страх, ніби отруйний газ. Те
пер зрозуміло, на що зрештою перетворюється інфікований
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Спалахом. З вікна спальні Томас бачив хворих на фінальній 
стадії, але там хлопців захищали ґрати, а тут нічого немає. 
Жах зовсім поруч. Обличчя психів здавалися примітивними, 
позбавленими останньої краплі людського. Головний псих сту
пив крок уперед, потім ще один.

Час тікати.
Бренда й слова не промовила, та й не треба було. Щойно 

вона жбурнула у психа ще одну бляшанку, Томас розвернувся, 
й вони разом помчали геть. Позаду залунали крики, немов бо
йовий клич армії демонів.

Промінь ліхтаря скакав по підлозі та стінах, освітлюючи 
повороти. Томас із Брендою мали перевагу: психи повільні, 
їхні тіла вражені хворобою. Та раптом десь у глибині тунелів 
на втікачів чекають інші психи?

Бренда пригальмувала, потім різко звернула праворуч, по
тягнувши за собою Томаса. Той поточився, але швидко відно
вив рівновагу і знову побіг стрімголов. Нарешті злісні крики 
і свист затихли вдалині.

Бренда звернула ліворуч, потім праворуч і загасила ліхта
рик. Темпу, втім, не збавила.

— Ти що замислила? — запитав Томас; боячись врізатися 
в стіну, він простягнув поперед себе руку.

Бренда у відповідь шикнула. Чи можна їй довіряти? — по
думав Томас. Він довірив їй своє життя. Але який у нього ви
бір, особливо зараз?

Бренда знову зупинилася, цього разу надовго. У темряві 
вони з Томасом важко відсапувалися. Психи волали десь поза
ду, скорочуючи розрив.

— Так,— прошепотіла Бренда.— Десь... тут...
— Що?
— Надійний сховок. Ніша. Натрапила на неї, коли лазила 

тут. Психи не дотумкають туди зазирнути. Ходімо.
Бренда провела його за руку крізь вузькі двері, потім по

тягнула на підлогу.
— Тут старий стіл. Намацав?
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Вона поклала Томасову долоню на гладку дерев’яну 
стільницю.

— Так, є.
— Обережно, голова. Повзи під столом, там буде отвір 

у стіні — схованка. Не знаю, навіщо вона тут. Психи її не 
знайдуть, навіть з ліхтариком... хоча навряд чи вони його 
мають.

Томас не уявляв, як вони обходяться без ліхтарика, та вирі
шив не гаяти часу на розпитування. Бренда вже повзла вперед. 
Опустившись навколішки, Томас поліз слідом, те й діло зачіпа
ючи пальцями підошви Брендиних черевиків.

Через квадратний отвір вони заповзли до вузької ніші. То
мас спробував навпомацки визначити її розміри; стеля була 
всього за два фути над землею, і далі довелося теж повзти.

Бренда вже лежала на боці, спиною до дальньої стіни, і То
мас теж влігся на бік. Нічого не лишалося, як втиснутися тут 
у такій позі. Отак вони й лежали — обличчям до виходу, спи
ною до стіни, і Томас потилицею відчував дихання дівчини.

— Дуже зручно, скажу я тобі,— прошепотів він.
— Мовчи.
Томас проповз трохи вбік, поки головою не вперся в сті

ну. Принишк і дихав глибоко й повільно, дослухаючись, чи не 
йдуть психи.

Спочатку від повної тиші аж у вухах дзвеніло. Потім по
чулися перші звуки: кашель, вигуки, смішки — це психи що
секунди наближалися. Томас мало не запанікував: як вони мог
ли загнати самі себе в пастку? — та, заспокоївшись, подумав, 
що психи навряд чи знайдуть кімнатку в темряві. Підуть далі. 
Можливо, навіть забудуть про Томаса і Бренду. Це краще, ніж 
довго бігати від них.

У гіршому разі Томас і Бренда відіб’ються у вузькому про
ході. Напевно.

Психи підійшли зовсім близько. Томас намагався не дихати. 
Тільки б не видати себе необережним вдихом! Попри темряву, 
він заплющив очі й напружив слух.
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Човгання підошов по бетону. Хрипи, важке сапання. Хтось 
постукав по стіні — глухо і мляво. Почулися суперечки, боже
вільні й невиразні. Томас розібрав тільки: «Сюди!» І: «Ні, 
туди!» Потім ще кашель. Один псих харкнув на підлогу з та
кою силою, ніби хотів позбутися органу, а то й двох. Зайшлася 
божевільним реготом жінка, і Томас здригнувся.

Бренда стиснула його за руку, і хлопець укотре відчув укол 
провини, ніби зраджує Терезу. Бренда така чуттєва, що він 
може вдіяти? Яка дурня: думати про таке, коли...

До кімнати увійшов псих і зупинився просто перед прола
зом. За ним — другий. Почувся свист дихання, човгання ніг. 
З’явився ще один псих, волочачи ногу: шурх-туп, шурх-туп. Чи 
не той, з тремтячою рукою і ногою, який заговорив до Бренди 
й Томаса?

— Хло-о-опчику,— моторошно покликав псих. Точно, той 
самий, його голос не забудеш.— Ді-і-івчинко-о-о. Покажіться, 
покажіться. Я хочу ваші носики.

— Нічо* тут нема,— сплюнула жінка.— Тільки старий стіл.
Повітря розітнуло шкряботіння дерева по підлозі — і різко

обірвалося.
— А може, вони під ним і ховають свої носики? — відпо

вів головний псих.— Носики, які ще не розлучилися з мили
ми писочками?

Томас притиснувся до Терези, аж раптом біля самісінького 
пролазу шаркнула нога чи рука. За якийсь фут від проходу.

— Немає тут нікого! — знову сказала жінка.
Томас чув, як вона рушила геть. Аж тут він збагнув, наскіль

ки його тіло стислося, напружилося, ніби туго натягнуті дроти; 
не забуваючи дихати нечутно, він змусив себе розслабитися.

Шерех, перешіптування. Психи немов зібралися обговори
ти стратегію гонитви. Невже їхні мізки ще на таке здатні? То
мас напружив слух, однак нічого не зміг як слід розібрати.

— Ні! — вигукнув один псих. Той самий? — Ні! Ні-ні-ні- 
ні-ні-ні-ні.

Слова злилися в тихе нерозбірливе бурмотіння.
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Його урвала якась жінка:
— Так-так-так-так-так-так-так-так.
— Стули пельку! — наказав ватажок. Точно ватажок.— 

Стули пельку! Стули пельку! Стули пельку!
Всередині в Томаса все похололо, а шкіра зросилася потом. 

Незрозуміло було, чи має суперечка психів бодай якийсь сенс, 
чи це такий прояв божевілля.

— Я йду! — заявила жінка, схлипнувши, наче дитина, яку 
не взяли у гру.

— І я, і я,— підхопив інший псих.
— Стули пельку! Стули пельку! Стули пельку! — цього 

разу голосніше крикнув ватажок.— Ідіть геть, ідіть геть, ідіть 
геть!

Нескінченне повторення слів і фраз перелякало Томаса. 
Неначе в мозку у психів вимкнулася функція контролю над 
мовою.

Бренда ще міцніше стиснула його за руку, і від її дихання на 
зіпрілій шкірі відчувався легкий холодок.

Човгання ніг, шелест одягу. Ідуть геть?
Звуки стихли. Психи вийшли в коридор, чи то пак тунель. 

Інші психи, схоже, забралися ще раніше. Знову запанувала 
тиша, і Томас чув тільки дихання — своє і Брендине.

Вони довго чекали, лежачи в темряві на твердій підлозі, об
личчям до маленького проходу, притискаючись одне до одного 
і пітніючи. Тиша затягнулася, у вухах знову задзвеніло. Однак 
Томас і далі дослухався. Хоч як кортіло покинути тісну кімнат
ку, хоч як тут було незручно, слід було зачекати.

Минуло кілька хвилин. Потім ще кілька. Ніщо не порушу
вало тиші й темряви.

— Здається, пішли,— нарешті прошепотіла Бренда і ввімк
нула ліхтарик.

— Привіт, носики! — заволав з кімнати моторошний 
голос.

А тоді в отвір просунулася закривавлена рука і схопила То
маса за футболку.
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Розділ 33
Томас закричав, відбиваючись від пошрамованої, у виразках 
руки. Очі ще не звикли до яскравого світла Брендиного ліхта
рика; примружившись, він подивився на пальці, які стискали 
футболку. Псих рвонув Томаса на себе, і хлопець гупнувся об 
стіну. Обличчям він врізався в бетон, і ніс просто вибухнув од 
болю. Зацебеніла кров.

Псих трохи відштовхнув Томаса назад — і знову рво
нув на себе. Штовхнув — рвонув, штовхнув — рвонув. І так 
знову і знову, й Томас обличчям бився в стіну. Неймовірно, 
звідки у психа стільки сили? У цьому слабкому тілі, жахливо 
зраненому.

Вихопивши ножа, Бренда намагалася переповзти через То
маса, щоб вибрати позицію й різонути психа по руці.

— Обережно! — крикнув Томас. Ніж був небезпечно 
близько. Хлопець зловив психа за зап’ястя і спробував викру
тити його, послабити залізну хватку. Та де там: чоловік і далі 
смикав хлопця на себе.

Нарешті Бренда з криком рвонула вперед. Перелізши че
рез Томаса, вона встромила лезо психові в передпліччя. У того 
вихопився демонічний зойк, чоловік відсмикнув руку, залиша
ючи на підлозі доріжку з крапель крові. Його болісні крики 
полетіли відлунням по коридору..

— Не можна його відпускати! — гаркнула Бренда.— Ви
лазьмо хутчій!

Усе тіло боліло, але Томас розумів: психа і справді не мож
на відпускати. Він вивернувся, готуючись вислизнути з ніші. 
Якщо ватажок дістанеться своїх, Томасові й Бренді буде не
переливки. Напевно, психи й так уже почули звуки метушні 
й крики головного.

Найважче було просунути плечі та голову, далі пішло лег
ше. Схопившись за стіну, Томас виліз, не відриваючи погляду
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від психа, чекаючи атаки. Псих лежав за декілька кроків од 
ніші, притискаючи поранену руку до грудей. Щойно вони по
дивилися одне на одного, як псих вищирився і загарчав, як ди
кий звір.

Томас хотів підвестися, але вдарився головою об низ 
стільниці.

— От гниляк! — лайнувся він, вибираючися з-під старої 
дерев’яної конструкції. За мить до нього приєдналася Брен- 
да. Разом вони стали над психом, який скрутився калачиком 
і вив. З рани натекло чимало крові.

Тримаючи в одній руці ліхтарик, Бренда націлила на психа 
вістря ножа.

— Ліпше б ти забрався зі своїми бридкими приятелями, 
старий. Даремно ти з нами зв’язався.

Замість відповіді чоловік, перекотившись, із неймовірною 
силою вдарив Бренду ногою. Дівчина врізалася в Томаса, і ра
зом вони повалилися на підлогу. Задзвеніли на бетоні ніж 
і ліхтарик; на стінах затанцювали тіні.

Звівшись на ноги, псих покульгав до ножа. Томас пірнув 
уперед, хапаючи чоловіка під коліна. Падаючи, той заїхав То- 
масові ліктем у щелепу.

Підскочила Бренда і двічі вдарила психа в обличчя. При
голомшений, він не пручався, коли дівчина ривком поклала 
його на живіт і почала викручувати руки. Псих був сіпнувся, 
але Бренда міцно притиснула його коліньми до підлоги. Чоло
вік завив — моторошно і пронизливо.

— Треба його вбити! — гаркнула Бренда, перекрикуючи 
виття.

Стоячи навколішках, Томас у ступорі спостерігав за 
подіями.

— Що? — виснажено перепитав хлопець, не розуміючи, 
чого від нього хочуть.

— Бери ніж! Психа треба вбити!
Псих і далі волав, аж Томасу хотілося чимшвидше тікати 

геть, затуливши вуха. Вереск був неприродний. Нелюдський.
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— Томасе! — гаркнула Бренда.
Хлопець підповз до ножа, взяв його і, подивившись на лезо 

в малинових краплях, обернувся до Бренди.
— Швидше! — поквапила вона, й очі її спалахнули від зло

сті. Томас зрозумів, що вона зла не так через психа, як через 
Томасову повільність.

Та чи вистане йому духу? Чи зуміє він убити людину? Не
хай і божевільного, який бажав йому смерті? Який хотів від
різати йому ніс, чорт забирай?

Ледве пересуваючи ноги, Томас наблизився до Бренди, три
маючи ножа так, ніби лезо вимащене отрутою або ж від нього 
можна підхопити сотню смертельних хвороб.

Псих волав, притиснутий до підлоги, зі скрученими за спи
ною руками.

Помітивши, яким поглядом Томас дивиться на психа, Брен
да рішуче промовила:

— Я переверну його — штрикай просто в серце!
Томас мало не похитав головою, але стримався. Вибору не

має. Психа слід убити. Отож Томас кивнув.
Скрикнувши від натуги, Бренда повалилася праворуч від 

психа, потягнувши його за скручені руки, щоб перевернути 
набік. Неймовірно, але псих заверещав ще дужче. Він вигнув
ся, буквально підставляючи груди під удар — вони опинилися 
всього за кілька дюймів од Томаса.

— Бий! — крикнула Бренда.
Томас стиснув ножа. Потім для надійності взявся за руків’я 

ще й другою рукою. Треба бити. Треба бити.
— Давай! — знову крикнула Бренда.
Псих верещав.
Піт стікав по Томасовому обличчю.
Серце в грудях калатало, гупало, гримотіло.
Піт в очах. Тіло болить. Жахливі, нелюдські крики.
— Давай!
Вклавши в удар всю силу, Томас увігнав ножа психові 

в груди.
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Розділ 34
Наступні тридцять секунд були просто жахливі для Томаса.

Псих боровся. Бився в конвульсіях. Задихався і плювався. 
Бренда тримала його, поки Томас, провертаючи ніж, вганяв 
лезо глибше. Псих не квапився помирати: світло поступово 
згасало в його божевільному оці,— сили й жага до життя по
малу полишали його.

Нарешті уражений Спалахом чоловік помер, і Томас від
кинувся назад; усе його тіло було напружене, ніби моток 
іржавого дроту. Хлопець судомно хапав ротом повітря і бо
ровся з нудотою.

Він убив людину. Забрав чуже життя. Здавалося, всереди
ні його тіла розлилася отрута.

— Треба тікати,— промовила Бренда, схопившись на 
ноги.— Решта не могли не почути галасу. Ходімо.

Томас не міг повірити, як швидко вона оговталася, як 
швидко забула про скоєне. З іншого боку, вибору не було. 
Перші звуки, що свідчили про погоню психів, полинули ко
ридором, наче сміх гієн у каньйоні.

Томас змусив себе зіп’ятися на ноги, притлумлюючи до
кори сумління, що зжирали його зсередини.

— Гаразд, тільки не треба більше.
Спочатку срібні кулі — пожирачі голів. Тепер бійка з пси

хами в темряві.
— Ти про що?
Томас уже на всеньке життя наперед набігався по темних 

тунелях.
— Хочу на світло. Начхати, як нам це вдасться. Хочу на 

світло. Негайно.

Бренда не сперечалася. Минули кілька поворотів і незаба
ром побачили довгу залізну драбину, що вела до неба, геть
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з Підземелля. За спиною і досі шуміли психи. Чувся сміх, 
і крики, і хихотіння. Час до часу зривався зойк.

Довелося попрацювати, щоб відчинити люк, аж ось віко 
зрушило з місця, і втікачі вилізли на поверхню, в сірі сутін
ки, опинившись в оточенні неймовірно високих будівель, які 
тяглися в усіх напрямках. Навкруги було навалене сміття, по
декуди виднілися трупи. В повітрі висів запах гниття й по- 
рохів. Стояла спека.

А от людей не було. Принаймні живих. На мить Томас 
злякався, що трупи — це глейдери, проте напівзогнилі тіла 
належали дорослим чоловікам і жінкам.

Бренда повільно роззирнулася, щоб зорієнтуватися.
— Так, здається, гори в тому напрямку,— вказала вона 

в кінець вулиці, але самих гір видно не було, ще й будівлі за
туляли призахідне сонце.

— Впевнена? — запитав Томас.
— Впевнена. Ходімо.
Йдучи довгою пустельною вулицею, Томас озирався на 

кожну розбиту шибку, кожні двері, сподіваючись побачити 
Мінхо і глейдерів. І не зустріти психів.

Йшли, намагаючись нікому не потрапляти на очі, аж наре
шті стемніло. Час до часу чулися крики, з будинків раз у раз 
лунав гуркіт. Одного разу дорогу перебігла зграйка людей, 
та були ці люди так далеко, що навряд чи помітили Томаса 
і Бренду.

Перед самим заходом сонця завернули за ріг і десь за милю 
від себе побачили, мов на долоні, околицю міста. Будинки 
різко закінчилися, далі здіймалися гори. Набагато вищі, ніж 
здалося Томасу кілька днів тому, голі й кам’янисті. У цьому 
куточку світу не було чарівних гір зі сніговими шапками, які 
зринали в Томасових спогадах з минулого життя.

— Рушаємо далі? — запитав хлопець.
Бренда саме роззиралася в пошуках сховку.
— Заманливо... але ні. По-перше, вночі тут тинятися не

безпечно. По-друге, якщо йти, то вже аж до гір — тільки
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в горах можна буде знайти затишний сховок. Та навряд чи 
ми подолаємо таку відстань.

Хай як Томасові не хотілося лишатися ще на одну ніч 
у цьому жахливому місті, він змушений був погодитися. 
Водночас тривога за Мінхо й решту глейдерів гризла його 
зсередини.

— Гаразд,— промовив він мляво.— То куди тепер?
— За мною.

Бренда завела його у провулок, який закінчувався високим 
цегляним муром. Томасу здавалося божевіллям спати в міс
ці з одним-єдиним виходом, але Бренда переконала його 
в протилежному: психи не шукатимуть жертву в глухому 
провулку. До того ж тут стояло кілька великих іржавих ван
тажівок, і в них можна було сховатися.

Для нічлігу обрали машину, з якої давно вже по
знімали все, що могло знадобитися в господарстві. То- 
мас заліз у простору кабіну і сів на місце водія на по
дерте м’яке крісло, відсунувши його якнайдалі. Як на 
диво, виявилося, що це навіть зручно. Бренда влашту
валася праворуч, на пасажирському сидінні. Щойно 
цілком споночіло, крізь вибиті вікна долинули крики 
психів.

Томас був геть виснажений. Боліло все тіло. Перед тим 
він спробував змити з рук кров убитого, та Бренда враз 
наче оскаженіла й гаркнула, що він даремно витрачає воду. 
Але кров того психа на пальцях, на долонях... Томас не міг 
дивитися на неї. Серце падало в п’яти щоразу, як він згаду
вав про вбивство, і він уже не міг заперечувати очевидно
го: як раніше в Томаса не було Спалаху — на що він дуже 
сподівався, попри слова Щура,— то тепер він уже напевне 
заразився.

Сидячи в темряві, притулившись головою до дверцят ка
біни, Томас не міг позбутися думок про скоєне.

— Я вбив людину,— прошепотів він.
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— Так, убив,— тихо відповіла Бренда.— Або ти його, або 
він тебе. Ти правильно вчинив, не сумнівайся.

Хотілося вірити її словам. Той псих остаточно збожеволів 
і невдовзі все одно помер би. До того ж він хотів скривди
ти Томаса й Бренду. Вбити їх. Томас виправдовувався перед 
собою, розуміючи, що вчинив правильно, однак це не змен
шило почуття провини. Вбити людину... нелегко з таким 
змиритися.

— Знаю,— сказав нарешті Томас.— Просто це... так жор
стоко. Нелюдяно. Краще було б застрелити його.

— Атож. Прикро, що так вийшло.
— А раптом його жахлива пика мені щоночі, коли я ляга

тиму спати, перед очима стоятиме? Снитиметься? — він аж 
розлютився на Бренду за те, що змусила його зарізати пси
ха, коли Томас не мав певності, чи так уже й потрібно його 
вбивати.

Бренда розвернулася до нього, і в місячному світлі стало 
видно її темні очі й замурзане личко. Дивно, та дивлячись на 
Бренду, Томасу захотілося повернути Терезу.

Бренда стиснула його за руку. Томас не пручався, але й не 
відповів на її потиск.

— Томасе? — покликала дівчина, помітивши його відсут
ній погляд.

— Що?
— Ти врятував не тільки свою шкуру. Ти й мене врятував. 

Навряд чи я б упоралася самотужки.
Томас кивнув. Серце розривалося від болю: всі друзі 

зникли. Можливо, всі вони вже мертві. Чак точно мертвий. 
Терези немає. Сам Томас на півдорозі до прихистку, ночує 
У кабіні вантажівки з дівчиною, яка зрештою звихнеться, 
а вантажівка стоїть посеред міста, натоптаного кровожерли
вими психами.

— Ти спиш з розплющеними очима? — запитала Бренда.
Томас спробував усміхнутися.
— Ні. Замислився, як усе кепсько.
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— Не в тебе одного все кепсько. Мені ще гірше, але 
я рада, що зустріла тебе.

Це зізнання було таке просте й миле, аж Томас міцно за
плющив очі. Біль усередині трансформувався у якесь почут
тя до Бренди — майже таке саме, що його він відчував до 
Чака. Томас зненавидів людей, через яких Бренда тут, у цьо
му місті, зненавидів хворобу, яка до цього всього призвела. 
Як хотілося все виправити!

Розплющивши очі, він теж подивився на Бренду.
— І я радий. Самому було б ще гірше.
— Вони вбили мого тата.
Ошелешений раптовою зміною теми, Томас звів голову.
— Що?
Бренда повільно кивнула.
— «БЕЗУМ». Тато не хотів віддавати їм мене. Кричав як 

божевільний, накинувся на них... з дерев’яною качалкою, зда
ється,— у Бренди вихопився смішок.— Йому прострелили 
голову.

У блідому світлі місяця в неї на очах зблиснули сльози.
— Ти серйозно?
— Так. Я все бачила. Тато помер, ще й не впавши.
— От чорт...— Томас не знав, що й казати.— Мені дуже 

шкода. А в мене вбили найкращого друга. Він помер у мене 
на руках,— він зробив паузу.— А твоя мама?

— Пропала і довго не з’являлася.
Бренда замовкла, і Томас вирішив не тиснути. Та й не хо

тів він більше нічого знати.
— Я так боюся збожеволіти,— після довгої мовчан

ки промовила Бренда.— Уже починається. Багато чого 
здається дивним, незрозумілим. Ні сіло ні впало я по
чинаю думати про якісь нісенітницю. А іноді повітря 
здається... щільним. Не знаю, до чого це, але страшно. 
Я знаю, що вже починається. Спалах виїдає до біса мені 
мізки.

Не витримавши погляду Бренди, Томас опустив очі.
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— Не здавайся. Дістанемося прихистку — отримаємо 
ліки.

— Марна надія,— зронила дівчина.— Але краще така, 
ніж ніякої.

Вона стиснула Томасову руку. Цього разу він відповів на 
її потиск.

А потім — неймовірно! — вони заснули.



Розділ 35
Збудив Томаса жахливий сон: йому наснилося, ніби Мінхо 

і Ньюта затиснули в глухому куті давно кінчені психи. Психи 
з ножами. Люті психи. Пролилася кров — і Томас, здригнув
шись, прокинувся.

Він роззирнувся, побоюючись, чи не заверещав він спро
соння. Кабіна, як і раніше, потопала в темряві, хлопець ледве 
зміг розгледіти Бренду. Навіть подумалося, що він досі спить. 
Аж тут заговорила Бренда.

— Кошмари?
Відхилившись на спинку сидіння, Томас заплющив очі.
— Так. Ніяк не забуду друзів. Мене мучить, що ми 

розділилися.
— Мені шкода, правда. Дуже шкода,— вона посовалася 

в кріслі.— Але не турбуйся. Твої приятелі-глейдери — силь
ні й розумні. А як буде що не так, то Хорхе допоможе — він 
у нас старий лис. Запросто проведе через місто. Не переживай 
даремно. Хвилюйся ліпше за нас.

— Дякую, заспокоїла.
— Вибач,— розсміялася Бренда.— Я це сказала з усміш

кою — ти, певно, просто не побачив.
Ввімкнувши підсвічення на годиннику, Томас перевірив 

час.
— До світанку ще кілька годин.
Помовчавши трохи, Томас знову заговорив:
— Розкажи ще про сучасне життя. Нам добряче почистили 

пам’ять. Я дещо згадав, але це так, уривки. Не знаю, чи вони 
справжні. До того ж у них майже нічого немає про навколиШ' 
ній світ.

— Навколишній світ, кажеш? — глибоко зітхнула Брен- 
да.— Ну, там нині повне лайно. Температура вже пово
лі знижується, а от рівень моря опуститься ще нескоро.
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Спалахи на сонці закінчилися давним-давно, Томасе, але 
людей загинуло чимало. Просто неймовірно, як ми швидко 
оговталися і пристосувалися. Якби не ця чортова хворо
ба — цей Спалах, людство б якось витримало. Ех, якби та 
якби... далі не пам’ятаю. Цю приказку любив повторювати 
тато.

Томас ледве міг стримати цікавість.
— А що відбувалося? Постали нові країни — чи зараз існує 

один-єдиний уряд? Як з ним пов’язаний «БЕЗУМ» ? Може, це 
і є уряд?

— Колишні країни збереглися, але... кордони стираються. 
З початком Спалаху голови держав об’єднали сили, ресурси, 
технології — щоб створити «БЕЗУМ». А той започаткував 
варварську програму тестів і ввів карантин. Поширення хво
роби сповільнилося, але не зупинилося. Як на мене, єдиний 
шанс побороти Спалах — знайти ліки. Сподіваюся, тобі не 
збрехали і вони існують. Правда, їх чомусь не дають тим, хто 
їх потребує.

— А ми де? — запитав Томас.— От зараз?
— У машині.
Томас не засміявся, і Бренда провадила:
— Пробач, не час для жартів. Судячи з етикеток на кон

сервах, ми в Мексиці. Або, точніше, на місці колишньої Мек
сики. Тепер тут Пекло. Здебільшого території між двома тро
піками — Раком і Козерогом — перетворилися на пустелю. 
Центральна і Південна Америка, майже вся Африка, Близький 
Схід, південь Азії. Всюди мертві землі, трупи... Ласкаво про
симо в Пекло! Як на мене, з боку уряду дуже мило засилати 
сюди нас, психів.

— От чорт...
У Томасовій голові вирував ураган думок — переважно 

про те, звідки він знає, що відігравав роль — значну роль! — 
в організації під назвою «БЕЗУМ»; про Лабіринт, про групи 
*А» і «В» й ту чортівню, через яку глейдерам треба пройти. 
Томас ще не міг скласти все в одну чітку картинку.
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— Чорт? — зронила Бренда.— Більше нічого не скажеш?
— Забагато питань. Не знаю, з якого почати.
— Знаєш щось про анестетики?
Томас подивився на дівчину, шкодуючи, що не бачить Ц 

обличчя.
— Здається, Хорхе згадував про них. Що це таке?
— Сам знаєш, як влаштований світ. Нові хвороби —- 

нові ліки. Якщо не можна подолати саму хворобу, борються 
з симптомами.

— А як це діє? У тебе є ці анестетики?
— Ха! — презирливо зронила Бренда.— Наче нам їх ви

дають! Це привілей для заможних. Ці ліки в народі отрима
ли назву «кайф». Він притупляє емоції, притупляє процеси 
в мозку, вводить у якийсь п’яний ступор — ти практично нічо
го не відчуваєш. Ліки трохи стримують Спалах, тому що це — 
хвороба мозку. Вона з’їдає мозок, руйнує його. Якщо мозок не 
працює, то й вірус слабшає.

Томас схрестив руки на грудях. Щось він проґавив тут дуже 
важливе.

— Виходить... це не ліки? Нехай вони й уповільнюють дію 
вірусу?

— Навіть близько не ліки. Анестетик тільки відстрочує не
минуче. Спалах зрештою перемагає, і ти втрачаєш здатність 
раціонально мислити, співчувати. Втрачаєш усе, що робить 
тебе людиною.

Томас мовчав. Зараз він ще дужче, ніж досі, відчував, що 
якась дуже важлива частина його спогадів мов намагається 
просочитися крізь щілину в стіні, яка відгороджує його від 
минулого. Спалах. Мозок. Божевілля. Анестетик, кайф. «БЕЗ
УМ». Випробування. Слова Щура про те, що перевіряються 
реакції глейдерів на Змінні.

— Спиш? — запитала Бренда за кілька хвилин.
— Ні. Просто забагато інформації...— Томаса стривожила 

оповідь Бренди, однак він ніяк не міг скласти все докупи.-" 
Треба все обмізкувати.
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— Тоді мовчу,— дівчина відвернулася і притулила голову 
до дверцят.— Викинь ти все це з голови. Ніякого з того зиску. 
Тобі слід відпочити.

— Атож,— промимрив Томас, засмучений, що, отримавши 
стільки підказок, не може розгадати загадки. Втім, Бренда має ра
цію: вночі треба спати. Вмостившись зручніше, Томас спробував 
заснути, але сталося це нескоро. А потім йому наснився сон.

Томас знову старший — мабуть, років чотирнадцятьох. 
Вони з Терезою стоять навколішках, притулившись вухом до 
дверей, слухають. У кімнаті розмовляють чоловік і жінка, То- 
масу їх добре чути.

— Ти отримала додаток до переліку Змінних? — першим 
заговорює чоловік.

— Ще вчора ввечері. Мені сподобалося, як Трент пропонує 
закінчити Випробування Лабіринтом. Жорстоко, але необхід
но. Маємо отримати цікаві шаблони.

— Безперечно. Те саме думаю і про сценарій зради, якщо 
ми колись ним скористаємося.

У жінки вихоплюється звук, який мав би зійти за сміх, тіль
ки звучить він напружено й невесело.

— Так, я теж про це подумала. Тобто, Господи Боже, скіль
ки ці діти зможуть витримати, поки в них дах не поїде?

— Не в тому річ. Ризикований експеримент. А раптом хло
пець загине? Ми всі згодні, що доти він уже має стати канди
датом номер один.

— Не загине. Ми не допустимо.
— Але ж ми не всесильні. Він таки може померти.
Зависає тривала пауза, а потім чоловік каже:
— Сподіваюся, до такого не дійде. Але не впевнений. Ана

літики вважають, що в результаті ми отримаємо безліч необ
хідних реакцій.

— Ну, якщо вірити Тренту, це стимулює сильні емоції 
1 найскладніші реакції. Я вважаю, що Змінні — єдиний спосіб 
Домогтися бажаного.
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— То ти віриш, що Випробування себе виправдають? — 
запитує чоловік.— Я серйозно: підготовка просто неймовірно 
складна. Подумай, скільки всього може піти не так!

— Згодна, неможливо все передбачити. Та чи є альтернати
ва? Слід спробувати, і якщо нічого не вийде, доведеться все 
починати спочатку, наче й не було ніяких дослідів.

— Ну, напевно.
Тереза смикає Томаса за сорочку і тицяє пальцем у бік ко

ридору. Треба забиратися. Томас киває, але знов припадає до 
дверей — раптом вдасться почути щось дуже важливе. Точно! 
Знову говорить жінка.

— Шкода, що ми так і не побачимо, чим закінчаться 
Випробування.

— Атож,— відповідає чоловік.— Але в майбутньому нам 
подякують.

Удруге Томаса збудили перші малинові промені світанку. Піс
ля опівнічної розмови з Брендою він, здається, ні разу й не во
рухнувся — навіть після нічного кошмару.

До речі про кошмар. Найдивніший сон за останній час: 
стільки всього було сказано, і слова вже починають висли
зати з пам’яті — неможливо вхопитися за них, втиснути ці 
уривки в картину минулого, яка, здавалося б, тільки-но по
чала прояснятися. Томас дозволив собі трохи надії, що він 
не так уже й сильно пов’язаний з організацією Випробувань. 
І хоча він небагато зрозумів, той факт, що вони з Терезою 
підслуховували під дверима за дорослими, означає, що вони 
залучені були до розробки Випробувань далеко не на всіх 
етапах.

Але яка мета всього цього? Чому в майбутньому їм мають 
подякувати?

Томас потер очі й, потягнувшись, подивився на Бренду* 
Дівчина спала, трохи розтуливши рота; груди її розмірено зді
ймалася й опускалися. Відучора тіло в Томаса наче ще більше 
заніміло, та здоровий сон підніс дух. Хлопець відчув свіжість.
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Бадьорість. Нехай пригнічений і збитий з пантелику через не
зрозумілий сон і Брендину розповідь, Томас усе одно почував
ся бадьорим.

Він ще раз потягнувся і хотів позіхнути, як раптом помітив 
на стіні щось знайоме — металеву табличку, прибиту до цегля
ного муру.

Відчинивши дверцята й вилізши з кабіни, Томас наблизився 
до неї. Практично ідентична з табличкою в Лабіринті, на якій 
було написано « б е з п р е ц е д е н т н и й  е к с п е р и м е н т : з о н а  

у р а ж е н н я  м озку» . Такий самий матовий метал, такий са
мий шрифт. Тільки слова геть інші. Томас зо п’ять хвилин ви
тріщався на них, поки зміг нарешті ворухнутися.

ТОМ АСЕ, СПРАВЖНІЙ ВАТАЖОК -  ТИ



Розділ 36
Якби Бренда не вистрибнула з вантажівки, Томас так і стовби
чив би перед табличкою до кінця дня.

— Я все чекала слушної миті, щоб розповісти про неї,— за
говорила дівчина, остаточно повернувши Томаса до тями.

Він різко повернув до неї голову.
— Що? Ти про що?
Бренда не перевела погляд на Томаса — так і дивилася на 

табличку.
— Коли я тільки довідалася твоє ім’я... Коли Хорхе довідав

ся... Почувши, як тебе звати, він, напевно, відразу вирішив 
спробувати щастя й провести тебе через місто до цього твого 
прихистку.

— Брендо, ти про що говориш?
Нарешті вона відірвалася погляд від таблички і подивилася 

Томасові в очі.
— Такі знаки — по всьому місту, і напис на них 

незмінний.
У Томаса підігнулися коліна, і він, опустившись на землю, 

притулився спиною до стіни.
— Як... як таке взагалі можливо? Табличка ж давно ви

сить...— він не знав, що й казати.
— Гадки не маю,— відповіла Бренда, сідаючи поруч.— 

Нам ці знаки ні про що не говорили. Зате коли з’явилася твоя 
компанія і ти назвався... ми відразу збагнули, що це не збіг 
обставин.

Томас обдарував її важким поглядом, відчуваючи, як усере
дині закипає гнів.

— Чому ти відразу не сказала? Береш мене за руку, звіря
єшся, як убили твого батька, а про це ані пись?

— Я боялася твоєї реакції. Думала, зірвешся і побіжиш шу' 
кати ці таблички по всьому місту. А мене кинеш.
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Томас зітхнув. Як же йому це все набридло! Він глибоко зі
тхнув, мов видихаючи свій гнів.

— Схоже, це просто ще один штрих до цього безглуздого 
кошмару.

Звівши голову, Бренда знов подивилася на табличку.
— Хіба не ясно, про що тут ідеться? Це ж очевидно. Бути 

тобі ватажком, захопити владу. А я тобі допоможу і заслужу 
своє місце. Місце в прихистку.

Томас розсміявся.
— Я у місті, яке аж кишить варіятами, мене прагне вбити 

команда дівчат, і мені ще перейматися тим, хто справжній ва
тажок у моїй групі? Це смішно.

— Дівчата хочуть тебе вбити? — збентежено наморщила 
чоло Бренда.— Ти про що?

Томас не відповів. Чи варто розповідати всю історію від по
чатку і до кінця? Чи варто взагалі розповідати щось Бренді?

— Ну? — натиснула дівчина.
Нарешті вирішивши, що непогано б вилити душу і що Брен

да заслужила на довіру, Томас здався і почав розповідь. Якщо 
доти він годував Бренду натяками і недомовками, то тепер охо
че викладав подробиці. Про Лабіринт, про порятунок, про те, 
як глейдери прокинулися і зрозуміли, що ніхто їх насправді не 
врятував. Про Ариса і групу «В». Про Терезу Томас розповів 
мимохідь, однак Бренда явно про щось здогадалася. Напевно, 
зрозуміла по очах.

— У вас із цією Терезою щось є? — запитала вона, коли 
Томас закінчив.

Він не знав, як відповісти. А у них з Терезою щось було? 
Вони близькі, вони друзі — в цьому Томас упевнений. Він ще 
не повернув собі всіх спогадів і тому не міг судити, наскільки 
близькі вони були з Терезою до Лабіринту, коли допомагали 
створювати цей жахливий проект.

А ще ж був той поцілунок...
— Томе? — покликала його Бренда.
Томас різко глянув на неї.
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— Не називай мене так.
— Га? — здивувалася і, вочевидь, образилася Бренда.-^ 

Чому?
— Просто... не називай, і все.
Хоч як кепсько почувався Томас, але забрати свої слова на

зад не міг. Томом називала його тільки Тереза.
— Зрозуміло. І як мені тебе звати? «Містер Томас»? Чи 

«король Томас»? Чи просто «ваша величність»?
— Пробач,— зітхнув він.— Називай, як хочеш.
Бренда саркастично пирхнула, й обоє замовкли.

Томас із Брендою сиділи під муром, а хвилини тягнулися 
й тягнулися. Було на диво тихо й мирно, аж раптом Томас по
чув дивне гуркотіння й насторожився.

— Чуєш? — запитав він, весь перетворившись на слух.
Трохи схиливши голову набік, Бренда завмерла, до

слухаючись.
— Ага. Ніби хтось б’є в барабан.
— Здається, ігри закінчилися,— Томас зіп’явся на ноги 

і допоміг підвестися Бренді.— Як ти гадаєш, що це?
— Нічого доброго.
— А може, то наші друзі?
Басисте бам-бам-бам долинало звідусіль, його відлуння ле

тіло провулком, відбиваючись від стін. Та вже за кілька секунд 
Томас зрозумів, що лунає воно з-за рогу. Попри ризик, хло
пець побіг на звук.

— Що ти робиш? — спробувала зупинити його Бренда, та 
коли він не зреагував, побігла за ним.

У самому кінці провулку Томас опинився перед потріска
ною стіною з вицвілої цегли; тут чотири сходинки вели вниз, 
до старих дерев’яних дверей. Над дверима було крихітне пря
мокутне віконце: згори, наче останній зуб, стирчав єдиний ула
мок скла.

Зсередини долинала музика — гучна, швидка, з потужни
ми басами і верескливими гітарами. До цього домішувалися

188



сміх і нестройний спів. Усі ці звуки здавалися... божевільними. 
Томасу зробилося моторошно.

Очевидячки, психи не лишень за чужими носами по
люють. Томасу стало зле: тут він своїх друзів точно не 
знайде.

— Забираймося звідси,— сказав Томас.
— Думаєш? — відповіла Бренда з-за плеча.
— Та ходімо вже.
Вони розвернулися — і завмерли на місці. Троє людей не

помітно зайшло у провулок, поки Томас і Бренда сиділи за
мислені. Й тепер двоє чоловіків і жінка стояли всього за кілька 
футів від них.

У Томаса серце впало в п’яти, коли він швидко глянув на 
цих трьох: брудне лахміття, заплутане волосся, замурзані об
личчя... правда, на тілі немає ран і в очах ще жевріє іскра розу
му. Це психи, тільки не кінчені.

— Агов,— гукнула жінка: довге руде волосся зібране у хвіст, 
сорочка розстебнута так вільно, що Томас насилу змусив себе 
дивитися жінці в обличчя.— Ходімо потусуємося? Море тан
ців. Море кохання. Море питва.

Вловивши в її голосі підозрілу нотку, Томас занепокоївся. 
Жінка не намагалася бути милою, вона знущалася.

— Е ні, дякую,— відповів Томас.— Ми... це... просто...
— Друзів шукаємо,— втрутилася Бренда.— Ми новачки, 

освоюємося.
— Ласкаво просимо до Психоленду, який облаштував 

нам «БЕЗУМ »,— промовив один з чоловіків, рослявий 
і бридкий, з масним чубом.— Не бійтеся: там, унизу,— він 
кивнув у бік дверей з віконцем,— тільки половина кінчених. 
Подумаєш, ліктем у пику дістанеш або по яйках. Ніхто вас 
не з’їсть.

— По яйках? — перепитала Бренда.— Перепрошую?
— Я до хлопця звертався,— вказав чоловік на Томаса.— 

Тобі може бути складніше, якщо не триматимешся біля нас. 
Ти дівка і все таке...
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Томаса від цієї розмови вже марудило.
— Напевно, буде весело, але нам час. Друзів треба шукати. 

Може, ще повернемося.
Вперед виступив другий чоловік. Невисокий, приємної зо

внішності, з коротким білявим їжачком.
— Ви двоє ще зовсім діти. Пора вам учитися розважати

ся. Офіційно запрошуємо вас на свято,— кожне своє слово він 
карбував без натяку на ввічливість.

— Ще раз дякуємо, але ми змушені відмовитися,— відпо
віла Бренда.

З кишені довгої куртки Білявець дістав пістолет. Срібляс
тий корпус зброї потьмянів і був доволі замацаний, та від цьо
го вигляд мав не менш загрозливий.

— Ви не зрозуміли. Від нашого запрошення не від
мовляються.

Аж тут і Рослявий вийняв ніж, а Хвостата дістала викрутку, 
кінчик якої вкривали чорні плями, очевидячки, крові.

— Що скажете? — запитав Білявець.— То йдете з нами на 
свято?

Томас подивився на Бренду. Дівчина позирала на Білявця 
так, ніби готувалася утнути якусь дурницю.

— Зрозумів,— швидко відповів Томас.— Ми йдемо. 
Ведіть.

— Що? — різко обернулася до нього Бренда.
— У цього — пістолет. У цього — ніж. А у неї — гнила ви

крутка. Не хочеться мені без очей лишитися.
— Розумний у тебе хлопець,— зауважив Білявець.— Хо

дімо ж, розважимося,— цівкою пістолета він указав на две
рі.— Гості — перші.

Бренда розізлилася, проте з очей було видно: вона розуміє, 
що вибору немає.

— Гаразд.
Білявець посміхнувся: такий вираз найкраще личив би 

змію.
— Яка сила духу! Все чудово, нема чого хвилюватися.
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— Ніхто вас і пальцем не зачепить,— пообіцяв Здорови
ло.— Звісно, коли поводитиметеся як слід. До кінця свята ще 
самі до нас попроситеся. Повірте мені.

Томас намагався не впадати у відчай.
— Ходімо вже,— сказав він Білявцю.
— Тебе чекаємо,— вказав той пістолетом на сходи.
Томас ухопив Бренду за руку і притягнув ближче до себе.
— Ходімо розважимося, люба,— промовив він, вклавши 

у тон увесь сарказм.— Свято чекає!
— Які ж вони милі,— промовила Хвостата.— Як побачу 

закохану парочку, то аж плакати хочеться,— вона змахнула 
зі щік уявні сльози.

Й на мить не забуваючи про націлений у спину пістолет, 
Томас повів Бренду вниз, до старих дверей. Місця у вузькому 
коридорчику вистачало тільки на двох, щоб пройти плечем до 
плеча. Не помітивши ручки, Томас запитально подивився на 
Білявця, який стояв на дві сходинки вище, і той сказав:

— Умовний стукіт. Тричі повільно і тричі швидко кулаком 
і двічі — кісточками.

Томас ненавидів цих людей. Ненавидів за спокійний тон 
і милі слова, в яких вчувалося знущання. У якомусь сенсі ці 
психи набагато гірші за отого безносого, якого вчора зарізав 
Томас: там бодай зрозуміло було, чого чекати.

— Стукай,— прошепотіла Бренда.
Стиснувши пальці в кулак, Томас тричі повільно гупнув 

у двері, потім тричі швидко. Нарешті двічі постукав кісточка
ми пальців. Двері одразу ж відчинилися, випустивши надвір 
шквал оглушливої музики.

У дверях стояв здоровило: пірсинг у вухах і в носі, татую
вання по всьому тілу. Волосся він мав біляве й довге, нижче 
плечей. Не встиг Томас усе це як слід роздивитися, як чоловік 
заговорив.

— Привіт, Томасе. А ми чекали на тебе.



Розділ 37
На якусь хвилину Томас закам’янів, наче у нього відмовили всі 
п’ять чуттів.

Привітання ошелешило його, та не встиг Томас відпові
сти, як здоровань втягнув їх із Брендою у натоптану людьми 
залу і почав проштовхуватися крізь натовп танцюристів. Му
зика оглушувала, здавалося, від гуркоту барабанів лусне че
реп. Зі стелі звисало кілька ліхтарів; люди зачіпали їх, і ліх
тарі, хилитаючись, раз у раз розрізали темряву промінням 
світла.

Довговолосий нахилився і заговорив до Томаса; його за
ледве було чути, хоч він практично кричав хлопцеві у вухо.

— Слава Богу за батареї! Кепсько буде, коли вони 
розрядяться!

— Звідки ви знаєте моє ім’я? — прокричав у відповідь То
мас.— І навіщо мене чекали?

Чолов’яга розсміявся.
— Всю ніч за тобою стежили! Вранці крізь віконце побачи

ли, як ти відреагував на табличку! Тоді й зрозуміли, що ти саме 
той знаменитий Томас!

Бренда обіруч тримала Томаса за пояс, напевно, щоб не 
загубитися в натовпі. Почувши про стеження, обійняла ще 
міцніше.

Томас обернувся й помітив, що Білявець і його приятелі 
насідають їм на п’яти. Псих сховав пістолет, та, звісно ж, міг 
його дістати щомиті.

Музика ревіла. Гуркіт ударних летів понад приміщенням. 
Люди навколо стрибали й танцювали; світляні мечі розтинали 
повітря. Тіла психів волого блищали від поту, і жар, що йшов 
від них, неприємно нагрівав приміщення.

Десь посередині зали Довговолосий розвернувся до Томаса 
й Бренди, війнувши білою гривою.
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— Ти нам дуже потрібний! — кричав він.— Ти особливий! 
уіи захистимо тебе від злих психів!

Добре, що вони не знають усього. Може, справи не такі вже 
Й кепські? Варто підіграти, вдати з себе особливого психа,— 
а потім слушної миті втекти з Брендою.

— Піду принесу вам попити! — запропонував Довгово
лосий.— Веселіться!

Він розчинився в щільній масі тіл, однак Білявець із при
ятелями нікуди не зникли. Утрьох вони стояли й дивилися на 
Томаса. Хвостата махнула йому рукою.

— Потанцюєш? — крикнула вона, хоча сама не квапилася 
йти до танцю.

Томас ледь спромігся розвернувся обличчям до Бренди. 
Треба було поговорити.

Бренда наче прочитала його думки й, обхопивши руками за 
шию, притулилася губами до вуха. Від гарячого дихання дів
чини поколювало спітнілу шкіру.

— І як ми вляпалися в це лайно? — запитала Бренда.
Не знаючи, що робити, Томас обійняв її за талію, відчува

ючи тепло її тіла крізь просяклий потом одяг. Його водночас 
мучили докори сумління і туга за Терезою.

— Ще годину тому я про таке й подумати не міг,— про
мовив він на вухо Бренді, зарившись обличчям в її волосся — 
нічого розумнішого вигадати не зумів.

Зазвучала нова мелодія — щось пронизливе і тужливе. 
Ритм сповільнився, ударні зазвучали нижче. Не можна було 
розібрати слів, та соліст співав трагічним голосом, сумно зави
ваючи і беручи високі ноти.

— Може, нам і справді варто тут залишитися на якийсь 
час? — мовила Бренда.

Томас сам не помітив, як вони почали танцювати. Приту
лившись одне до одного, хлопець із дівчиною повільно руха
лися в такт музиці.

— Навіщо? — здивувався Томас.— Ти що, здаєшся?
— Ні. Просто втомилася, а тут, може, безпечніше, ніж надворі.
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Хотілося їй вірити. Наче й не було причин підозрюва
ти Бренду ні в чому, однак Томас відчував якесь занепо
коєння. Може, це вона заманила його сюди? Ні, не варто 
вигадувати.

— Брендо, не здавайся. У нас один шанс врятуватися — ді
йти до прихистку. Від хвороби є ліки.

Бренда похитала головою.
— Дуже важко повірити в порятунок, важко на щось 

сподіватися.
— Не кажи так,— Томас не хотів думати, як вона. Не хотів 

такого чути.
— Якщо ліки є, то навіщо психів запроторюють сюди? 

Якась дурня виходить.
Злякавшись раптової зміни в її настрої, Томас трохи відхи

лився й подивився на неї — Брендині очі блищали від сліз.
— Це ти дурниці верзеш,— сказав він і замовк. Не хотів, 

щоб його сумніви передалися їй.— Ліки є. Треба...— він не 
договорив і обернувся подивитися на Білявця, який так і не 
зводив з нього погляду. Навряд чи парубок чує їх, але краще 
перестрахуватися.

Томас знову зашепотів Бренді на вухо:
— Кажу тобі, треба йти. Чи хочеш залишитися з людьми, 

які погрожують тобі пістолетами і викрутками?
Не встигла Бренда відповісти, як повернувся Довговоло

сий. В обох руках він ніс по кухлю з каламутною рідиною, що 
виплескувалася, коли здоровань зачіпав танцюристів.

— Пий до дна! — крикнув він.
Томас наче стямився. Прийняти напій від цього здорованя? 

Нізащо. Неймовірно, але і місце, і ситуація тепер ще більше 
напружували Томаса.

Бренда ж, навпаки, вже потягнулася до кухля.
— Ні! — вигукнув Томас — й одразу поквапився загладити 

свій промах.— Тобто, нам не можна починати з випивки. Ми 
так довго бігали без води, що починати слід з води. І... поки 
що потанцюємо.
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Томас намагався поводитися невимушено, однак внутріш
ньо скулився, усвідомлюючи, що виглядає ідіотом,— а надто 
коли Бренда якось дивно на нього подивилася.

У спину вперлося щось маленьке і тверде. Томасові й обер
татися не треба було, щоб зрозуміти, що це пістолет Білявця.

— Я запропонував випити,— нагадав Довговолосий. 
І люб’язність враз зникла з його татуйованого обличчя.— Це 
нечемно — відмовлятися від частування,— і він знову про
стягнув кухлі.

Томас запанікував. Якщо й були сумніви, вони розвіялися: 
з напоями щось не так.

Білявець ще сильніше втиснув цівку пістолета Томасові 
в спину.

— Рахую до одного,— промовив він хлопцеві на вухо.— 
До одного.

Томас більше й думав. Схопивши кухоль, одним духом пе
рехилив його. Коричнева каламуть обпекла стравохід, і Томас 
закашлявся.

— Твоя черга,— сказав Довговолосий, простягаючи питво 
Бренді.

Глянувши на Томаса, дівчина взяла кухоль і випила, навіть 
не скривившись.

Забравши кухлі, Довговолосий усміхнувся.
— Оце я розумію! Тепер ідіть танцювати!
Щось дивне почало коїтися у Томаса в животі. Тілом 

розлилося приємне, заспокійливе тепло. Міцно обійнявши 
Бренду, він повернувся з нею в юрму. Щоразу, коли губи 
дівчини торкалися його шиї, Томаса накривала хвиля задо
волення.

— Що це було? — запитав він, ледве обертаючи язиком.
— Якась гидота,— відповіла Бренда. Томас заледве почув 

її.— Наркотики. В мене кумедні відчуття...
«Ага,— подумав Томас.— Кумедні». Кімната раптом поча

ла обертатися — значно швидше, ніж кружляли в танці Томас 
із Брендою. Обличчя танцюристів видовжилися, замість ротів
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зяяли чорні діри. Музика вповільнилася й наче аж загусла, го
лос співака звучав низько і якось розтягнуто.

Відхилившись від Томаса, Бренда обхопила його обличчя 
долонями і зазирнула йому в очі, хоча, здається, не могла сфо
кусувати на ньому погляду. Вона була прегарна. Гарнішої за неї 
Томас досі ще не стрічав. Довкола все розпливалося, затьма
рювалося. Томас розумів, що відключається.

— Може, так навіть краще? — промовила Бренда. Міміка 
вуст не збігалася з промовленими словами. Голова дівчини 
рухалася по колу, немов відокремлена від шиї.— Може, вийде 
прибитися до них? Будемо щасливі, поки ми ще не кінчені,— 
вона посміхнулася неприродною, тривожною посмішкою.— 
А тоді можеш мене вбити.

— Ні, Брендо,— відповів Томас, але голос його звучав 
наче за мільйони миль — наче з надр нескінченного туне
лю.— Не...

— Поцілуй мене,— сказала вона.— Томе, поцілуй мене.
її долоні дужче обхопили Томасові щоки, вона потягнула 

його до себе.
— Ні,— опирався Томас.
Бренда затнулася, на обличчя набігла образа. На обличчя, 

яке вже розпливалося.
— Чому? — запитала вона.
Темрява майже цілковито поглинула Томаса.
— Ти не... вона,— власний голос — здалека зазвучав його 

голос. Наче відлуння.— І ніколи нею не станеш.
І тут Брендине обличчя потьмарилося — так само, як і То- 

масова свідомість.



Отямився Томас у темряві, почуваючись так, ніби його запха
ли в середньовічну катувальну машину і в череп зусібіч помалу 
впиваються гострі цвяхи.

Томас застогнав — хрипко й моторошно, і від цього звуку 
біль тільки посилився. Томас змусив себе замовкнути, потяг
нувся вгору потерти...

Руки не ворушилися. Щось не пускало його — щось лип
ке тримало зап’ястя. Скотч. Томас спробував поворушити но
гами — марно. їх теж зв’язали. Рух лише додав болю, і Томас 
обм’як, застогнав тихо-тихо. Скільки ж він так пролежав без 
тями?

— Брендо? — прошепотів він. Жодної відповіді.
Спалахнуло світло.
Занадто яскраве, воно завдало болю. На мить міцно скле

пивши повіки, Томас розплющив одне око — перед ним стояли 
троє. Світло било їм у спини, тому обличчя лишалися в тіні.

— Підйом, підйом,— промовив сиплий голос. Хтось хи
хикнув.

— Ще вогняного соку? — запропонувала жінка. Знову про
лунав той самий смішок.

Очі нарешті призвичаїлися до світла, і Томас роззирнув- 
ся. Його всадовили в дерев’яне крісло, прив’язавши широким 
скотчем руки до підлокітників, а гомілки — до ніжок. Просто 
перед Томасом стояли двоє чоловіків і жінка: Білявець, Рос- 
лявий і Хвостата.

— Чому просто не замочили мене у провулку?
— Замочили тебе? — перепитав Білявець. Раніше його 

голос звучав не так хрипко; напевно, останні кілька годин 
він горланив отам на танцях.— Ти що — маєш нас за мафіо
зі з двадцятого століття? Якби ми тебе хотіли замочити, ти б 
давно валявся мертвий у калюжі крові.

Розділ 38
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— Нащо ти нам мертвий? — втрутилася Хвостата.— Тіль
ки м’ясо б зіпсували. А ми їмо свою здобич, поки вона ще 
дихає. І поки вона не спливла кров’ю, ми поспішаємо віді
рвати побільше м’ясця. Ти не уявляєш, яке воно соковите і... 
солодке.

Рослявий і Білявець розреготалися. Хвостата правду каже 
чи знущається? Так чи так, а Томас злякався до смерті.

— Вона жартує,— запевнив його Білявець.— Людей ми, було, 
їли — та тільки з відчаю. Людина на смак як свиняче лайно.

Рослявий захихикав. Не пирхнув, не засміявся, а саме захи
хикав. Томас не вірив, що вони це всерйоз,— набагато більше 
його турбувало, наскільки в них... поїхав дах.

Білявець посміхнувся — вперше від їхньої зустрічі.
— Знову жартуємо. Ми не настільки кінчені психи. Та за

кладаюся, що людське м’ясо на смак бридке.
Рослявий і Хвостата кивнули.
«Чорт, та вони і справді починають божеволіти». Ліворуч 

хтось застогнав, і Томас обернувся. У кутку, так само зв’язана 
скотчем, сиділа Бренда. Правда, їй ще й рота заліпили. На
певно, перш ніж відключитися, вона опиралася. Отямившись 
і побачивши трьох психів, дівчина замукала, звиваючись на 
кріслі. Очі її палахкотіли вогнем.

Білявець тицьнув у її бік пістолетом, який з’явився немов за 
помахом чарівної палички.

— Мовчати! Мовчати, або твої мізки заляпають стіну!
Бренда притихла. Томас думав, що вона розплачеться, аж

ні. Та й дивно було очікувати чогось іншого. Вона довела, що 
крута.

Опустивши пістолет, Білявець промовив:
— Чудово. Боже правий, цю дівку треба було пристре

лити ще там, нагорі, тільки-но вона заверещала й почала ку
сатися,— він глянув на червоний півкруглий шрам у себе на 
передпліччі.

— Вона з хлопцем,— нагадала Хвостата.— Її теж поки не 
можна вбивати.
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Білявець притягнув стілець од дальньої стіни й сів. Так 
само вчинили й інші психи, і з таким полегшенням, наче от 
уже декілька годин чекали дозволу. Руку з пістолетом Білявець 
поклав на стегно, цівкою у Томасів бік.

— О ’кей,— промовив він.— Нам з тобою є про що поба
лакати. І не сподівайся поблажки. Брехатимеш чи відмовишся 
відповідати — прострелю тобі ногу. Потім другу. На третій 
раз вистрелю в обличчя твоїй подружці. Постараюся поцілити 
їй поміж брів. Ну, а що станеться, як ти вчетверте мене діста
неш, ти, думаю, здогадався.

Томас кивнув. Хотілося вірити, що він крутий, що психи 
його нізащо не зламають, однак... здоровий глузд підказував 
протилежне. Томас сам, без зброї, без союзників, прив’язаний 
до крісла. Хоча, як по правді, йому нема чого приховувати. Він 
відповість на всі питання. Хай до яких наслідків призведе його 
відвертість, він не хоче отримати кулю в ногу. Бо навряд чи 
Білявець блефує.

— Перше питання. Хто ти і чому твоє ім’я на табличках, 
розвішаних по всьому довбаному місту?

— Мене звати Томас...
Ледве почувши його ім’я, Білявець скривився від злості, 

й Томас одразу збагнув свою помилку.
— Ну, ви й так знаєте, як мене звати. А як я сюди потра

пив — історія дуже дивна, і навряд чи ви в неї повірите. Хоча, 
присягаюся, це правда.

— Хіба ти не на берзі сюди прибув, як і всі ми? — запитала 
Хвостата.

— На берзі? — Томас не знав, що це, тому просто похитав 
головою.— Ні. Ми прийшли через підземний тунель десь за 
тридцять миль на південь звідсіля. У нього ми потрапили че
рез прямтранс, а до того...

— Стривай, стривай, стривай,— підняв руку Білявець.— 
Прямтранс? Я б тебе просто зараз пристрелив, але бачу, що ти 
не вигадуєш.

Томас вигнув брову, мовляв: «Звідки?»
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— Так явно брехати може тільки повний бовдур. Отже, ви 
пройшли через прямтранс? — Білявець не намагався прихова
ти подиву. Двоє його приятелів так само вражено дивилися на 
Томаса.

— Так. А що, в це так важко повірити?
— Ти бодай уявляєш, який дорогий той прямтранс? До 

Спалаху таку розкіш могли дозволити собі лише урядовці 
й багатії.

Томас стенув плечима.
— Ну, в цих точно купа грошви, і саме так цю штуку назвав 

той дядько. Прямтранс. Така сіра стіна, і коли крізь неї прохо
диш, таке відчуття, наче в кригу потрапив.

— Хто це — «дядько»? — запитала Хвостата.
Томас тільки-но почав, а в голові вже все змішалося. От як 

таку історію розповідати?
— Думаю, він працює на «БЕЗУМ». Ми — матеріал для 

їхніх дослідів, для їхніх тестів. Я й сам достеменно не знаю. 
Усім нам... стерли пам’ять, і до мене вона повернулася лише 
частково.

Якусь мить Білявець витріщався ніби крізь Томаса на стіну.
— Я працював юристом ще до Спалаху і пандемії, і швид

ко викриваю брехунів. Я був дуже, дуже вправним у своїй

Дивно, але Томас розслабився.
— Тоді ти розумієш, що я не...
— Так-так, розумію. І тепер чекаю на всю історію. 

Починай.
І Томас почав розповідь. Чуття підказувало, що цим психам 

можна відкритися — їх, як і всіх у цьому місті посеред пустелі, 
запроторили сюди доживати останні роки, відведені страш
ною хворобою. Як і кожен на їхньому місці, вони лише хочуть 
скористатися своєю перевагою і знайти вихід. А упіймати лю
дину, про яку торочать усі знаки по місту,— непоганий пер
ший крок. На їхньому місці Томас вчинив би так само. Тільки, 
може, без пістолета і скотчу.
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Більшу частину історії Томас розказав напередодні Брен
ді — те саме переповів і психам. Про Лабіринт, утечу, гурто
житок. Про завдання перетнути Пекло. Особливо він наголо
сив, що в кінці чекають ліки. Коли не вийшло перетнути місто 
за допомогою Хорхе, то, може, посприяють ці психи? Ще він 
висловив занепокоєння щодо долі решти глейдерів, та коли за
питав, чи ніхто не бачив їх — або великий гурт дівчат,— від
повідь отримав негативну.

І знову Томас постарався не розповідати про Терезу. Не хо
тів наражати її на небезпеку. Хоча... якої шкоди могла завдати 
їй така розповідь? Ще він збрехав про Бренду. Ну, не те щоб 
збрехав: вийшло так, ніби вона була супутницею Томаса від са
мого початку.

Закінчивши на зустрічі у провулку, Томас глибоко видихнув 
і посовався на стільці.

— Ви не могли б мене розв’язати, будь ласка?
В руці у Рослявого щось зблиснуло. Виявилося, це дуже го

стрий на вигляд ніж.
— Що скажеш? — запитав Рослявий у Білявця.
— Чом би й не розв’язати? — Білявець, поки Томас гово

рив, зберігав безпристрасність. Неможливо було визначити, ві
рить він хлопцю чи ні.

Рослявий уже підвівся й нахилився над Томасом, виставив
ши перед собою ніж, як раптом згори зачувся шум. У стелю 
щось загупало, зірвалося кілька зойків. Тоді залунав наче тупіт 
сотень пар ніг. Божевільна метушня, стрибки, знову гупання. 
Знову зойки.

— Інші, мабуть, знайшли нас,— раптом зблід Білявець, 
схопився зі стільця і, жестом покликавши за собою решту, ки
нувся до сходів, які ховалися в тіні. Гахнули двері, й Томас із 
Брендою залишилися самі. Хаос нагорі не вщухав.

На смерть переляканий Томас подивився на Бренду, яка су
мирно сиділа і дослухалася до звуків з першого поверху. Рот 
у неї так само був заклеєний, тож, зустрівшись поглядом з То
масом, дівчина змогла лишень вигнути брови.
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їхні шанси Томасу не подобалися: вони з Брендою 
прив’язані, а психи з дискотеки просто діти порівняно з таки
ми, як пан Ніс.

— А що як це кінчені психи? — промовив Томас.
Бренда щось буркнула крізь скотч.
Напружуючи всі м’язи, Томас маленькими ривками почав 

підсувати своє крісло ближче до Бренди. Подолав десь із три 
фути, коли раптом ущухла метушня нагорі. Томас завмер і по
дивився на стелю.

Кілька секунд нічого не відбувалося. Потім нагорі почули
ся кроки — мабуть, ішло двоє людей. Пролунав гучний удар. 
Ще один. І ще один. Томас уявив, що це хтось жбурляє тіла на 
підлогу.

Відчинилися двері нагорі сходів.
Кроки, чіткі й важкі: хтось біжить. Сходи огортала темря

ва, і Томас, чекаючи, хто ж там з’явився, відчував, як у нього 
кров холоне в жилах.

Нарешті на світло хтось вийшов.
Мінхо. Брудний і закривавлений, з опіками на обличчі. 

В обох руках по ножу. Мінхо!
— А непогано ви тут влаштувалися,— сказав він.



Разділ 39
Попри все, через що йому довелося пройти, Томас не міг при
гадати, коли востаннє втрачав дар мовлення.

— Що... як...— він загнувся, силкуючись вичавити бодай’ 
щось.

Мінхо посміхнувся: добрий знак, а надто коли зважити на 
кепський вигляд друга.

— Ми щойно знайшли вас. Чи ви гадали, що ми дозволи
мо цим гнилоголовим вас скривдити? Ти мені заборгував. Ще 
й як,— він підійшов, щоб перерізати пута.

— Що значить — ви щойно знайшли нас? — Томас був 
такий щасливий, аж хотілося гиготати, як дурникові. Вони 
з Брендою не тільки вціліли, а ще й друзі його живі. Вони 
живі!

Мінхо різав скотч.
— Хорхе вів нас через місто, уникаючи психів і вишукуючи 

схованки з їжею...
Звільнивши Томаса, він перейшов до Бренди і провадив че

рез плече:
— Вчора вранці ми розділилися і вирушили на ваші по

шуки. Казан забрів у цей провулок і побачив, як психи по
грожують тобі пістолетом. Потім повернувся, і ми просто 
оскаженіли та склали план. Ці гниляки переважно були чи то 
у відключці, чи то просто спали.

Щойно позбувшись скотчу, Бренда скочила на ноги, не 
звертаючи уваги на Мінхо. Посунула до Томаса, але завагала
ся: важко було сказати, вона сказилася чи просто перехвилю
валася. Нарешті, зірвавши скотч з рота, підійшла ближче.

Томас підвівся, та в нього одразу ж запаморочилося в голо
ві, перед очима попливло, занудило — й він гепнувся назад 
у крісло.

— От чорт! Хтось має аспірин?
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Мінхо у відповідь розсміявся. Бренда рушила до сходів 
і стала там, схрестивши руки на грудях. Зразу було видно, що 
вона сердиться. І Томас згадав останні слова, що він їх про
мовив до неї.

«О т чорт»,— подумав він. Він сказав їй, що вона не Тереза 
і ніколи нею не стане.

— Брендо? — боязко покликав Томас.— Усе гаразд?
При Мінхо він не збирається згадувати про той дивний та

нець і ту розмову.
Бренда кивнула, але навіть не поглянула на нього.
— Усе гаразд. Ходімо. Хочу побачити Хорхе,— відрубала 

вона, не вкладаючи у слова жодних емоцій.
Томас застогнав, радий, що головний біль можна вико

ристати як відмовку. Так, Бренда просто оскаженіла. Хоча ні, 
«оскаженіла» — слово недоречне. Вона просто ображена.

Чи, може, Томас усе вигадує і Бренді на нього начхати?
Мінхо, підійшовши, подав йому руку.
— Ну ж бо, чувак. Голівонька болить чи ні, а треба заби

ратися. Не знаю, скільки ще ми зможемо тих гнилих в’язнів 
нагорі тримати під контролем.

— В’язнів?
— Ну, як там вони називаються... Не можна їх відпуска

ти, поки ми не виберемося. Нагорі десяток наших тримають 
двадцятьох. І скажу я тобі, психи цим не вельми задоволені. 
І дуже скоро їм може спасти на думку, що в них явна перевага. 
Щойно вивітриться хміль.

Томас підвівся, цього разу трохи повільніше. У голові 
гримотіло від болю, і з кожним ударом очі ніби вичавлюва
ло зсередини. Томас склепив повіки й почекав, аж переста
не обертатися кімната, потім втягнув повні легені повітря 
і промовив:

— Зараз минеться.
— Оце мачо,— посміхнувся Мінхо.— Ходімо.
Томас пішов за приятелем до сходів. На мить зупинився 

біля Бренди, але нічого не сказав. Мінхо озирнувся й поглядом
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наче запитав: «Щ о це з нею?» У відповідь Томас похитав 
головою.

Мінхо стенув плечима й почав підніматися, а Томас трохи 
затримався з Брендою. Вона, здавалося, не квапилася виходи
ти з приміщення. І не хотіла зустрічатися з Томасом очима.

— Пробач,— зронив Томас, шкодуючи про грубі слова.— 
Якось воно різко вийшло...

Вона звела на нього погляд.
— Та мені начхати на тебе і на твою подружку. Я просто 

танцювала, розважалася, поки не почалася колотнеча. Ти 
що — вирішив, ніби я закохалася в тебе? Просто до смерті 
хочу стати з тобою під вінець? Розслабся.

В її словах було стільки люті, що Томас позадкував, ніби 
вона йому ляпас дала. Не встиг він відповісти, як Бренда вже 
побігла сходами нагору, важко зітхаючи і тупаючи ногами. Ні
коли ще Томас не тужив так за Терезою, як тої миті. Підкоря
ючись примсі, він подумки покликав подругу. Але вона й досі 
не озивалася.

Сморід ударив у ніздрі ще на підході до приміщення, де вчора 
вони танцювали.

Піт і блювота.
Повсюди лежали тіла: хтось спав, хтось згорнувся калачи

ком і тремтів, а хтось на вигляд був геть мертвий. Хорхе, Ньют 
і Арис ходили навколо них з ножами напоготові.

Побачив Томас і Казана та інших глейдерів. Забувши 
про пульсування в голові, він відчув полегшення і радісне 
піднесення.

— Хлопці, що з вами трапилося? Де ви були?
— Гей, це ж Томас! — заревів Казан.— Живий і такий са

мий бридкий!
Підійшов Ньют і щиро усміхнувся.
— Радий, що то ти ще не здох до біса, Томмі. Дуже радий.
— І ти не здох,— сказав Томас — і з дивною нечулістю 

подумав: ось на що перетворилося його життя. Ось як люди
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вітаються після одного-двох днів розлуки.— Ви всі тут? Куди 
прямуєте? Як сюди дісталися?

— Всі одинадцятеро,— кивнув Ньют.— Плюс Хорхе.
Томас ставив питання швидше, ніж на них встигали

відповідати.
— Є сліди Берклі та його спільників? Це вони підірвали 

спуск у підземелля?
Відповів Хорхе. Він стояв найближче до дверей, піднісши 

грізний меч до шиї Рослявого. Псих скорчився на підлозі, 
й поряд з ним так само скулилася Хвостата.

— Берклі ми не бачили. Швиденько втекли, а він боїться 
заходити вглиб міста.

Побачивши Рослявого, Томас занепокоївся. Де Білявець? 
Як Мінхо з рештою глейдерів впораються з його пістолетом? 
Озирнувшись, він ніде не побачив психа.

— Мінхо,— шепнув Томас і підізвав друга жестом. Коли 
Мінхо підійшов разом із Ньютом, Томас нахилився до них 
і запитав: — Бачили типа з дуже коротким білявим волоссям? 
Він тут головний.

Мінхо стенув плечима і поглядом попросив Ньюта від
повісти.

— Мабуть, утік. Якщо чесно, жменька психів дала драпака, 
всіх зловити не вдалося.

— Чому запитуєш? — поцікавився Мінхо.— Він небез
печний?

Озирнувшись, Томас зовсім тихо промовив:
— У нього пістолет. Білявець єдиний озброєний штукови

ною, небезпечнішою за ніж. І милим цього хлопця не назвеш.
— Дрист із ним,— відмахнувся Мінхо.— За годину ми ви

йдемо з цього дурнуватого міста. До речі, вже час. Ходімо.
Кращої пропозиції Томас не чув уже кілька днів.
— Правильно, треба забиратися, поки Білявець не 

повернувся.
— Слухайте! — покликав Мінхо, відходячи і пробираючись 

крізь натовп.— Ми забираємося. Не здумайте переслідувати
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нас — і лишитеся цілі. Підете за нами — помрете. Гадаю, до
волі простий вибір.

Цікаво, коли це Мінхо встиг перехопити керівництво 
у Хорхе? Пошукавши поглядом останнього, Томас помітив 
Бренду. Дівчина стояла біля стіни, потупивши погляд. Томас 
знову відчув укол провини за свої слова. Адже йому і справ
ді хотілося поцілувати Бренду — й водночас було бридко. ’ 
Хто знає, можливо, через наркотик? А може, через Терезу? 
А може...

— Агов, Томасе! — гукнув Мінхо.— Чувак, прокинься! 
Ходімо!

Дехто з глейдерів уже вийшов надвір, на сонце. Скільки То
мас провалявся без пам’яті? Добу? Кілька годин? Він пішов на 
вихід, зупинившись біля Бренди й легенько підштовхнувши її 
в бік сходів. Томас уже засумнівався, що дівчина піде з глейде- 
рами далі, однак та недовго вагалася.

Мінхо, Ньют і Хорхе прикривали відступ. Дочекавшись, 
поки всі — крім Бренди й Томаса — вийдуть надвір, вони 
й самі позадкували до сходів, вимахуючи на всі боки ножами. 
Щоправда, ніхто й не збирався зчиняти бійки. Психи раділи, 
що живі.

Усі зібралися у провулку неподалік сходів. Томас не квапив
ся відходити від них, тоді як Бренда проштовхалася в інший 
кінець гурту. Томас дав собі слово, що як дістанеться прихист
ку, обов’язково поговорить з дівчиною. Вона йому подобаєть
ся, і принаймні він буде їй другом. Тепер Бренда йому така ж 
само близька, як колись був Чак. Його зненацька затопило по
чуття відповідальності за Бренду.

— ...час бігти.
Томас потрусив головою, зрозумівши, що Мінхо щось ка

зав. У черепі штрикали кинджали болю, але він постарався 
зосередитися.

— Залишилася десь миля,— провадив Мінхо.— 3 цими 
психами не так важко впоратися. Тож...

— Гей!
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Крик пролунав ззаду, гучний і рипучий — і вповні боже
вільний. Обернувшись, на нижній сходинці, біля відчинених 
дверей, Томас побачив Білявця з простягнутою рукою. З ди
вовижною твердістю його долоня з побілілими кісточками 
стискала пістолет. Зброя була націлена на Томаса.

Ніхто і ворухнутися не встиг, як вона вистрілила — і вузь
ким провулком покотився громовитий гуркіт.

Ліве Томасове плече прошив нестерпний біль.



Рззділ 40
Томаса відкинуло назад, розвернуло і жбурнуло долілиць, аж 
ніс хряснув об землю. Крізь біль і приглушений дзвін у вухах 
хлопець почув другий постріл, потім хтось крекнув, когось 
ударили, скреготнув метал об цемент.

Перекотившись на спину, Томас затиснув рукою рану і на
брався мужності поглянути на неї. Дзвін у вухах тільки поси
лився. Білявця тим часом повалили на землю — хтось щосили 
його гамселив.

Мінхо.
Томас нарешті глянув на рану. Від її вигляду пульс у нього 

почастішав удвічі.
Крізь маленьку дірочку в сорочці, трохи вище пахви, вид- 

нівся червоний набряк, і з рани цебеніла кров. І боліло! Болі
ло страшно. Якщо головний біль здавався Томасу важким, то 
цей був учетверо дужчий: наче згусток болю встромили в пле
че, і тепер він поширювався по всьому тілу.

Ньют, опустившись навколішки, почав оглядати Томаса.
— Він мене підстрелив,— бовкнув Томас: ще одна без

глузда фраза в переліку найбезглуздіших фраз, що він колись 
промовляв. Біль живими металевими скобами вгризався в нут
ро, колючи й дряпаючи своїми гострими кінчиками. Ось уже 
вдруге за день у Томаса потьмарилася свідомість.

Хтось передав Ньютові футболку, і він, згорнувши її, міц
но притиснув до рани. Накотилася нова хвиля болю, і Томас 
скрикнув, геть не переймаючись тим, що поводиться як дів
чисько. Такого болю він ще в житті не відчував. Світ знову став 
мерхнути.

«Відключайся,— благав сам себе Томас. Будь ласка, відклю
чайся, не хочу нічого відчувати».

Почулися голоси — такі ж далекі, як його власний тоді, 
коли його накачали наркотиками.
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— Можу вийняти цю бридь,— сказав Хорхе — хто б міг 
подумати! — Тільки вогонь доведеться розпалити.

— Тут не місце,— озвався хтось. Ньют?
— Забираймося з цього гнилого міста,— то був стовідсот

ково Мінхо.
— Гаразд. Допоможіть його нести,— мовив хтось інший. 

Томас не впізнав.
Томаса підхопили знизу, взяли за ноги. Болить! Хтось ска

зав, що рахує до трьох. Один. Болить! Два. Ой. Три!
Томас полинув у небо, і біль вибухнув з новою силою.
А тоді сповнилося його бажання відключитися, і пітьма 

змила всі турботи.

Отямився Томас мов у тумані.
Світло засліплювало, він не міг до кінця розплющити очі. 

Тіло сіпалося й підскакувало: його і досі міцно тримали руки 
товаришів. Чулося швидке, важке сапання. Тупотіли ноги по 
тротуару. Хтось щось крикнув, але слів розібрати не вдалося. 
Трохи віддалік лунали божевільні верески психів, які, попри 
застереження, таки переслідують глейдерів.

Жарко. Повітря гаряче, аж обпікає.
Плече палало. Біль прошивав низкою токсичних вибухів, 

і Томас нову поринув у темряву.

Томас трішки розліпив повіки.
Світло було вже не таке різке. Виділися золотаві відблиски 

вечірньої зорі. Томас горічерева лежав на твердій землі, у по
перек упирався камінь. Втім, цей біль було не зрівняти з тим, 
що шарпав плече. Довкола стовпилися глейдери, коротко й по 
суті перешіптуючись.

Булькотіння психів лунало десь зовсім далеко. Над собою 
Томас бачив лише чисте небо, ніяких будівель. Плече нестерп
но боліло. Ох як боліло!

Поруч, плюючись іскрами, танцювало полум’я. Томас відчув 
розжарені хвилі тепла — гарячий вітер у гарячому повітрі.
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— Тримайте його міцніше,— мовив хтось.— За руки 
й ноги.

І хоч розум його був потьмарений, Томас зрозумів, що за 
цією фразою нічого доброго не варто чекати.

Світло згасаючого сонця відбилося спалахом на сріблястій 
поверхні... ножа? Розпеченого до червоного ножа?

— Оце буде боляче.
Томас так і не зрозумів, хто це сказав. Зачулося сичання — 

і в плечі вибухнув мегатонний заряд динаміту.
Розум попрощався втретє.

Здається, спливло чимало часу. Томас розплющив очі й поба
чив над собою темне небо, поцятковане схожими на світляні 
шпильки зірками. Хтось тримав його за руку. Він спробував 
обернутися і подивитися, але в хребті так стрельнуло, що хло
пець вирішив за краще не рухатися.

Та він і так зрозумів, хто поруч. Бренда.
Хто ж іще? Плюс рука — маленька і м’яка. Точно Бренда.
Сильний біль минув. Але певною мірою стало навіть гірше. 

У тілі неначе зароджувалася хвороба. Вона зубами собі про
гризала дорогу крізь плоть, наче по венах, порожнинах кісток 
і м’язах поповзли могильні черви, пожираючи все на своєму 
шляху.

Ще боліло, але біль став тупий. Десь глибоко, але ненастан
но. У шлунку недобре вирувало, венами розливався вогонь.

Томас не розумів, як він те знає, але був певен: справи 
кепські.

У мозку спливло слово «інфекція» і затрималося надовго.
Томас знову знепритомнів.

Отямився він на світанку. Одразу зауважив, що Бренда більше 
не тримає його за руку. Шкіру обдував прохолодний вітерець, 
подарувавши коротку мить утіхи.

Аж тут до Томаса повернувся біль, який пульсував у всьому 
тілі, відлунюючи у кожній молекулі. І причиною було зовсім
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не плече, не кульове поранення. З Томасом сталося щось інше, 
страшніше.

Інфекція. Знову це слово.
Він не знав, як витримати наступні п’ять хвилин. Наступ

ну годину. День. І як заснути, щоб прокинутися і почати все 
знову. Він поринув у якусь порожнечу відчаю, яка тягнула його 
в жахливу безодню. Томаса охопило якесь панічне божевілля. 
На додачу мучив біль.

Саме тоді й почалися оті всі дивні речі.
Томас іще нічого не почув, аж раптом глейдери з Мінхо 

сполошилися, а потім заходилися видивлятися щось у небі. 
В небі? До чого тут небо?

Раптом хтось — напевно, Хорхе — вигукнув: «Берг!»
І тут Томас і сам усе почув. Ритмічне бухання, такі собі 

важкі удари. Не встиг він нічого збагнути, як бухання по
силилося, проникаючи в череп, просочуючись у хребет; 
нестерпно вібрували зуби й барабанні перетинки. Неначе 
хтось бив у гігантський барабан, а десь на фоні гуділи вели
кі двигуни. Здійнявся вітер, і Томас злякався нового штор
му, хоча небо над головою було ідеально блакитне. Жодної 
хмарини.

Від вібрації стало ще гірше, і Томас мало не знепритомнів. 
Але він опирався — хотілося побачити джерело дивного зву
ку. Мінхо з криками вказав на північ. Біль завадив обернутися 
і поглянути. Вітер дужчав, наче намагався зірвати з тіла одяг, 
здіймаючи хмари пилу. Поруч раптом виникла Бренда і знову 
взяла Томаса за руку.

Дівчина схилилася над ним, обличчя її було вже за кілька 
дюймів. Вітер шарпав її коси.

— Мені шкода,— сказала Бренда. Томас не розчув її.— 
Я не хотіла... тобто я знаю, що ти...— вона не договорила, 
відвернулася.

Про що це вона? Хай скаже, звідки це нестерпне бухання! 
Ох і боляче...
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На обличчі дівчини відбилася суміш цікавості й жаху. Брен- 
да здивовано роззявила рота й вибалушила очі, а вже наступ
ної миті її відтіснили двоє...

Томас запанікував. З’явилися люди в дивній формі: мішку
ватій і наче пошитій із суцільного шматка темно-зеленої ткани
ни; на грудях якийсь напис, на очах — великі окуляри. Ні, це 
не окуляри — протигази. В них люди були схожі на страшних 
прибульців. Гігантських, злих і божевільних мурах-людожерів, 
загорнутих у поліетилен.

Один з них схопив Томаса за гомілки, другий — під руки, 
і разом вони ривком його підняли. Томас скрикнув од болю. 
Він майже звик до нього, але цей біль просто прошив його. 
Сили боротися не лишилося, і він обм’як.

Його понесли, і тоді вперше за останній час погляд його 
достатньо сфокусувався — і Томас зумів роздивитися напис 
на грудях у чоловіка, який тримав його за ноги.

«БЕЗУМ».
Знову його накривала темрява. Томас не опирався, але біль 

поринав у темряву разом з ним.



Розділ 41
І знову отямився Томас од сліпучого світла — воно світи
ло згори просто в очі. Він одразу збагнув, що це не сон
це — світло було зовсім інакше. Било в очі з короткої 
відстані. Навіть коли Томас міцно заплющив очі, це не до
помогло: перед очима так і плавав на темному тлі відбиток 
лампочки.

Чулися голоси — хтось перешіптувався. Не можна було ро
зібрати ані слова. Голоси занадто тихі, та й віддаль така, що не 
розчуєш.

Брязкав і дзенькав метал об метал. Томас одразу ж подумав 
про хірургічні інструменти: скальпель і такі тоненькі стрижні 
з дзеркальцями на кінцях. Образи цих речей спливли з туману 
стертої пам’яті, й Томас, пов’язавши їх з яскравим світлом, усе 
зрозумів.

Він у лікарні. В лікарні. Останнє, що він міг очікувати в пус
телі. Невже його забрали з Пекла? Забрали далеко? Провели 
через прямтранс?

Світло заступила якась тінь, і Томас розплющив очі. Згори 
на нього дивилася людина у тому самому кумедному одязі, що 
й був на людях, які привезли його сюди. Протигаз це, чи що? 
Великі скельця, а за ними — темні очі. Жіночі очі, визначив 
Томас, хоч і не знав, звідки така певність.

— Чуєш мене? — почулося питання. Точно жінка, нехай го
лос і приглушує протигаз.

Томас спробував кивнути, а чи вийшло, він не знав.
— Непередбачена ситуація,— жінка подивилася вбік. Звер- 

тається до когось іншого.— Звідки в місті бойовий пістолет? 
Ви уявляєте, скільки на тій кулі було іржі та бруду? Не кажучи 
вже про бактерії.

Говорила вона дуже сердито.
їй відповів чоловік.
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— Ви працюйте. Маємо відіслати його назад. І якнай
швидше.

Томас не мав часу добре обміркувати їхню розмову. В плечі 
знову розцвів біль — геть нестерпний.

Укотре хлопець знепритомнів.

Знову отямився.
Щось було не так. Він не міг точно сказати, що саме. Згори 

струменіло те саме світло, але цього разу Томас не стулив повік 
і повернув голову вбік. Бачив він уже ліпше, і навіть погляд вда
лося сфокусувати: сріблясті кахлі на стелі, сталева конструкція 
з купою шкал, перемикачів і моніторів. Нічого не зрозуміло.

Аж тут його осяяло. Осяяння приголомшило Томаса на
стільки, що він ледве міг повірити.

Біль минувся. Зовсім. Цілковито.
Навколо нікого, ані душі. Ні темно-зелених костюмів чу

жинців, ні протигазів, ні скальпелів у плечі... Томас, схоже, ли
шився сам, а відсутність болю в плечі викликала екстаз. Невже 
людині буває так добре?

Ні. Вочевидь, це наркотик.
Томас задрімав.

Крізь пелену забуття Томас розчув тихі голоси і пово
рухнувся.

Звідкись він знав, що очей не варто розплющувати. Він спо
дівався довідатися, про що говорять люди, які захопили його. 
Люди, які заодно підлікували його від зараження крові.

— Ви впевнені, що це не ускладнить справи? — спитав чо
ловічий голос.

— Впевнена,— озвалася жінка.— Ну, наскільки це мож
ливо. У будь-якому разі ми отримаємо новий, неочікуваний 
шаблон зони ураження. Такий собі бонус. Малоймовірно, що 
таке відхилення може перешкодити нам отримати і всі наші 
очікувані шаблони.

— Боже милий, сподіваюся, ваша правда,— мовив чоловік.
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Заговорила інша жінка — голосом високим, дзвінким як 
кришталь:

— Скількох із решти можна вважати життєздатними кан
дидатами? — (Томасу здалося, що останнє слово вона вимови
ла наче з великої літери — «Кандидатами». Спантеличений, 
він постарався не ворушитися й слухав).

— Чотирьох-п’ятьох,— відповіла перша жінка.— Томас — 
наша головна надія. Він дуже швидко реагує на Змінні. Стри
вайте, у нього очі рухаються.

Завмерши, Томас постарався дивитися просто себе, в тем
ряву опущених повік. Непросте було це заняття, але він зму
сив себе дихати рівно, наче спить. Він гадки не мав, про що 
розмовляють ці люди, і страшенно кортіло почути більше. По- 
трібно було почути більше.

— Якщо він і чує нас,— промовив чоловік,— це ніяк не 
змінить його реакцій на Змінні. Хай знає, що ми заради нього 
зробили величезний виняток — вилікували його від інфекції. 
Що «БЕЗУМ» робить і таке за необхідності.

Жінка з високим голосом розсміялася — огиднішого звуку 
Томас в житті не чув.

— Якщо слухаєш, Томасе, то не вельми тішся. Ми невдовзі 
повернемо тебе туди, звідки забрали.

Здавалося, венами розлився наркотик, і Томас почав пори
нати у кайф. Спробував розплющити очі й не зміг. Але, перш 
ніж провалитися в сон, він почув од жінки останню річ. Дуже- 
дуже дивну:

— Ти й сам би нас про це попросив.



Розділ 42
Загадкові люди дотримали слова.

Прокинувшись наступного разу, Томас зрозумів, що висить 
у повітрі — точніше, лежить на полотняних ношах, які хита- ’ 
ються туди-сюди. Ноші, підвішені на товстій мотузці за кільце 
з синього металу, помалу опускалися з чогось велетенського 
під акомпанемент бухання й гудіння,— саме такий звук Томас 
уже чув, коли його забрали. Од страху Томас ухопився за краї 
нош.

Нарешті він спиною відчув м’який поштовх, і довкола од
разу ж з’явилися обличчя: Мінхо, Ньют, Хорхе, Бренда, Ка
зан, Арис та інші глейдери. Мотузка відчепилася від кільця 
і в ту-таки мить злетіла вгору, навстріч сліпучому сонцю над 
головою. Поступово стихало гудіння двигунів і нарешті зовсім 
зникло.

Всі заговорили водночас.
— Що це було?
— З тобою все гаразд?
— Що з тобою зробили?
— Хто це був?
— Прокатався на берзі?
— Як плече?
Не звертаючи уваги на питання, Томас спробував підвес

тися, але завадили ремені, якими він і досі був припнутий до 
нош. Пошукавши поглядом Мінхо, Томас покликав:

— Можеш допомогти?
Поки Мінхо з двома хлопцями звільняв Томаса, йому рап

том спало на думку, що як «БЕЗУМ» з’явився так швидко 
і несподівано, це означає, що за групою стежать ненастанно. 
Стежать — і за потреби готові допомогти, коли вже взялися 
позапланово лікувати Томаса від інфекції.
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Але раніше такого не було. Скільки людей загинуло за 
останні дні, а «БЕЗУМ» залишався осторонь і спокійно спо
стерігав? Чому зробив виняток для Томаса — через якусь там 
іржаву кулю?

Забагато незрозумілого.
Звільнений, Томас підвівся і, не звертаючи уваги на шквал 

запитань, зігнув і розігнув руку. День видався спекотний, стра
шенно спекотний, і Томас, потягнувшись, виявив, що болю не 
було, лишилося хіба слабке поколювання в плечі. Оглянувши 
себе, Томас помітив, що його перевдягли в чисте, наклали 
пов’язку. Але його думки різко потекли іншому руслі.

— Хлопці, що ви робите просто неба? Шкіра обгорить!
Мінхо тицьнув пальцем Томасові за спину, в бік старої ха

лупи. Здавалося, вона от-от розсиплеться на порох. Проте міс
ця в ній мало вистачити на всю компанію глейдерів.

— Повертаймося під дах,— запропонував Мінхо. Це озна
чає, що вони вибігли подивитися, як Томаса доправили на... Як 
Хорхе назвав те судно? Берг?

Хлопці попрямували до дерев’яної халабуди, і Томасові до
велося разів з десять заспокоювати їх, мовляв, ще встигне їм 
розповісти все від початку і до кінця,— нехай-но тільки всі 
повсідаються під навісом. Бренда йшла поруч, утім, не даючи 
йому руки. Вона не промовила жодного слова, мовчав і Томас, 
відчуваючи водночас ніяковість і полегшення.

Вдалині, за декілька миль на південь, виднілося місто: на
громадження будівель, від яких віяло брудом і божевіллям. 
Психів поблизу Томас не помітив. На півночі, всього за кілька 
днів переходу, здіймалися гори. Скелясті й мертві, вони стри
міли до неба, закінчуючись гострими бурими вершинами. Див
лячись на зубчастий хребет, Томас уявив велетня з сокирою, 
який багато днів поспіль зганяв на горах свою шалену злість.

Нарешті дійшли до дерев’яного укриття, сухого як кістка. 
Його наче збудували сто років тому, до катастрофи. Просто 
неймовірно, що укриття збереглося, адже чиркни сірником — 
і воно умить згорить.
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— Гаразд,— сказав Мінхо, вказуючи у дальній кут.— Сідай 
там, вмощуйся зручніше і починай розповідати.

Томас досі не міг звикнути до чудового самопочуття; зали
шився слабкий тупий біль у плечі. Наркотик вивітрився. Хай 
яких лікарів напустив на Томаса «БЕЗУМ», попрацювали 
вони на славу.

Томас присів і зачекав, поки навпроти нього розсядуться 
інші — схрестивши ноги, просто на сухій гарячій землі. Сам 
Томас почувався учителем, який готується провести урок... 
майнув якийсь невиразний спогад із минулого.

Останнім присів біля Бренди Мінхо.
— То що, розповідай, як прибульці катали тебе на великій 

і страшній тарілці.
— Точно хочеш знати? — запитав Томас.— Скільки нам 

залишилося днів, щоб перейти гори і дістатися прихистку?
— П ’ять днів, чувак. Але ти ж розумієш, під таке сонце нам 

усе одно потикатися не можна. Розповідай, потім сон і вперед: 
всю ніч собі ноги натиратимемо. Починай.

— Лацно,— відповів Томас. Цікаво, чим глейдери займали
ся за його відсутності? Втім, це не має значення.— Свої питан
ня поставите в кінці, дітки...

Ніхто не засміявся, навіть не посміхнувся, і він, прочистив
ши горло, швидко почав розповідь:

— Мене забрав «БЕЗУМ». Отямився я в лікарів, і вони 
мене повністю вилікували. Я чув розмови, що такого не повин
но було статися, що пістолет — непередбачений фактор. Куля 
занесла доволі серйозну інфекцію, і «БЕЗУМ», вочевидь, зля
кався. Зарано мені помирати...

На нього дивилися порожні обличчя.
Томас розумів, що глейдерам важко сприймати таку інфор

мацію — навіть коли вони дізналися все.
— Переказую, що підслухав.
Томас повів далі, згадуючи все до останньої подробиці, 

переказуючи розмову лікарів біля його ліжка. Про шаблони 
зони ураження, про кандидатів. Про Змінні. їм це ні про що
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не говорило раніше, не сказало і тепер. Глейдери, разом з Хор- 
хе і Брендою, були розчаровані не менше за Томаса.

— Ну, тепер усе зрозуміло,— зробив підсумок Мінхо.— 
Мабуть, це щось має спільне з табличками з твоїм іменем 
у місті.

Томас стенув плечима.
— Приємно бачити, як ти радієш, що я живий.
— Агов, як хочеш командувати — на здоров’я. Я і справді 

радію, що ти живий.
— Та ні, дякую. Залишайся головним.
Мінхо не відповів. Томас не заперечував, що таблички тис

нуть своєю вагомістю. Що хотів сказати «БЕЗУМ»? Що кра
ще і справді Томасові командувати глейдерами?

Похмурий і зосереджений, Ньют звівся на ноги.
— Отже, ми всі — потенційні кандидати на щось. І той кля

тий дрист, через який нас проганяють, має відсіяти слабких. 
Випадок з пістолетом з іржавої кулею порушив... нормальний 
перебіг досліду. Чи Змінних, як там їх. Якщо Томасові й суди
лося ґиґнути, то не від кулі й не від інфекції.

Стиснувши губи, Томас кивнув. Він і сам би краще не під
бив підсумку своєї розповіді.

— Це означає, що «БЕЗУМ» стежить за нами,— сказав 
Мінхо.— Як і в Лабіринті. Не бачили, щоб і тут бігали жуки- 
жалюки?

Кілька глейдерів похитали головами.
— Що це за жуки такі? — запитав Хорхе.
— Дрібні механічні ящірки,— пояснив Томас,— які за до

помогою вбудованих камер стежили за нами в Лабіринті.
— А, ну звісно,— закотив очі Хорхе.— Вибач, що запитав.
— Лабіринт був збудований не просто неба, це точно,— 

сказав Арис.— Але тут ми точно на відкритій місцевості. 
Можливо, «БЕЗУМ» має супутники і дистанційні камери.

— Чим Томас такий особливий? — відкашлявшись, запи
тав Хорхе.— По місту розвішані таблички, з неба падають лі
карі й рятують його, коли він раптом прихворів,— він глянув
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на Томаса.— Muchacho, нічого особистого, мені просто цікаво. 
Чим ти кращий за своїх приятелів?

— Я не особливий,— заперечив Томас, чудово розуміючи: 
він щось приховує. Тільки не знав, що саме.— Ви ж чули, що 
вони сказали: померти ми можемо по-різному, просто пісто
лет у місті не був передбачений. Поранило б кого іншого — 
і його б рятували. Справа не в мені, справа в кулі — вона тро
хи не зіпсувала всю картину.

— І все-таки,— посміхнувся Хорхе,— варто триматися 
ближче до тебе.

Обговорення продовжилося, але Мінхо не дозволив йому 
тривати надто довго, звелівши всім лягати спати, бо їм ще 
перехід уночі робити. Томас не заперечував: кожна секунда 
сидіння на гарячому повітрі, на гарячій землі відбирала де
далі більше сили. Можливо, то через спеку, а може, просто 
процес одужання не закінчився. Хай там як, а дуже хотілося 
спати.

Без подушки, без простирадла Томас згорнувся калачиком, 
де й сидів, підклавши під голову руки. Поруч, не промовивши 
жодного слова і навіть не торкнувшись його, вляглася Бренда. 
Томас не був певен, що колись зможе зрозуміти цю дівчину.

Глибоко зітхнувши, він заплющив очі й поринув у сон, що 
потягнув його за собою в темні глибини. Звуки довкола при
тихли, повітря аж наче загусло. Томаса огорнув спокій, а за 
ним і сон.

Сонце ще палахкотіло над обрієм, коли раптом у голові 
пролунав голос, збудивши Томаса.

Дівочий голос.
Тереза.
Після стількох днів мовчання Тереза нарешті телепатично 

заговорила до Томаса — і слова полилися потоком.
«Томе, навіть не думай говорити до мене, просто слухай. За

втра на тебе чекає щось жахливе. Щось дуже-дуже погане. Буде 
боляче і страшно. Але ти вір мені. Хай що станеться, хай що
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ти побачиш, почуєш чи подумаєш — вір мені. Спілкуватися 
з тобою я не зможу».

Вона зробила паузу; приголомшений, Томас намагався зро
зуміти, що має на увазі Тереза, і запам’ятати її слова, та не встиг 
і слова вимовити, як вона заговорила знову.

«Мені пора. На деякий час я зникну».
Ще пауза.
«Поки ми знову не зможемо бути разом».
Не встиг Томас дібрати слів для відповіді, як її голос затих, 

її присутність уже не відчувалася, знову полишивши по собі 
порожнечу.



Рвзділ 43
Ще довго Томас не міг заснути.

Він не мав сумнівів: то була Тереза. Жодних сумнівів. Як 
і раніше, коли вони розмовляли, він відчув її присутність, її 
емоції. Нехай і на короткий час, але Тереза повернулася. І зно
ву зникла, лишаючи по собі безмірну порожнечу. Так наче 
багато днів поспіль, поки Терези не було, цю порожнечу по
малу затоплювала якась тягуча рідина, а коли Тереза на мить 
з’явилася, щось наче цю рідину відсмоктало.

То що там вона казала? Завтра на Томаса чекає щось жахли
ве, і він повинен вірити Терезі. Нічого не зрозуміло! І хай як 
грізно звучало попередження, подумки він повсякчас повертав
ся до останньої фрази про те, що вони з Терезою будуть разом. 
Соломинка облудної надії? Чи вона справді знає, що Томас упо
рається й усе буде гаразд? І вони будуть разом? Варіанти пролі
тали в голові, та всі чомусь упиралися в глухий кут зневіри.

Томас крутився й перевертався, не в змозі відігнати думки 
і заснути, а день розжарювався й розжарювався. Томас майже 
звик до Терезиної відсутності, й тепер його гризли докори 
сумління. І, що найгірше, він ніби зрадив Терезу, підпустивши 
до себе Бренду і дозволивши їй стати другом.

За іронією долі він мало не збудив Бренду, щоб вилити 
душу їй. Але ж це неправильно? Від розпачу й безглуздя ситуа
ції хотілося заверещати.

Просто краса, особливо коли людина намагається знову по
ринути в сон у цю жахливу спеку.

Лише коли сонце подолало півдороги до обрію, Томас на
решті заснув.

Коли пізнього пообіддя його збудив Ньют, Томасові вже було 
трохи ліпше. Терезин коротенький візит він згадував як сон, 
наче й не було ніякої розмови.
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— Виспався, Томмі? — запитав Ньют.— Як плече?
Томас сів і потер очі. Він проспав якихось три-чотири годи

ни, але сон був глибокий і спокійний. Потерши плече, хлопець 
знову здивувався відсутності болю.

— Почуваюся на диво добре: трохи болить, але тільки тро
хи. Повірити не можу. Мало не помер...

Ньют оглянув глейдерів, які збиралися в дорогу.
— Відтоді як ми забралися з гуртожитку, не було можли

вості й поговорити як слід. Не випадає навіть вільної хвильки 
присісти і попити чайку.

— Ага...— Томасу чомусь згадався Чак, і біль від його смер
ті повернувся з новою силою. І повернулася ненависть до лю
дей, які за всім цим стоять. Аж тут йому згадалися Терезині 
слова.— Не розумію, як можна думати, що «БЕЗУМ» — це 
добре?

— Га?
— Пам’ятаєш, що собі Тереза записала на руці? Вона це на

писала, коли вийшла з коми. Чи ти не бачив? «„БЕЗУМ" — 
це добре». От я й запитую себе: невже «БЕЗУМ» — це доб
ре? — Томас і не думав приховувати сарказму в голосі.

Ньют якось дивно посміхнувся.
— Так ж вони ж врятували твоє довбане життя.
— Ага, ну просто святі.
А втім, Томас був збитий з пантелику. Вони його і справді 

врятували, а колись він на них працював... Він не міг зрозумі
ти, що це все означає.

Бренда ворухнулась і розплющила очі, сіла й голосно 
позіхнула.

— Доброго ранку. Чи вечора.
— Ще один день сплив,— відповів Томас і тільки зараз 

зрозумів: Ньют, може, й не знає, хто така Бренда.— Ви, я так 
розумію, встигли познайомитися, поки мене не було? Якщо ні, 
то, Брендо, це Ньют. Ньюте, це Бренда.

— Та взагалі-то ми вже перезнайомилися,— сказав 
Ньют і жартівливо потиснув Бренді руку.— Ще раз дякую,
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що оберігала цього здохляка, рятувала його дулу, коли ви 
загуляли.

На Брендиних вустах майнула тінь посмішки.
— Еге ж, загуляли. А надто вже сподобалося мені, коли 

нам мало носи не повідривали,— на обличчі її зринула су
міш відчаю і збентеження.— Мені самій уже недалеко до цих 
психопатів.

Томас гадки не мав, що на це можна відповісти.
— Ти, мабуть, не довше за нас хвора. І пам’ятай, що...
Бренда не дала йому закінчити.
— Знаю, знаю: ви дістанете ліки. Пам’ятаю,— вона звелася 

на ноги, даючи зрозуміти, що розмову закінчено.
Томас подивився на Ньюта — той стенув плечима. Опус

тившись поруч навколішки, він нахилився до Томаса й про
шепотів:

— Твоя нова подружка? Все розповім Терезі,— Ньют ги- 
готнув, підвівся й відійшов.

Томас посидів ще з хвилину, переповнений емоціями. Тере- 
за, Бренда, друзі... Попередження. Спалах. Усього кілька днів 
на перехід через гори. «БЕЗУМ». І не відомо, що чекає на 
глейдерів у прихистку, в майбутньому...

Забагато всього. Забагато.
Треба поменше думати. Томас відчув, що зголоднів, і саме 

цим і варто зайнятися. Підвівшись, Томас пішов шукати, 
чого б йому поїсти. І Казан не розчарував.

Щойно сонце сховалося за обрієм і перед тим жовтогаряча 
земля набула пурпурової барви, глейдери вирушили в дорогу. 
Томас стомився без руху, кров застоялася в жилах, і йому не
терпеливилося спустити пару, розім’яти м’язи.

Гори поволі вищали, перетворюючись на зазублені тіняві 
піки. Ніякого передгір’я, тільки плаский придолинок, що про
стягається аж до того місця, де земля раптом починає круто 
здійматися до неба — бура і потворна, мертва. Томас споді
вався, що там їм вдасться знайти стежку.
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Ніхто майже не розмовляв. Бренда трималася неподалік, 
але йшла мовчки. Навіть з Хорхе не балакала. Томаса це стра
шенно дратувало. Дратувало, що між нею і Томасом несподі
вано виросла стіна. А хлопець уже вважав Бренду близькою 
людиною. Звісно, не ближчою за Ньюта чи Мінхо. І, певна річ, 
Терезу.

На небі з’явилися єдині провідники в темряві — місяць 
і зорі,— й тут Ньют підійшов до Томаса. Світла вистачало, 
та його й не треба багато, коли прямуєш пласкою рівниною 
ДО гірських Круч. У повітрі СТОЯЛО ХруСЬ'ХруСЬ-ХруСЬ піску під 
підошвами.

— Я тут подумав,— почав Ньют.
— Про що? — Томаса не дуже цікавили Ньютові думки. 

Він лише зрадів, що є з ким поговорити і розвіятися.
— Заради тебе «БЕЗУМ» порушив власні чортові правила.
— Як так?
— Вони ж казали, що правил немає. Дали купу часу, щоб 

доплестися до чортового прихистку, і все. Ніяких правил. 
Люди мруть праворуч і ліворуч, аж раптом вони спускають
ся з небес на летючому жахітті й рятують твою дупу. Маячня 
якась,— Ньют помовчав.— Я не жаліюся. Добре, що ти живий 
і все таке.

— Ну так, дякую тобі дуже.
Ньют правильно міркував, але Томас занадто втомився і не 

хотів замислюватися над цим.
— Ще ці таблички по місту. Дивно це.
Томас подивився на Ньюта — в темряві майже не було вид

но його обличчя.
— Заздриш, чи що? — спробував він віджартуватися. 

Спробував відмахнутися від вагомості цих табличок.
— Ні, шлапак,— розсміявся Ньют.— Вмираю — так кор

тить довідатися, в чому справа. Що з нами відбувається?
— Згоден,— кивнув Томас.— Лікарка сказала, що тільки 

деякі з нас — придатні кандидати. І ще сказала, що я — най
кращий кандидат і мені не можна загинути від чогось, чого
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вони не передбачали. Сам здивований. Це якось пов’язано 
з тим дристом про шаблони зони ураження.

З хвилину вони йшли мовчки.
— Гаразд, годі вже мізки сушити,— здався Ньют.— Як 

буде, так і буде.
Томас мало не розповів про Терезине попередження, але 

чомусь вирішив, що ліпше буде промовчати.
Він і далі мовчав, і Ньют нарешті відійшов, залишивши То- 

маса самого в темряві.

За кілька годин відбулася інша розмова, цього разу з Мінхо. 
Слів прозвучало чимало з обох боків, та зрештою нічого важ
ливого сказано не було. Друзі вбивали час, ялозили питання, 
що мільйон разів уже крутилися в їхніх головах.

Уже втомилися ноги, хоч і не дуже. Гори наближалися. 
Повітря помітно холоднішало, даруючи довгоочікуваний 
відпочинок від денної спеки. Бренда лишалася мовчазною 
і відстороненою.

Глейдери йшли далі.

Коли перші промінчики світанку пофарбували небо на сході 
в темно-сині кольори і зорі поволі згасли, Томас нарешті на
брався хоробрості підійти до Бренди і заговорити до неї. На 
схилах гір уже виднілися сухі деревця і розсип битого каміння. 
До підніжжя гори глейдери мають дістатися, коли над обрієм 
зійде сонце.

— Гей,— промовив Томас.— Як ноги — не стомилися?
— Ні,— стримано промовила Бренда, але поквапилася 

додати, компенсуючи свою холодність: — Сам як? Плече не 
болить?

— Навіть не віриться — майже не болить.
— Це добре.
— Еге ж,— Томас поміркував, що б такого ще сказати.— 

Я... е-е-е... перепрошую, стільки всього непоясненного сталося. 
І... за те, що наговорив тобі. У голові шарварок якийсь.
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Погляд Бренди пом’якшав.
— Годі вже тобі, Томасе. Ти не мусиш перепрошувати,— 

вона дивилася поперед себе.— Просто ми різні, й у тебе є дів
чина. А я, дурепа, до тебе з поцілунками полізла.

— Ну, не те щоб я мав дівчину...— Томас умить пошкоду
вав про сказане. Він і сам не зрозумів, звідки взялися ці слова.

Бренда роздратовано пирхнула.
— Не верзи дурниць і не ображай мене. Якщо відмовля

єшся від цього,— зі знущальною посмішкою вона обвела себе 
жестом з голови до п’ят,— то вигадай поважну причину.

Томас розсміявся. Напругу й ніяковість мов рукою зняло.
— Зрозумів. Та й усе одно, здається, ти не вмієш 

цілуватися.
Бренда буцнула його кулачком по здоровій руці.
— А от тут ти помиляєшся. Повір, дуже помиляєшся.
Томас уже хотів був віджартуватися, та не встиг — став як

укопаний. Ззаду на нього налетів один з глейдерів і мало не 
збив з ніг, але Томас не поворухнувся. Він дивився просто 
себе, і серце мов закам’яніло.

Небо посвітлішало; до гір залишалося всього кількасот фу
тів, а на півдорозі до них, немов з нізвідки, з’явилася дівчи
на — просто підвелася з землі. Швидким кроком попрямувала 
до глейдерів.

В руках вона тримала довге ратище з моторошним клин
ком кінці.

Це була Тереза.



Разділ 44
Томас і не знав, як реагувати. Не відчував ні радості, ні поди
ву, побачивши, що Тереза і справді жива. Але ж це він і так 
знав: розмовляв з нею вчора. Звісно, коли побачив її наяву, 
трохи піднісся духом. Поки не згадав попередження і не 
звернув уваги на спис.

Ось глейдери помітили дівчину і зупинилися, вирячив
шись на Терезу, яка йшла з кам’яним обличчям, міцно стис
каючи зброю. Вигляд вона мала такий, наче готова колоти 
і рубати будь-кого, хто трапиться на її шляху.

Томас ступив їй назустріч, не зовсім розуміючи, що зби
рається зробити. Раптом його увагу привернув ще рух.

Обабіч Терези з’явилися й інші дівчата. Ще двадцять їх
ніх подруг стояли у хлопців за спинами.

Всі були озброєні: ножі, іржаві мечі й зазублені маче
те. У декого навіть були луки, і в бік глейдерів уже націли
лися стріли. Томас відчув неприємний укол страху. Тереза 
попереджала його про небезпеку, але ж вона не дасть його 
скривдити?

Група «В ». Та, що повинна вбити Томаса, якщо вірити 
татуюванню. Ось і зустрілися.

Думки урвалися, коли Тереза різко зупинилася за три
дцять футів од глейдерів. Зупинилися, оточивши хлопців, і її 
товаришки. Томас іще раз озирнувся. Дівчата були налашто
вані рішуче: дивилися на глейдерів примружившись, виста
вивши поперед себе зброю. Найбільше лякали луки — варто 
лише пискнути, й одна зі стріл встромиться якомусь зухваль
цеві в груди.

Тереза дивилася на Томаса.
— Терезо, що це за чортівня? — перший промовив Мін- 

хо.— Тепло ж ти зустрічаєш своїх товаришів.
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Почувши це ім’я, Бренда різко обернулася і подивилася 
на Томаса — той лише коротко кивнув у відповідь. При ви
гляді її здивованого обличчя йому чомусь зробилося сумно.

Над обома групами повисла зловісна тиша. Сонце дюйм 
по дюйму піднімалося небосхилом до точки, звідки невдовзі 
поллється потік нестерпного жару.

Тереза підійшла до Мінхо і Ньюта на відстань десяти 
футів.

— Терезо? — гукнув Ньют.— Що в біса...
— Стули пельку,— сказала вона. Не відрубала і не гарк

нула. Сказала спокійно і впевнено, від чого Томас злякався 
ще більше.— Це стосується всіх: здіймете ґвалт — полетять 
стріли.

Взявшись зручніше за спис і поводивши ним з боку в бік, 
Тереза пройшла повз Ньюта і Мінхо. Заглибилася в натовп 
глейдерів, ніби щось шукаючи. Зупинилася перед Брендою. 
Жодна з двох дівчат не промовила й слова, хоча повітря між 
ними наче наелектризувалося. Потім, така сама грізна і хо
лодна, Тереза пішла далі.

Зупинилася перед Томасом. Хлопець силкувався переко
нати себе, що його Тереза ніколи не вдарить, та, зважаючи на 
спис, у це мало вірилося.

— Терезо,— прошепотів Томас — не зміг стриматися. За
бувши про спис, про жорсткий погляд, він захотів торкну
тися її. Йому пригадався їхній поцілунок. І почуття, які він 
розпалив.

Тереза не ворухнулася, втупивши в Томаса непроникний 
погляд, у якому читався лише гнів.

— Терезо, що...
— Стули пельку,— так само спокійно звеліла вона. Зо

всім на неї не схоже.
— Але що...
Трохи відступивши, Тереза врізала йому по щоці тупим 

кінцем списа. У черепі й у шиї спалахнув біль; схопившись 
за обличчя, Томас упав навколішки.
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— Сказано тобі — стули пельку,— взявши Томаса за бар
ки, Тереза підняла його на ноги і знову націлила на нього 
спис.— Тебе звати Томас?

Хлопець втупився в Терезу розширеними очима. Світ 
наче перевернувся, хоч Томас і запевняв себе, що Тереза по
переджала. І хай що станеться, їй можна вірити.

— Сама знаєш, хто я...
Цього разу вона замантулила йому ще дужче, поціливши 

у вухо. Схопившись за голову, Томас скрикнув, але не впав.
— Сама знаєш, хто я! — закричав він.
— Знала,— водночас м’яким і повним відрази голосом ви

правила його Тереза.— Питаю востаннє: тебе звати Томас?
— Так! — гаркнув він у відповідь.— Томас!
Кивнувши і не опускаючи списа, націленого Томасові

в груди, Тереза позадкувала. Глейдери розступалися, даючи 
їй дорогу. Нарешті дівчина приєдналася до товаришок.

— Підеш з нами,— звеліла вона,— Томасе. Вперед. Решта 
запам’ятайте: ворухнетеся — і полетять стріли.

— Нізащо! — крикнув Мінхо.— Нікуди ви його не 
заберете!

Тереза, ніби не чуючи його, й далі дивилась на Томаса.
— Я не жартую. Починаю відлік. Щоразу, як дійде до 

числа, що ділиться на п’ять, ми стріляємо в одного з ваших. 
Доти, доки не залишиться тільки Томас, і тоді ми його все 
одно заберемо. Вирішувати вам.

Тільки зараз Томас помітив, як дивно поводиться Арис: 
новачок крадькома роззирався, поглядаючи на дівчат, як на 
старих приятельок. Ясна річ: якщо це група «В », то Арис — 
їхній. Тому й знає дівчат.

— Один! — викрикнула Тереза.
Спокушати долю Томас не хотів. Проштовхнувшися крізь 

хлопців, він вийшов на відкрите місце і попрямував до Тере
зи — не слухаючи Мінхо, не звертаючи уваги ні на що. Див
лячись тільки на Терезу і намагаючись не видати емоцій, він 
підійшов до неї впритул.
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Зрештою, саме цього він і домагався — хотів бути з Те- 
резою. І байдуже, що її налаштували проти нього. Нехай на
віть нею, як Альбі й Галлі, маніпулює «БЕЗУМ». Здається, 
Терезі знову стерли пам’ять. Начхати. Настроєна вона була 
серйозно, і Томас не хотів ризикувати життями глейдерів.

— Гаразд,— сказав він.— Забирайте мене.
— Я тільки до одного дорахувала.
— Ага, отакий я хоробрий.
Вона з такою силою зацідила йому ратищем списа, аж То

мас упав. Біль у щелепі й голові спалахнув, наче вогонь у тлі
ючому вугіллі. Томас сплюнув кров.

— Мішок сюди,— наказала Тереза.
Краєм ока Томас помітив наближення двох неозброєних 

дівчат. Очевидячки, зброю вони сховали. Одна з них — тем
ношкіра, стрижена майже наголо — несла великий потертий 
мішок. Обидві дівчини зупинилися за кілька футів од Тома- 
са, а він тим часом піднявся навкарачки, боячись зробити 
зайвий рух.

— Ми його забираємо! — оголосила Тереза.— Почнете 
нас переслідувати — дам йому ще разок, а інших розстріля
ємо з луків. Цілитися не будемо, пустимо стріли — полетять 
навмання.

— Терезо! — гукнув Мінхо.— Невже тебе так швидко 
здолав Спалах? Мізки спеклися?

Тупий кінець списа вдарив Томаса у потилицю, і хлопець 
упав долілиць. У поросі перед обличчям попливли чорні зі
рочки. За що вона так з ним?

— Хочеш ще щось сказати? — запитала Тереза і по паузі 
промовила: — Я так і думала. Надягніть на нього мішок.

Грубим ривком Томаса перевернули горілиць. Дівчачі 
пальці стиснули поранене плече, і вперше, відколи хлопця 
полікували, його проштрикнув пекучий біль.

Томас застогнав. Обличчя — зовсім не злі — зависли над 
ним: дівчата тримали розкритий мішок просто в нього над 
головою.
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— Не сіпайся,— порадила темношкіра, чиє обличчя бли
щало від поту.— Бо гірше буде.

Томас сторопів. Очі й голос її видавали щире співчуття, 
проте з ним ніяк не пов’язувалися її наступні слова:

— Просто ходи з нами і дай себе вбити. Немає сенсу пе
ред тим ще й мучитися.

На голову ковзнув мішок, і далі Томас бачив тільки буре ’ 
світло.



Розділ 45
Томаса довго качали по землі, поки цілком не запхали в мі
шок. Внизу, біля ніг, закріпили мішок мотузкою, а далі ту саму 
мотузку обгорнули довкола всього тіла, зав’язавши останній 
вузол над головою.

Томас відчув, як пута натягнулися, а тоді голова поїхала 
вгору. Він уявив, як дівчата взялися за один кінець страшенно 
довгої мотузки і зараз поволочуть його по землі. Більше Томас 
терпіти не збирався, хоча і розумів, чим це може закінчитися.

— Терезо! Не чини так зі мною!
Цього разу вдарили кулаком у живіт, і Томас завив. Він 

мало не зігнувся навпіл — хотілося скоцюрбитися і відповзти 
геть. До горла підступив клубок нудоти, і лише зусиллям волі 
він утримав обід у шлунку.

— Коли вже тобі на себе начхати,— промовила Тереза,— 
то ще раз промовиш слово — і ми почнемо розстрілювати 
твоїх друзів. Так тобі подобається більше?

У відповідь Томас схлипнув від болю. Ще вчора він бачив 
світ у веселкових тонах: інфекції немає, рана загоїлася, місто 
з психами залишилося далеко позаду, і треба лише перевали
ти через гори, щоб досягти прихистку. Життя його так нічого 
й не навчило.

— Я не жартую! — гримнула Тереза на глейдерів.— Стрі
ляємо без попередження. Не ходіть за нами!

Вона присіла поруч із Томасом: майнув її силует, зашурхо
тів пісок у неї під колінами. Тереза схопила Томаса за голову 
просто крізь мішок і припала губами майже до самого вуха. 
Томас щосили напружив слух, щоб уловити крізь шелест вітру 
ледь чутний шепіт.

— Мені не дають говорити з тобою подумки. Але ти пови
нен мені довіряти.

Вражений, Томас заледве втримався від зойку.
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— Що ти йому сказала? — запитала одна з дівчат, які тягли 
мішок за мотузку.

— Сказала, що мене дуже тішить його становище бранця. 
І моя помста. Сподіваюся, ти не проти?

Так зарозуміло Тереза ніколи не розмовляла. Вона або дуже 
добра акторка, або вона таки почала з’їжджати з глузду. І в неї 
роздвоєння особистості. '

— Рада за тебе,— відповіла дівчина.— Тільки не захоплюй
ся. Треба квапитися.

— Пам’ятаю,— промовила Тереза, потім ще сильніше стис
нула Томасову голову і притулилася губами до його вуха. Коли 
вона заговорила, він відчув жар її дихання навіть крізь волокна 
мішковини.— Тримайся. Недовго залишилося.

Томас впав у ступор. Що тут можна подумати? З нього зну
щаються, чи що?

Тереза відпустила його і підвелася.
— Гаразд, ходімо. І як слід протягніть його по камінню.
Полоненого Томаса поволочили по землі, мішковина зо

всім не пом’якшувала тертя об гостре каміння. Щоб зменшити 
біль, Томас вигнув спину, перенісши вагу на ноги. Втім, надов
го його не вистачить.

Крізь просвіти в мішку він бачив силует Терези, яка про
стувала поруч.

Потім закричав Мінхо, однак Томас майже нічого не роз
чув. Але те, що він таки вловив, дало йому слабку надію. По
між лайки Томас розібрав слова: «ми вас знайдемо», «саме 
час» і «зброя».

Тереза хвицнула Томаса в живіт, і Мінхо миттєво замовк.
І дівчата пішли далі пустелею, а Томас стрибав по горбках, 

як мішок з ганчір’ям.

Дорогою він уявляв жахливі речі. Ноги щомиті слабшали, 
і Томас розумів, що невдовзі доведеться розслабити спину. Він 
уявив криваві рани й майбутні шрами.

А може, це вже байдуже. Все одно його вб’ють.
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Тереза сказала, що він має їй довіритися. Звісно, це важко, 
але Томас спробував виконати прохання. Раптом Тереза при
кидається перед групою «В»? А якщо ні, навіщо тоді шепоті
ти про довіру?

В Томаса довго крутилася ця думка в голові, але скоро він 
не міг уже ні на чому довго зосереджувати увагу. Якщо він не 
хоче, щоб йому всю шкіру зі спини здерли, слід придумати, як 
уберегти її.

Врятували гори.
Тягнути Томаса на крутий схил виявилося не так уже й про

сто, не те що волочити по землі. Дівчата пробували піднімати 
його короткими ривками — лише щоб потім дозволити зі
сковзнути вниз на кілька футів. Нарешті Тереза запропонувала 
підхопити Томаса за руки й за ноги і нести по черзі.

Томасу на думку спало просте рішення, і він не розумів, як 
вони самі не здогадалися.

— Може, я своїми ногами піду? — запитав Томас крізь 
мішок, і його приглушений голос звучав хрипко від спраги.— 
У вас зброя, я не втечу.

Тереза штовхнула його в бік.
— Мовчи, Томасе. Ми не дурепи. Зажди, поки зникнемо 

з очей твоїх приятелів.
Томас ледь стримав стогін, як раптом Терезина нога знову 

вдарила його по ребрах.
— Га? Що?
— Нам так веліли. А тепер — мовчи!
— Навіщо йому казати про це? — різко прошепотіла одна 

з дівчат.
— Хіба не байдуже? — відповіла Тереза, не намагаючись 

приховати роздратування.— Скажемо, не скажемо... все одно 
йому гаплик.

«Так веліли,— подумав Томас.— Велів „БЕЗУМ"».
— Я їх уже майже не бачу,— сказала одна з дівчат.— Від 

того провалля нас точно не буде видно. Хлопці нас не наздо
женуть, навіть якщо спробують.
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— Чудово,— відповіла Тереза.— Несімо його до провалля.
Томаса підхопили ще кілька пар рук і підняли над землею.

Тереза і три її нові подружки несли його через валуни, повз 
сухі дерева, вище і вище. Він чув важке сапання, відчував за
пах поту і з кожним поштовхом при підйомі дедалі дужче не
навидів своїх поневолювачок. Навіть Терезу. Томас востаннє 
спробував подумки достукатися до неї і тим самим врятувати 
залишки довіри до неї, але подруга не відповідала.

Важке сходження тривало близько години — з зупинками, 
під час яких дівчата змінювалися,— і вдвічі більше минуло з тої 
миті, коли Томаса забрали від глейдерів. Сонце майже досягло 
небезпечної точки зеніту, спека зробилася нестерпною. Аж ось 
дівчата обігнули величезну скелю; земля під ногами трохи ви
рівнялася, і вони увійшли в тінь. Прохолодне повітря тут при
несло полегшення.

— Ну все,— оголосила Тереза.— Кидайте його.
Дівчата безцеремонно відпустили Томаса, і він з охканням 

упав на тверде каміння. І поки його розв’язували, судомно ха
пав ротом повітря. Не встиг віддихатися, як мішок уже зняли.

Томас подивився на Терезу і її товаришок — ті оточили 
його зі зброєю напоготові. Ні, все це якось безглуздо...

Зібравши залишки мужності, Томас промовив:
— Вам не завадило б як слід усе обміркувати. Вас двадця

теро — з ножами, мечами і мачете — проти мене одного, без
збройного. Напевно, я точно особливий.

Узявши спис зручніше, Тереза відійшла.
— Стривай! — гукнув Томас, і Тереза зупинилася. Підніс

ши долоні, мов здаючись, Томас зіп’явся на ноги.— Слухай, 
я не збираюся рипатися. Просто ведіть мене куди треба, і я 
дам себе прикінчити, як чемний хлопчик. Не лишилося жод
ної гнилої причини, щоб мені жити далі.

Він говорив це, дивлячись просто на Терезу, і в ці слова на
магався вкласти якнайбільше презирства. Досі він сподівався, 
що все якось з’ясується, однак після такого поводження геть 
занепав духом.
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— Годі вже,— промовила Тереза.— Мене аж нудить. Ході
мо до перевалу, сховаємося всередині й поспимо. Ввечері по
чнемо перехід.

Заговорила темношкіра дівчина, яка запихала Томаса 
в мішок:

— А з  цим що? Стільки годин його волочили.
— Не хвилюйся, ми його вб’ємо,— озвалася Тереза.— 

Вб’ємо саме так, як нам веліли. Це буде карою за те, як він по
вівся зі мною.



Резділ 46
Томас не розумів, що Тереза хотіла сказати своїм останнім 
реченням. Що він такого їй зробив? Але мозок мов заснув, 
а вони йшли і йшли і йшли, вочевидь, прямуючи назад до та- ’ 
бору групи «В». Дорога повсякчас вела вгору, і ноги вже го
ріли. Гола скеля ліворуч надійно затуляла від сонця, але навіть 
у тіні все було сухим і гарячим. Довкола лежав лише бурий по
рох. Дівчата дали Томасу трохи води, але здалося, що вона до 
краплі випарувалася, ще не досягнувши шлунка.

До великого заглиблення у горі на східному боці дійшли 
якраз тоді, коли сонце повисло в зеніті. Одразу стало зрозумі
ло, що дівчата тут облаштували табір і просиділи день чи два 
в печері, що веде в надра скелі десь на сорок футів. Серед на
метів Томас помітив кострище і купку сміття біля виходу. На 
загін чекали всього три дівчини, а отже, ловити Томаса група 
«В» вирушила майже в повному складі.

З луками і стрілами, ножами і мачете? Нісенітниця якась. 
Вистачило б кількох людей.

Дорогою Томас дещо довідався: темношкіру звали Гаррієт, 
а ту, що постійно крутилася біля неї, рудувато-русяву, з біло
сніжною шкірою,— Соня. І судячи з усього, до прибуття Тере
зи вони були за головних. Поводилися як старші, однак в кінці 
усе узгоджували з Терезою.

— О ’кей,— заговорила Тереза,— прив’яжімо його он до 
того бридкого дерева,— вказала вона на білий як кістка дуб, 
давно вже всохлий, який проте досі чіплявся корінням за 
кам’янистий ґрунт.— І слід би його нагодувати, по почне скиг
лити і не дасть нам поспати.

«Не дуже тонко зіграла»,— подумав Томас. Байдуже, які 
в Терези наміри, але говорить вона вже геть якісь нісенітниці. 
Томас не міг позбутися відчуття, що починає її ненавидіти,— 
хай що вона казала на початку.
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Він не пручався, коли його прив’язували до дерева поперек 
грудей, залишивши руки вільними. Потім вручили кілька зер
нових батончиків і пляшку води. Ніхто не розмовляв з ним, не 
дивився йому в очі. Здавалося, дівчат гризуть докори сумлін
ня. Наминаючи батончик, Томас уважно оглядав табір: його 
мешканці вкладалися спати. Щось тут було не так.

Тереза, схоже, зовсім не прикидається. І не прикидалася. 
Невже все відбувається з точністю до навпаки порівняно з тим, 
що вона йому казала: змусила вірити їй, а насправді її план...

Томас аж здригнувся, згадавши напис на табличці біля 
спальні Терези: «Зрадниця». Досі Томас про це й не думав. 
Тепер усе прояснюється.

«БЕЗУМ» — ось хто тут головний. Ці люди — остання 
надія обох груп на виживання. Якщо вони і справді наказали 
їй убити Томаса, чи вчинить вона так? Чи готова врятуватися 
у такий спосіб? І що такого Томас їй зробив поганого? Може, 
«БЕЗУМ» промив їй мізки? Змусив розлюбити його?

Та ще татуювання на шиї і таблички в місті. Татуювання по
переджало про смерть, таблички запевняли, що справжній вата
жок — Томас. Табличка біля спальні застерігала про небезпеку.

Й ось Томас безпорадний, припнутий до дерева, а дівчата 
всі озброєні. Це просто чудово.

Зітхнувши, Томас покінчив з батончиком; тепер він почу
вався трохи краще. І хоча не бачив загальної картини, але знав, 
що близький до розгадки. І що втекти не вийде.

Гаррієт і Соня, не спускаючи з Томаса очей, влаштували 
собі постіль неподалік. І знову в їхніх поглядах Томас помітив 
той самий винуватий вираз. Отже, можна поборотися за жит
тя за допомогою красномовства.

— Ви ж не хочете мене вбивати? — запитав він таким то
ном, ніби спіймав дівчат на гарячому.— Ви кого-небудь убива
ли раніше?

Гаррієт саме готувалася покласти голову на валик зі згорну
тих простирадл. Почувши Томасове питання, вона підвелася 
на лікті.
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— Якщо вірити Терезі, то ми зі свого Лабіринту втекли на 
три дні раніше, втратили менше людей і прикінчили куди біль
ше гріверів. Думаю, вбити одного нікчемного хлопця не наба
гато складніше.

— Подумайте про докори сумління.
Томас сподівався, що бодай ця думка має їх трохи 

охолодити.
— Переживемо,— Гаррієт показала Томасові язика — 

реально показала язика! — а тоді опустила голову й заплющи
ла очі.

Соня сіла, схрестивши ноги. Здається, їй зовсім не хотілося 
спати.

— В нас немає вибору. «БЕЗУМ» сказав, що це — наше 
єдине завдання. І якщо його не виконати, то нас не пропустять 
до прихистку. Ми помремо в пустелі.

— Ага, я зрозумів,— стенув плечима Томас.— Жертвуєте 
мною заради власного порятунку. Дуже шляхетно.

Соня втупила в Томаса довгий погляд, і хлопець ледь його 
витримав. Нарешті дівчина лягла і розвернулася до нього 
спиною.

Підійшла Тереза з перекошеним од злості обличчям.
— Ви про що базікаєте?
— Ні про що,— буркнула Гаррієт.— Скажи йому, щоб 

заткнувся.
— Стули пельку,— звеліла Томасу Тереза.
Томас саркастично пирхнув.
— А якщо не стулю — тоді що? Прикінчиш мене?
Тереза нічого не відповіла, тільки дивилася на нього по

рожнім поглядом.
— Звідки така ненависть? — запитав Томас.— Що я тобі 

зробив?
Соня і Гаррієт разом обернулися, дивлячись по черзі на Те- 

резу і на Томаса.
— Сам знаєш,— відповіла нарешті Тереза.— І дівчата зна

ють, я їм розповіла. Коли б справа стосувалася тільки тебе,
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я не опустилася б до твого рівня й не вбивала тебе. Ми роби
мо це, бо не маємо вибору. Пробач. Життя важке.

«В її очах щось майнуло?» — подумав Томас. На що вона 
натякає?

— Про що це ти — «не опустилася б до мого рівня» ? Я не 
вбивав друга, рятуючи свою дупу. Ніколи.

— Я теж. Тому й рада, що ми не друзі,— вона від
вернулася.

— То що я тобі зробив? — швидко спитав Томас.— Про
бач, у мене провали в пам’яті... сама розумієш, у нас тут у всіх 
таке. Нагадай мені.

Тереза, обернувшись, кинула на нього палючий погляд.
— Досить мене ображати. Не смій сидіти тут і прикидати

ся, ніби нічого не сталося. А тепер стули пельку, бо ще один 
синець прикрасить твоє симпатичне личко.

Вона потупала геть, а Томас замовк. Він довго крутився, 
влаштовуючись зручніше. Нарешті відкинув голову, притулив
шись потилицею до всохлого дерева. Ситуація, куди не глянь, 
була кепська, але Томас був рішучо налаштований усе з’ясувати 
й вижити.

Нарешті він заснув.



Разділ 47
Спав Томас погано, крутився й вертівся, шукаючи зручного 
положення на твердому камінні. Аж нарешті поринув у за
буття, і тут йому знову наснився сон.

Томасові п’ятнадцять. Правда, він і сам не знає, звідки йому 
це відомо. Пам’ять сама веде відлік. Та чи пам’ять це?

Томас із Терезою стоять перед величезною стіною екра
нів, на кожному — зображення з різних точок Глейду і Ла
біринту. Подекуди картинка рухається, і зрозуміло чому: це 
сигнал з камери жука-жалюка, який через певний час змінює 
позицію. І тоді здається, ніби Томас дивиться на світ очима 
щура.

— Просто не можу повірити, що вони всі мертві,— каже 
Тереза.

Томас розгублений. Знову не збагне, що відбувається. Він 
перенісся в тіло хлопчика, який начебто і є ним самим, однак 
не розуміє, про що говорить Тереза. Втім, говорить вона зо
всім не про глейдерів. Томас спостерігає за екранами: Мінхо 
і Ньют йдуть у бік лісу; Галлі сидить на лавці; Альбі вере
щить на незнайомого Томасові хлопця.

— Ми знали, що так і буде,— відповідає Томас, сам не 
знаючи чому.

— Та однаково важко,— каже Тереза. Вони не дивлять
ся одне на одного — аналізують те, що бачать на екранах.— 
Наша черга. І людей у бараках.

— Це добре,— каже Томас.
— Мені їх майже так само шкода, як і глейдерів. Майже.
Поки Томас обмірковує її слова, його молодше втілення

відкашлюється.
— Думаєш, ми достатньо підготувалися? Думаєш, ми спо- 

раємося, коли справжні Творці мертві?
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— Повинні, Томе,— Тереза бере його за руку. Він ди
виться на подругу і не може прочитати виразу її облич
чя.— Все готово. У нас рік, щоб навчити заміну і самим 
підготуватися.

— Але це неправильно. Як можна просити їх...
Закотивши очі, Тереза до болю стискає його руку. Томас

переводить на неї погляд, але нічого не може відчитати з ви
разу її обличчя.

— Годі. Вони знають, на що йдуть.
— Так...— Томас звідкись знає, що цей хлопець зі сну 

почувається геть мертвим усередині.— Головне — шаблони 
зони ураження. І більш нічого.

Тереза киває.
— Байдуже, скільки людей загине чи постраждає. Якщо 

Змінні не спрацюють, на всіх чекає один кінець. На всіх.
— Шаблони,— каже Томас.
Тереза знову стискає йому руку.
— Шаблони.

Коли Томас прокинувся, сонце вже тонуло в тьмяно-сірих 
сутінках за невидимим обрієм, а Гаррієт із Сонею сиділи на
впроти і якось дивно на нього позирали.

— Доброго вечора,— з награною бадьорістю привітався 
він — тривожний сон ще стояв у пам’яті.— Чим можу при
служитися, панночки?

— Розкажи все, що знаєш,— швидко зажадала Гаррієт.
Сонну каламуть як рукою зняло.
— Навіщо мені вам допомагати? — Томас хотів посиді

ти й обдумати свій сон, проте, помітивши в погляді Гаррієт 
якісь зміни, зметикував, що це саме той шанс врятуватися.

— Ти не маєш вибору,— нагадала темношкіра.— Поділи
ся з нами тим, що знаєш чи з’ясував, і ми спробуємо допо
могти тобі.

Озирнувшись, Томас не побачив Терези.
— А де...
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— Пішла перевірити, чи не женуться за нами твої при
ятелі,— не дала завершити питання Соня.— Годину тому.

Томас згадав Терезу зі сну: як вона дивиться на екрани 
і міркує про мертвих Творців, про зону ураження. Міркує 
про шаблони. Як це все пов’язано?

— Говорити розучився?
Томас перевів погляд на Соню.
— Ні, е-е-е... це означає, що ви передумали вбивати 

мене?
Слова були, звісно, безглузді, й Томасу аж стало цікаво, 

скільки людей за всю історію ставило таке дурне питання.
— Не квапся з висновками,— посміхнулася Гаррієт,— 

нам не додалося святості. Просто виникли сумніви і треба 
поговорити. Втім, у тебе такі само мізерні шанси.

До розмови приєдналася Соня:
— Зараз нам здається найрозумнішим виконати наказ, 

який дав «БЕЗУМ». Нас більше, та й як би ти вчинив на 
нашому місці?

— Ну, себе я б точно не вбивав.
— Годі вже. Це не смішно. До речі, коли б ти мав вибір, 

то чиєї смерті волів би? Нашої чи своєї?
Томаса наче під дихало вдарили. Соня говорила це дуже 

серйозно. Десь вона правду каже: якщо, залишивши Томаса 
в живих, вони самі загинуть, то чом би його не позбутися?

— Готовий відповісти? — запитала Соня.
— Ще думаю,— помовчавши, він змахнув з чола піт. Сон, 

справжня мана, не йшов з голови, хоч Томас силкувався про 
нього забути.— Гаразд, скажу чесно. Обіцяю. На вашому 
місці я б мене не вбивав.

Гаррієт закотила очі.
— Тобі легко говорити, бо це твоє життя на кону.
— Справа не в цьому. Мені здається, що вас перевіряють, 

тому вбивство — не варіант,— Томасове серце закалатало 
швидше. Він не ухилявся від прямої відповіді — він і справді 
так думав, але навряд чи дівчата йому повірять, навіть якщо
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він постарається пояснити.— Може, нам варто поділитися 
інформацією? Знайти вихід разом?

Гаррієт і Соня перезирнулися.
Потім Соня кивнула, і Гаррієт промовила:
— Ми від самого початку мали сумніви. Щось тут не 

так. Тож починай розповідати. Тільки постривай, ми всіх 
зберемо.

— Тоді покваптеся,— порадив Томас, не вірячи, що 
в нього з’явився шанс вийти з цієї халепи живим.— Треба 
встигнути, поки Тереза не повернулася.



Розділ 48
Довго збирати дівчат не довелося: Томас бачив, що вони, 
заінтриговані, не могли проґавити нагоди послухати ходя
чого мерця. Втім, ставши перед Томасом тісною зграйкою, 
вони й не подумали відв’язувати його від бридкого всохлого 
дерева.

— Гаразд,— оголосила Гаррієт.— Спочатку ти говориш, 
потім ми.

Томас кивнув і відкашлявся. Нарешті він заговорив, хоч 
і не до кінця спланував свою промову.

— Про вашу групу я знаю винятково з розповідей Ари- 
са. Схоже, на старті наші умови збігалися, проте після втечі 
з Лабіринту ми пішли різними дорогами. Я не в курсі, скільки 
всього ви встигли вивідати про Творців.

— Не надто багато,— вклинилася Соня.
Отже, у Томаса є перевага. Це добре, а от Соня, зізнавшись, 

утнула дурницю.
— Тоді слухайте. Я встиг доволі багато про них довідатися. 

Всі ми в деякому розумінні особливі, й на нас є плани.
Томас зробив паузу й оглянув дівчат — ті ніяк не відреагу- 

вали на його слова.
— Більша частина того, що з нами роблять, має сенс. Пе

решкоди — це елементи Випробувань, або Змінні. «БЕЗУМ» 
спостерігає за нашою реакцією на різні ситуації. Звісно, я ро
зумію не все, але, здається, моє вбивство — ще один тест. Чи 
ще одна облуда. Отож... я гадаю, це чергова Змінна, щоб поди
витися на нашу реакцію.

— Тобто,— підсумувала Гаррієт,— ти хочеш пожертвувати 
нами, щоб перевірити свої блискучі висновки?

— Зрозумій, моя смерть безглузда. Можливо, вас пере
віряють... тільки можливо. Зате живий я точно зможу вам 
допомогти.

247



— Або,— відповіла Гаррієт,— «БЕЗУМ» спостерігає, чи 
вистачить у нас сміливості вбити ватажка конкуруючої гру
пи. Є сенс перевірити, хто досягне успіху. Відсіяти слабких 
і залишити живими сильних.

— Я не ватажок. Головний — Мінхо,— Томас рішуче по
хитав головою.— Ні, самі подумайте. Який сенс у тому, що 
ви мене вб’єте? Я один, вас он скільки, та ще при зброї. Яким 
чином ви доведете свою силу?

— Тоді в чому ідея? — запитала дівчина з задніх рядів.
Томас помовчав, ретельно добираючи слова.
— «БЕЗУМ» чекає, що ви почнете думати самостійно, 

змінюючи плани і приймаючи раціональні рішення. Що 
більше нас виживе, то вищі шанси разом дістатися прихист
ку. Вбивати мене безглуздо і марно. Захопивши мене, ви вже 
показали силу. Тепер доведіть, що вмієте думати, а не сліпо 
виконувати накази.

Розслабившись, Томас відкинувся на стовбур дерева. 
Більше він нічого не міг вигадати. Черга за дівчатами. Томас 
зробив, що міг.

— Цікаво міркуєш,— сказала Соня.— Зовсім як людина, 
яка відчайдушно рятує своє життя.

— Так, рятую,— стенув Томас плечима.— Але я і справді 
вважаю, що, вбивши мене, ви провалите справжній тест.

— Вважати можеш,— відповіла Гаррієт, підводячись.— 
Якщо чесно, ми й самі дійшли таких висновків. Потім 
вирішили почекати і послухати, що скажеш ти. Скоро 
сяде сонце, та й повернеться Тереза. От з нею все й обго
воримо.

Зовсім не впевнений, що Терезу вдасться переконати, То
мас швидко промовив:

— Ні! Вона хоче мене вбити, по-справжньому хоче,— 
у власному голосі Томас почув переконання, якого насправді 
не відчував. У глибині душі він досі сподівався, що Тереза не 
хоче його смерті, хай як би погано з ним обходилася.— Ліп
ше самі ухваліть рішення.
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— Не бійся,— ледь усміхнувшись, відповіла Гаррієт.— 
Якщо захочемо залишити тебе в живих, Тереза не зможе на нас 
вплинути. Та якщо...— темношкіра якось дивно подивилася на 
Томаса. Обмовилася? Бовкнула зайве? — Буде видно.

Томас постарався не виказати полегшення. Ні, звісно, мож
на натиснути на гордість дівчат... та ні, розмріявся.

Дівчата тим часом заходилися упаковувати речі в наплічни
ки («До речі, звідки в них наплічники?» — подумав він), го
туючись до нічного переходу — куди там треба їм іти. Дівчата 
шепотілися, дивлячись на хлопця. Точно обговорюють його 
слова.

Темрява густішала, і нарешті повернулася Тереза — тією 
самою стежкою, якою до табору привели Томаса. Вона зрозу
міла, що в настрої групи щось змінилося — з того, як дівчата 
переводили погляд з неї на Томаса.

— В чому справа? — запитала Тереза вже знайомим твер
дим голосом.

— Треба поговорити,— відповіла Гаррієт.
Збита з пантелику, Тереза пройшла в дальній кінець печери, 

до решти дівчат. Повітря наповнилося злим перешіптуванням, 
але Томас не розчув жодного слова. Шлунок звело в очікуванні 
вироку.

Температура в таборі зростала, розмова ставала дедалі на- 
пруженішою. Тереза розпалилася не менше за інших дівчат. 
Томас спостерігав, як вона щось їм доводить. Схоже було, 
що вона — одна проти всіх, і від цього Томас тільки більше 
розхвилювався.

Нарешті, з настанням ночі, Тереза розвернулася, відійшла 
від гурту й рушила геть від табору, на північ. На одне плече 
вона закинула лямку наплічника, а на друге поклала спис. То
мас дивився їй услід, поки вона не зникла у вузькій щілині 
перевалу.

Дівчата наче зітхнули з полегшенням. Підійшла Гаррієт 
і без зайвих слів перерізала мотузку.

— І як? — запитав Томас.— Вирішили що-небудь?
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Гарріет мовчки визволила Томаса від пут і, сівши навпочіп
ки, уважно подивилася на нього. В її темних очах відбивалося 
слабке світло зірок і місяця.

— Сьогодні твій щасливий день. Ми врешті вирішили вря
тувати твій кощавий зад. У збіги я не вірю, а ми-бо думали 
з тобою в одному ключі.

Томас чомусь не відчув полегшення. Тої миті він збагнув, 
що наперед знав, як вирішать дівчата.

— Але я тобі дещо скажу,— додала Гаррієт, підводячись 
і простягаючи Томасові руку.— Терезі ти не подобаєшся. Я б 
на твоєму місці стереглася.

Томас прийняв її руку, відчуваючи, як його переповнюють 
сум’яття і біль.

Тереза і справді хотіла його смерті.



Розділ 49
Мовчки попоївши, Томас готувався рушати в дорогу у складі 
групи «В ». Нарешті попрямували на північ, через перевал, 
у напрямку прихистку, який має чекати з тамтого боку. Див
но було приєднатися до дівчат після того, як вони з ним обі
йшлися. Зате вони поводилися так, наче нічого й не сталося. 
Томаса сприймали як... як одну з дівчат.

Утім, він ішов трохи оддалік, ближче до хвоста, ще не 
до кінця довіряючи їм. Що робити? Шукати Мінхо, Ньюта 
й інших, якщо Гаррієт дозволить піти? Страшенно хотіло
ся повернутися до друзів, до Бренди. Та час спливає, харчів 
і води немає, сам він не впорається. Залишалося сподіватися, 
що хлопці самі знайдуть прихисток.

Так і йшов Томас: наче і з групою «В », а наче й оддалік.
Дві години Томас просто собі йшов, нічого не помічаю

чи, крім голих гір і хрускоту піску з камінням під ногами, 
задоволений, що знову може йти. Хтозна, які перешкоди 
попереду і що дівчата приготували для нього. Він усе ду
мав про свої сни, але ніяк не міг зібрати все докупи, щоб 
зрозуміти.

Гаррієт трохи пропустила вервечку дівчат уперед, аж по
рівнялася з Томасом.

— Пробач за мішок і за те, що волочили тебе по землі,— 
перепросила вона. Томас не бачив обличчя дівчини в темря
ві, зате уявив усмішку на її губах.

— Нема проблем, приємно було розслабитися хоч нена
довго,— сказав Томас, розуміючи, що слід підіграти, вияви
ти почуття гумору. Поки що нічого іншого не залишається, 
навіть якщо він не довіряє дівчатам цілком.

Гаррієт розсміялася, і Томас дозволив собі трохи роз
слабитися.
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— Ага... ну, вбити тебе велів чоловік з «БЕЗУМУ». Тере- 
за звиханулася на цій ідеї, ніби сама вигадала позбавити тебе 
життя.

Хоч Томасові було й прикро, та він не збирався проґавити 
шанс вивідати якнайбільше інформації.

— Такий у білому костюмі, більше схожий на щура, ніж на 
людину?

— Точно,— без вагань підтвердила Гаррієт.— Він і до вас 
приходив?

Томас кивнув.
— А що... що конкретно він звелів робити?
— Ми йшли тунелями, тому в пустелі ви нас і не бачили. 

Перший наказ був дивний: влаштувати вам з Терезою зустріч. 
Ну, там, на південній околиці міста. Пам’ятаєш?

Томасове серце впало у п’яти. Тереза і тоді була вже з гру
пою «В»?

— Так, пам’ятаю...
— Але, мабуть, ти й сам про все здогадався? Зустріч була 

підставна. Щоб дати тобі облудну гарантію. Тереза розповіда
ла, мовляв, її... контролювали і змусили поцілувати тебе. Це 
правда?

Зупинившись, Томас упер руки в коліна — забило дух. Он 
воно що. Остаточні сумніви розвіялися цілком і безповоротно. 
Тереза грає проти нього. Якщо взагалі колись була за нього.

— Розумію, тобі зараз важко,— тихо промовила Гаррієт.— 
Ви були близькі.

Томас випростався й повільно та глибоко зітхнув.
— Я... просто... сподівався, що все не так. Думав, Тере- 

зу змушували йти проти нас, але вона зуміла вирватися з-під 
контролю і... поцілувати мене.

Гаррієт поклала руку йому на плече.
— Відтоді як Тереза приєдналася до нас, тільки й торочила, 

яке ти чудовисько і як погано з нею повівся. Щоправда, змов
чала, як саме. Якщо чесно, ти зовсім не збігаєшся з її описами. 
Ти не такий, тому, напевно, ми і зберегли тобі життя.
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Томас заплющив очі та спробував вгамувати калатання сер
ця. Потім відмахнувся від сумних думок і пішов далі.

— Ліпше розкажи щось інше.
Гаррієт знову порівнялася з Томасом.
— Ми отримали наказ перехопити тебе в пустелі й забра

ти від групи «А », причому нести в мішку. Так ми і вчинили. 
Потім... ну, видатний день, коли тебе належало вбити, призна
чений на післязавтра. На північному схилі є печера, просто 
в скелі. Вона особлива, там тебе і велено стратити.

Томас мало знов не став як стій, але змусив ноги пере
ступати.

— Особлива печера? Яка вона?
— Гадки не маю. Отой чоловік сказав: побачите — відразу здо

гадаєтеся...— Помовчавши, Гаррієт клацнула пальцями, так наче 
про щось здогадалася.— Закладаюся, саме туди і ходила Тереза.

— Навіщо? Далеко ще йти?
— По правді, гадки не маю.
Шлях продовжили в тиші.

Часу минуло більше, ніж Томас розраховував. Тільки посеред 
наступної ночі в голові колони пролунали крики, що означало 
кінець перевалу. Томас, який плівся у хвості, побіг наздоганя
ти: дуже хотілося побачити, що лежить на північ звідси. Так чи 
так, а там вирішиться його доля.

Дівчата поставали на широкому скелястому скосогорі, що 
віялом відходив од вузького перевалу, а потім круто спускався 
униз, аж до передгір’їв. Місяць у третій чверті освітлював до
лину, пофарбувавши її в моторошні фіолетові барви. На милі 
й милі вперед простягалася гола, мертва земля.

І більш нічого.
І де, цікаво, прихисток, до якого, за всіма розрахунками, за

лишилося кілька миль?
— Може, його просто не видно звідси? — Томас не бачив, 

хто це сказав, але відчував, що вся група думає так само. Вони 
чіплялися за надію.
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— Ага,— оптимістично відповіла Гаррієт.— Може, це ще 
один вхід до отих підземних тунелів. Це десь тут.

— Як думаєте, скільки ще нам миль лишилося? — запитала 
Соня.

— Не більш як десять. А якщо врахувати, звідки ми почали 
і скільки сказав пройти той дядько... миль сім-вісім. Хоча мені 
чомусь здавалося, що, діставшись сюди, ми маємо впертися 
у величезний гарний будинок зі смайликом на стіні.

Томас повсякчас вдивлявся в темряву, але нічого не бачив. 
Лише чорнота тяглася до обрію, де, здавалося, запнули зоряну 
фіранку. І ніде не видно сліду Терези.

— Ну,— оголосила Соня,— ми не маємо вибору, окрім як 
іти далі на північ. Могли б і здогадатися, що легко не буде. До 
світанку, напевно, спустимося з гір і поспимо біля підніжжя.

Решта, погодившись із нею, вже попрямували до ледь по
мітної стежини, аж Томас запитав:

— А де Тереза?
Гаррієт подивилася на нього у блідому сяєві місяця.
— Мене це зараз хвилює найменше. Коли вже вона така до

росла дівчинка, що тікає, не отримавши бажаного, то переві
ситься і наздожене нас. Ходімо.

І вони почали спуск крутим кам’янистим схилом. Томас 
повсякчас мимоволі озирався, очима шукаючи Терезу. Попри 
все, йому досі хотілося побачити її. Він роздивлявся темні схи
ли, але не помітив нічого, крім туманних тіней і відблисків мі
сячного сяйва.

Нарешті Томас розвернувся і рушив донизу — мало не 
з полегшенням, що так і не знайшов Терезу.

Група у цілковитій тиші спускалася стежкою, звертаючи то пра
воруч, то ліворуч. Томас, який знову опинився на задах, зди
вувався своєму спокою. Хлопець почувався геть закам’янілим. 
Не думав, де його друзі та які небезпеки чигають попереду.

За годину, коли ноги вже горіли, не звиклі до постійно 
спуску, натрапили на гайок мертвих дерев, що стриміли поміж
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каміння. Вочевидь, колись їх поливав потужний водоспад, 
остання крапля якого давно висохла.

Томас, який замикав стрій, саме досягнув краю гайка, коли 
раптом хтось покликав його на ім’я, і він з несподіванки мало 
не перечепився. З густого плетива білих стовбурів вийшла Те- 
реза: в правій руці спис, обличчя не видно. Швидше за все, 
інші дівчата нічого не почули, оскільки й далі спускалися собі, 
не обертаючись.

— Терезо,— прошепотів Томас.— Як...— він загнувся, не 
знаходячи слів.

— Томе, треба поговорити,— промовила вона тоном тієї 
дівчини, яку, йому здавалося, він добре знав.— Про них не 
турбуйся, просто йди за мною,— вона швидко кивнула на де
рева в себе за спиною.

Обернувшись на дівчат з групи «В», Томас знову подивив
ся на Терезу.

— Може, варто...
— Іди за мною. Спектакль закінчився,— і вона, не чекаючи 

на відповідь, розвернулася й увійшла у мертвий гайок.
Цілі дві секунди Томас ніяк не міг наважитися, його розум 

гарячково шукав рішення, а інстинкт волав: не варто! Але То
мас таки пішов за нею.



Раздіп 50
Дерева, може, і всохли, та їхнє гілля відчайдушно чіплялося 
за одяг і дряпало шкіру. Стовбури світилися білим, калюжки 
і струмочки тіней на землі надавали місцевості особливо зло
вісного вигляду. Тереза мовчки йшла вперед, злітаючи вгору 
по схилу, наче привид.

— Куди ми? — запитав Томас.— Думаєш, я повірю, ніби то 
був спектакль? Чому ти не урвала його, коли мене вирішили 
не вбивати?

Відповідь її була дуже дивна. Ледве обернувшись і не змен
шуючи темпу, Тереза промовила:

— Ти ж знайомий з Арисом?
Томас на мить загнувся, приголомшений.
— Ариса?Як ти про нього довідалася? А він тут до чого? — 

Томас поквапився наздогнати Терезу, згораючи од цікавості 
й боячись почути відповідь.

Відповіла дівчина не відразу. Продираючись крізь особли
во густі зарості, вона відпустила тугу гілку, хльоснувши його 
в обличчя, і тільки потім зупинилася під стовпом місячного 
світла. Сумно подивившись на Томаса, з напругою в голосі Те
реза промовила:

— Насправді я знаю Ариса дуже добре. Значно краще, ніж 
тобі хотілося б. Він не лише посідав важливе місце в моєму 
житті до Лабіринту. У нас із ним — як і з тобою — телепа
тичний зв’язок. Навіть у Глейді я постійно спілкувалася з ним. 
Рано чи пізно нас з Арисом знову звели б разом.

Томас не знав, що й сказати. Тереза, напевно, жартує. Ця 
несподівана її заява... ще один сюрприз від «БЕЗУМУ».

Згорнувши руки на грудях, Тереза дивилася на Томаса, і, 
здавалося, її дуже втішила його реакція.

— Ти брешеш,— промовив він нарешті.— Повсякчас бре
шеш. Я не розумію навіщо і що має статися, але...
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— Облиш, Томе. Як можна бути таким дурним? Ти стіль
ки всього пережив, але й досі дивуєшся. Наші з тобою сто
сунки — частина дурнуватого тесту. Й ось він закінчився. Ми 
з Арисом виконаємо покладене на нас завдання, і життя трива
тиме далі. Зрозумій, головне — «БЕЗУМ».

— Ти про що? — в Томаса всередині зяяла моторошна 
порожнеча.

Позаду тріснула гілка, і Тереза глянула Томасу за спину. Зі
бравши волю в кулак, він змусив себе не обертатися і не диви
тися, хто скрадається крізь гайок.

— Томе, в тебе за спиною Арис, з дуже великим ножем. 
Смикнешся — переріже горлянку. Ти підеш з нами і зробиш 
все, що скажемо. Ясно?

Томас просто дивився на Терезу, сподіваючись, що вона 
добре бачить гнів у нього на обличчі. Ще ніколи в житті — 
скільки себе пам’ятав — Томас не почувався таким злим.

— Арисе, привітайся,— промовила Тереза і — що найгір
ше — посміхнулася.

— Привіт, Томмі,— промовив новачок. Точно, Арис, 
тільки голос став жорсткішим.— Так зворушливо знову тебе 
зустріти.

Вістря ножа вперлося в спину.
Томас мовчав.
— Ну,— зронила Тереза,— принаймні зараз ти поводишся 

по-дорослому. Іди за мною, ми майже на місці.
— Куди? — з металевою ноткою в голосі запитав Томас.
— Скоро дізнаєшся,— розвернувшись і спираючись на 

спис як на патерицю, Тереза рушила крізь зарості.
Томас поквапився слідом, щоб не доставити Арису задо

волення штрикнути його в спину. Місячне світло заледве про
никало крізь густі крони, пітьма давила, висмоктуючи з душі 
і світло, і життя.

Дійшли до печери, де перед входом, як своєрідний бар’єр, сті
ною стояли всохлі дерева. Томас не встиг підготуватися: ось
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вони ще продираються крізь колюче гілля, а ось уже опинили
ся у вузькій щілині в горі. Наприкінці проходу сяяв тьмяно- 
зелений прямокутний отвір. Тереза, схожа на зомбі, відступи
ла трохи вбік, даючи хлопцям дорогу.

Арис вийшов уперед, спрямувавши, наче пістолет, ніж То- 
масові в груди, і став навпроти Терези, спиною до стіни. Таким 
чином Томас опинився між ними — людьми, яким він, покла- 
даючись на чуття, завжди вірив. Дотепер.

— Ну от ми і прийшли,— оголосила Тереза, дивлячись на 
Ариса, але той не зводив очей з Томаса.

— Так, прийшли. А він і справді вмовив їх не вбивати його? 
Він у нас майстерний психолог?

— Це і на краще. Нам буде простіше,— поблажливо поди
вившись на Томаса, Тереза підійшла до Ариса і, звівшись на
вшпиньки, цьомнула в щоку і посміхнулася.— Яка я щаслива, 
що нарешті ми знову разом.

Арис посміхнувся і, поглядом застерігши Томаса, щоб не 
рипався, поцілував Терезу у вуста.

Відвернувшись, Томас заплющив очі. Вона благала вірити 
їй, шепнула, щоб він тримався,— і все заради того, щоб зама
нити в цю печеру. Щоб полегшити собі завдання.

Виконати зловісний план, що його склав «БЕЗУМ».
— Та годі вже,— нарешті промовив Томас, не розплющу

ючи повік. Він не хотів бачити, чим займаються Тереза з Ари- 
сом, не хотів знати, чому зробилося так тихо. Тільки б вони 
швидше закінчили.— Досить.

Не почувши відповіді, Томас розплющив очі; ці двоє пе
решіптувалися, перемежовуючи слова поцілунками. У Томаса 
в шлунку ніби розлилася палаюча нафта.

Він знову відвернувся і подивився на джерело дивного сві
тіння: в стіні печери пульсував прямокутник блідо-зеленого 
світла, заввишки на зріст людини, фути чотири завширш
ки. Виднілися плями на матовій поверхні цього зловісно
го вікна, за яким наче ховалися радіоактивні відходи, світні 
й небезпечні.
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Краєм ока помітивши, що парочка нарешті припинила цілу
ватися і Тереза відійшла від Ариса, Томас обернувся, подумав
ши: наскільки видно по його очах, якого болю вона завдала.

— Томе, якщо тобі стане легше, мені й справді дуже шко
да, що я завдала тобі болю. В Лабіринті я діяла так, як мала. 
Дружба з вами здавалася найкращим способом отримати спо
гади і код для втечі. У пустелі вибору теж небагато. Від нас 
вимагалося привести тебе в цю печеру, щоб пройти випробу
вання. Або тщ або ми.

Коли Тереза замовкла, Томас вловив дивний блиск у її 
очах.

— Арис — мій найкращий друг, Томе,— спокійно, буденно 
промовила Тереза.

І тут Томас не витримав.
— Мені... геть... байдуже! — крикнув він, чудово усвідом

люючи, що бреше.
— До речі, якщо тобі не зовсім начхати на мене, ти маєш 

зрозуміти, чому я роблю все можливе, щоб урятувати Ариса. 
Ти б зробив для мене те ж саме, авжеж?

Неймовірно, якою далекою стала дівчина, яку колись він 
вважав найкращою подругою. Навіть у спогадах Томас завжди 
бачив їх удвох.

— У чому справа? Шукаєш, як дошкульніше мене вразити? 
Ліпше стули свою гнилу пельку і роби те, навіщо привела мене 
сюди!

Груди здіймалися від гнівного сапання, а серце скажено бу
хало в грудях.

— Чудово,— озвалася Тереза.— Арисе, відчиняймо двері. 
Томасові час іти.



Розділ 51
Томас більше не збирався розмовляти ні з Терезою, ні з Ари- 
сом. Але й здаватися без бою він не планував. Тільки вирі
шив вичекати слушної нагоди.

Поки Арис утримував бранця, спрямувавши на нього ніж, 
Тереза рушила до ясного прямокутника. Томас мимоволі за
цікавився, що ж це за двері.

Терезина постать на тлі дверей здавалася світляною силь- 
веткою, розмитою по краях, наче от-от розтане. Нарешті ді
вчина вийшла з освітленої зони і біля кам’яної стіни захо
дилася натискати кнопки на якійсь клавіатурі, якої Томас не 
бачив.

Закінчивши, Тереза відступила назад.
— Подивимося, чи спрацює,— сказав Арис.
— Спрацює,— відповіла Тереза.
Пролунав гучний виляск, тоді різке сичання. Правий 

край скла поповз уперед, розчиняючись, як двері. Щілина 
збільшувалася, і з неї вихопилися клапті білястого серпанку, 
майже відразу ж розчинившись у гарячому нічному повітрі, 
немов хтось відчинив дверцята давно забутого холодильни
ка. Скляний прямокутник, як і раніше, випромінював бліде 
сяйво, але пітьму всередині воно не могло подолати.

Отже, це таки не вікно, а двері, подумалося Томасу. Зе
ленкуваті двері. Й за ними не було ніяких радіоактивних від
ходів. Принаймні Томас на це сподівався.

Нарешті з крижаним скреготом двері вдарились об стіну 
нерівного каміння і зупинилися. Серпанок теж розтанув. То
мас почувався, наче провалюється у безодню хвилювання.

— Є ліхтарик? — запитав Арис у Терези.
Поклавши спис на землю, дівчина зняла зі спини напліч

ник і заходилася порпатися в ньому. Дістала ліхтарик і вві- 
мкнула його.
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Арис кивнув на отвір.
— Глянь, що там, поки я за цим нагляну. А ти не рипайся, 

зрозумів? Майже впевнений, всередині на тебе чекає смерть 
легша, ніж від удару ножем.

Давши собі слово зберігати мовчання у присутності цих 
двох, Томас не відповів, міркуючи, чи вдасться роззброїти, 
ворога.

Підійшовши до самого порога зяючого прямокутника, 
Тереза спрямувала промінчик ліхтаря всередину і повела 
ним вгору-вниз, праворуч-ліворуч. Крізь тонку пелену сер
панку вдалося розгледіти інтер’єр.

То була маленька кімнатка, всього кілька футів завглиб
шки, сріблясті металеві стіни з дводюймовими виступами 
з темними отворами на кінцях. Маленькі виступи були роз
кидані приблизно за п’ять дюймів один від одного, утворю
ючи на стіні такі собі квадратні ґратки.

Вимкнувши ліхтарик, Тереза обернулася до Ариса.
— На вигляд схоже.
Арис швидко глянув на Томаса, який так захопився 

спогляданням дивної кімнати, що проґавив шанс почати 
опиратися.

— Точно як описували.
— Отже... здається, воно? — запитала Тереза.
Кивнувши, Арис переклав ножа у другу руку.
— От і все. Томас, будь чемним хлопчиком, заходь у кім

нату. Хто знає, раптом це знову тест, і щойно ти ввійдеш, як 
тебе відпустять. І ми знову будемо щасливі разом.

— Стули пельку, Арисе,— вперше за останній час Тере
за промовила фразу, за яку не хотілося її вдарити. Дівчина 
обернулася до Томаса, намагаючись не дивитися в очі.— 
Пора, годі вже тягнути час.

Арис ножем вказав Томасові на кімнату.
— Пішов. Не змушуй тягти тебе.
Намагаючись надати обличчю байдужого виразу, Томас по

глянув на хлопця, а розум тим часом гарячково прораховував
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мільйон варіантів. Його накрила хвиля паніки. Зараз або ні
коли. Битися або вмерти.

Томас, глянувши на двері, пішов у тому напрямку. Три 
кроки — і він уже подолав половину відстані. Підійшла 
Тереза, стиснула кулаки — на той раз, якщо Томас наос- 
танок викине якогось коника. Арис цілився ножем йому 
в шию.

Ще крок. Другий. Ось Арис стоїть ліворуч, усього за де
кілька футів; Тереза за спиною, кімната зі сріблястими стіна
ми й отворами в них — попереду.

Зупинившись, Томас подивився на Ариса.
— Пам’ятаєш, як спливала кров’ю Рейчел? — Томас зро

бив свою ставку.
Приголомшений, Арис на мить розгубився. Томас тільки 

на те і чекав: кинувся на хлопця і лівою рукою вибив ножа, 
а правою врізав під дихало, аж Арис гепнувся на підлогу, від
чайдушно хапаючи ротом повітря.

Скреготнув метал об камінь, і Томас не встиг буцнути 
Ариса ногами, як збирався. Озирнувшись, Томас побачив, 
що Тереза вхопила спис. Якусь мить вони дивилися одне од
ному в очі, й тут дівчина кинулася в атаку. Томас не встиг 
затулитися, як ратище списа врізалося йому в скроню, аж 
з очей іскри посипалися. Томас гримнувся на землю і, споді
ваючись не знепритомніти, відповз навкарачках.

Тереза з криком вдарила його списом по тімені. Хлопець 
знову впав; по волоссю на скроню потекло щось тепле. Го
лова лускала від болю, наче в мозок увігнали лезо сокири. 
Біль розлився по всьому тілу, викликаючи нудоту. Томас пе
рекинувся горілиць і побачив, що Тереза знову замахнулася 
списом.

— Іди в кімнату, Томасе,— засапано звеліла вона.— Іди, 
або я битиму тебе, поки ти не вирубаєшся чи не спливеш 
кров’ю.

Доти Арис уже оговтався і, зіп’явшися на ноги, підійшов 
до Терези.
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Зненацька Томас хвицнув їх по колінах, і вони з криками 
попадали одне на одного. Від натуги по всьому тілу проко
тилася хвиля страшного болю, в очах спалахнули білі іскри, 
світ закрутився. Перекинувшись на живіт, Томас підсунув 
під себе руки, але не встиг підвестися і на кілька дюймів, як 
на нього впав Арис і почав душити.

— Ти ввійдеш у цю кімнату, Томасе,— прохрипів новачок 
йому у вухо.— Терезо, допоможи!

Сили опиратися більше не було. Його стільки разів били 
по голові, що м’язи у всьому тілі ніби обм’якли — у мозку не 
залишилося енергії контролювати їх. Тереза підхопила хлоп
ця під пахви і потягла до відчинених дверей, а Арис підштов
хував, не даючи можливості брикатися. У шкіру впивалося 
гостре каміння.

— Не треба,— прошепотів Томас, впадаючи у відчай. 
Від кожного слова нервові закінчення сіпалися від болю.— 
Прошу...

Він бачив лише спалахи білого на чорному тлі. Струс. 
У Томаса тяжкий струс мозку.

Він майже не відчував, як його перенесли через поріг. Як 
Тереза склала йому руки, переступила через нього і допомогла 
Арисові підтягнути його ноги так, щоб Томас лежав обличчям 
до стіни. У нього не було сили навіть глянути на них.

— Ні,— вичавив він ледве чутно. Перед очима постала 
картина Вигнання — коли збожеволілого Вена виштовхну
ли в Лабіринт. Здавалося б, не час згадувати про страту, зате 
нині Томас на власній шкурі відчув, як воно було Вену в ті 
останні миті перед зачиненням Брами.

— Ні,— повторив Томас так тихо, що його ніхто не почув. 
Боліло все тіло — від маківки до кінчиків пальців на ногах.

— От упертюх! — вигукнула Тереза.— Сам собі життя 
ускладнюєш і заодно всім нам!

— Терезо,— прошепотів Томас і, переборовши біль, спро
бував зв’язатися з нею телепатично, хоча давно вже йому це 
не вдавалося.
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«Терезо».
«Пробач, Томе,— відповіла вона йому подумки.— І  дякую 

за цю жертву».
Томас не усвідомлював, що двері зачиняються, аж тут, 

коли в згасаючій свідомості пропливло останнє жахливе Те- 
резине слово, вони з тріском захряснулися.



РОЗДІЛ 52
Внутрішній бік дверей так само світився зеленим, перетворю
ючи маленьку кімнату на моторошну, похмуру в’язницю. То- 
масу хотілося кричати, плакати, пускаючи шмарклі й скиглячи, ’ 
але занадто вже боліла голова. Біль свердлив череп, а очі ніби 
плавали в киплячій лаві.

Але крізь цей біль пробивався ще гірший — біль у серці від 
остаточної втрати Терези. Томас просто не міг дозволити собі 
плакати.

Лежачи на підлозі, він геть утратив лік часу. Здавалося, 
люди, які за всім оцим стояли, так і хотіли, щоб Томас опи
нився тут і в очікуванні кінця про все встиг подумати. Про те, 
як прохання Терези будь-що довіряти їй обернулося черговим 
брудним трюком дволикої зрадниці.

Минула година. Чи дві, чи три. Чи всього тридцять хвилин. 
Томас гадки не мав.

А тоді зачулося сичання.
У слабкому світлі було видно, як з отворів у стіні навпроти 

просочуються тонкі цівки диму. Попри страшний біль у голо
ві, Томас огледів інші стіни. З усіх отворів струменів незрозу
мілий туман.

Сичання стояло, як у розворушеному зміїному кублі.
«То це кінець?» Після всіх пройдених тестів, після розгад

ки коду і страшних битв, Томас загине від якогось отруйного 
газу? Як безглуздо! Безглуздо. Він бився з гріверами й психа
ми, пережив вогнепальне поранення й інфекцію... «БЕЗУМ»! 
Це ж вони врятували його, а тепер вони ж його й отруять до 
смерті?

Томас сів, скрикнувши від болю, й озирнувся в пошуках бо
дай чогось, що могло б...

Втома. Яка втома!
Дивне відчуття в грудях. Млоїть.
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Газ.
Втома. Біль. Тіло виснажене.
Томас вдихав газ.
Нічого не міг вдіяти.
Яка... втома...
У грудях... млоїть...
Тереза... Чому все мало закінчитися так?
Втома...
Згасаючою свідомістю Томас відчув, як голова буцнулася 

підлогу.
Зрада.
Яка...
Втома...



Резділ 53
Томас не зрозумів, живий він чи мертвий, але почувався як 
у дрімоті. Ніби й при тямі, а все затягує серпанок. І знову То
мас ковзнув у черговий сон-спогад.

Томасу шістнадцять. Перед ним Тереза і якась незнайома дівчина. 
І Арис.
Арис?
Усі троє понуро дивляться на Томаса. Тереза плаче.
— Треба йти,— каже Томас.
Арис киває.
— Спершу Стир, а потім Лабіринт.
Тереза тільки й витирає сльози.
Томас тисне руку Арисові, а потім — невідомій дівчині.
А тоді Тереза, схлипуючи, міцно обіймає його. Вона схли

пує, і Томас усвідомлює, що теж плаче. Від його сліз Терезині 
коси мокріють, а він міцніше притискає її до себе.

— Нам час іти,— квапить Арис.
Томас дивиться на нього. Зволікає. Хоче насолодитися 

останньою миттю обіймів з Терезою. Останньою миттю при 
повній пам’яті. Колишніми вони ой як нескоро стануть.

Тереза поглядає на Томаса знизу вгору.
— У нас все вийде. Обов’язково вийде.
— Знаю,— каже Томас. Від туги болить усе єство.
Арис відчиняє двері й жестом запрошує Томаса йти за ним. 

Томас рушає, але обертається, щоб востаннє поглянути на Те- 
резу. Старається дивитися обнайділиво.

— Побачимося завтра,— каже він.
Це таки правда, і це болить найбільше.

Сон розтанув, і Томас провалився в найтемніше забуття в сво
єму житті.
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Розділ 54
Перешіптування в темряві.

Ось що почув Томас, коли отямився. Тихий, але різкий 
шепіт, немов наждаком по барабанних перетинках. Жодного 
слова Томас не зрозумів. Було дуже темно, і він не відразу по
мітив, що лежить з розплющеними очима.

Під щокою відчував тверде і холодне. Підлогу кімнати. То
мас не поворухнувся, не зрушив ані на дюйм відтоді, як зне
притомнів від газу. Дивно, але голова не боліла. Взагалі нічого 
не боліло. Усім тілом розливалася ейфорія свіжості, аж у го
лові запаморочилося. Чи, може, Томас просто зрадів, що досі 
живий?

Він сів і роззирнувся: марно, в непроглядній пітьмі не май
не навіть слабкий промінчик світла. Що ж сталося з зеленавим 
сяйвом, що линуло від дверей, які зачинила Тереза?

Тереза.
І враз зникла ейфорія. Він пригадав, як вона вчинила. 

Хоча...

Томас не помер. Якщо тільки загробне життя не починається 
з моторошної темної кімнати.

Він зачекав, поки розум остаточно прокинеться і запрацює. 
Тоді звівся на ноги і почав обмацувати стіни: металеві, вкриті 
виступами з дірочками. Ще стіна, четверта, гладенька як плас
тик. Томас нікуди не перенісся, а, як і раніше, перебував у тій 
самій невеликій кімнаті.

— Агов! — затарабанив він у двері.— Є там хто?
Думки закружляли. Спогади-сни... тепер їх декілька, все 

відразу не перетравиш, і стільки питань! Розум поступово зо
середився на тому, що першим згадалося під час Переміни. 
Томас — частина планів «БЕЗУМУ», частина проекту. Вони 
з Терезою були близькими — були найкращими друзями. І все,
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що робилося, робилося з найкращими намірами. Робилося 
з великою метою.

Щоправда, тепер Томасові все видавалося не таким уже 
й ідеальним. У душі вирували гнів і сором. Чим можна ви
правдати те, що вони робили? Що «БЕЗУМ» — тобто вони 
самі — накоїли? Хоч Томас і вважав себе дорослим, але ж на
справді всі вони — діти. Діти! Томас сам собі став осоружний. > 
Він і сам не знав, коли настав цей переломний момент, але 
щось у ньому надломилося.

А ще ж Тереза... Як міг він до неї щось відчувати?
Аж тут щось клацнуло, засичало, обриваючи нитку 

роздумів.
Двері повільно відчинялися. За ними, в блідому промінні 

світанкового сонця, стояла Тереза. Заплакана, вона кинулася 
на шию Томасові, притулилася обличчям.

— Мені так шкода, . Томе,— промовила вона, розмазуючи 
сльози.— Вибач, вибач, вибач. Якби ми не виконали вказівок, 
тебе могли б убити. Пробач, Томе!

Томас не відповідав, не міг змусити себе обійняти Терезу 
у відповідь. Зрадниця. Табличка біля спальні, розмови людей 
зі снів... Шматочки пазлу поступово ставали на місце. Здаєть
ся, Тереза знову намагається його обдурити. Табличка попере
джала: Терезі не можна вірити. Те ж саме підказувало й серце: 
пробачати її не можна.

Але щось у Томасовій душі підказувало, що зрештою Те
реза дотрималася обіцянки. І кривдила Томаса проти влас
ної волі. І в халупі на околиці міста вона не збрехала, про
те Томас уже ніколи, ніколи не зможе ставитися до неї, як 
раніше.

Відштовхнувши її нарешті, він подивився дівчині в облич
чя. Щирість у її синіх очах анітрохи не притупила сумнівів.

— Ти... розкажи хоч, що сталося.
— Я ж просила довіритися мені. Попереджала про небез

пеку. Ця небезпека — просто спектакль,— Тереза посміхнула
ся, та так мило, що Томас мало не пробачив їй усе.
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— Ага... Щось не надто прикидалася, вибиваючи з мене 
дрист своїм списом і кидаючи мене в газову камеру,— Томас 
не міг приховати недовіри, що вирувала в серці. Він глянув 
на Ариса: новачок зніяковів, ніби підслухав чужу, дуже осо
бисту розмову.

— Пробач,— промовив Арис.
— Чому ти не сказав, що ми з тобою знайомі? Як...— То

мас не міг дібрати слів.
— Томе, це все був спектакль,— промовила Тереза.— 

Повір. Нам ще на початку пообіцяли, що ти не помреш. Що 
ця кімната служить для чогось важливого, а потім усе закін
читься. Пробач мене.

Томас обернувся до відчинених дверей.
— Мені треба подумати.
Тереза благала пробачити — за все й відразу,— й ін

стинкт підказував вгамувати гіркі почуття. Але це так 
важко!

— То що з тобою було? — поцікавилася Тереза.
Томас подивився їй у вічі.
— Ні, спершу все розповіси ти, а потім уже я. Думаю, за

служив на це.
Тереза хотіла взяти його за руку, але Томас не дозволив — 

удав, ніби хоче почухати шию. Помітивши біль на її обличчі, 
він відчув слабеньку радість помсти.

— Слухай,— мовила Тереза.— Ти маєш рацію, ми пови
нні порозумітися. Тепер уже можна все розповісти — хоч ми 
й не знаємо, навіщо все це.

Арис відкашлявся — явно хотів утрутитися.
— Ліпше побалакати на ходу. Чи на бігу. Залишилося 

всього кілька годин. Сьогодні вирішальний день.
Остання фраза вивела Томаса зі ступору. Глянувши на 

годинник, він побачив: залишилося всього п’ять з поло
виною годин. Якщо Арис каже правду, то вони досягли фі
налу двотижневого Випробування. Томас утратив лік часу 
і не знав, скільки провалявся в газовій камері. І якщо не
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встигнути до прихистку, решта вже не матиме ніякого значен
ня. Залишалося сподіватися, що Мінхо і глейдери дісталися 
фінішу.

— Гаразд, залишмо з’ясування стосунків на потім,— по
годився Томас.— Зовні щось змінилося? Ну, я в темряві тоді 
бачив, що...

— Атож,— перебила його Тереза.— Ніякої будівлі немає. ’ 
Жодного сліду. Вдень все виглядає навіть гірше: довкола сама 
пустка, якій кінця-краю не видно. Ні деревця, ні пагорба — 
який там прихисток!

Томас перевів погляд на Ариса, потім знову на Терезу.
— Тоді що нам робити? Куди йти? — спитав він — і тут 

подумав про Мінхо, Ньюта, глейдерів, Бренду й Хорхе.— Ви 
решту бачили?

— Дівчата з групи «В» внизу,— відповів Арис,— пряму
ють на північ за графіком. Ми відстаємо від них на кілька 
миль. Твоїх приятелів ми помітили на захід звідси, десь за 
милю-дві. Точно не скажу, але ніхто начебто не пропав. Вони 
йдуть тим самим курсом, що й дівчата.

Хвалити Бога, друзі цілі й рухаються у правильному 
напрямку.

— Нам теж пора,— нагадала Тереза.— Те, що на обрії ні
чого не видно, справи не міняє. Можливо, «БЕЗУМ» при
готував сюрприз? Треба виконувати умови. Ходімо.

Томас мало не плюнув на все і не піддався бажанню сісти 
і забути про мету: нехай усе тече саме по собі,— однак мо
мент слабкості тривав недовго.

— Гаразд, ходімо. І ліпше вам розповісти все, що 
знаєте.

— Розповімо,— пообіцяла Тереза.— Ви, хлопці, як — го
тові бігти, щойно вийдемо з гаю?

Арис кивнув, а Томас закотив очі.
— Я тебе прошу! Взагалі-то я бігун.
Тереза вигнула брови.
— Ну ось і подивимося, хто впаде перший.
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У відповідь Томас з узлісся рушив у зарості мертвих дерев, 
відмовляючись застановлятися на бурі спогадів і почуттів, які 
причавлювали його до землі.

Уже й ранок прийшов, а щось не надто посвітлішало. Небо за
волокли хмари, сірі й густі, й Томас і час би не зміг визначити, 
якби не годинник.

Хмари. Минулого разу, коли таке було...
Може, цього разу буря буде на така жахлива. Може...
Вийшовши з гаю, троє як побігли, то більше вже не зупи

нялися. Чітка стежка вела вниз, у долину, звиваючись, немов 
потворний шрам на обличчі скелі. Томас прикинув, що на 
спуск крутим сипучим схилом піде години зо дві. Запросто 
можна підвернути ногу, а то й зламати — і тоді прощавай, 
прихистку.

Домовилися спускатися неквапом, обережно, згаяний час 
надолужити на рівній місцевості. Першим побіг Арис, за ним 
Томас, останньою Тереза. В небі над ними клубочилися чорні 
хмари, вітер задував, здавалося, водночас з усіх боків. З висоти 
Томас і справді помітив дві групи: глейдерів неподалік підніж
жя гори і дівчат, які обігнали хлопців десь на дві милі.

Томас відчув полегшення, і навіть бігти стало легше.
Після третього повороту Тереза крикнула:
— Гадаю, тепер можна продовжити розповідь.
Томас мовчки кивнув. Фізично він почувався чудово: 

у шлунку не бурчить, біль від побоїв минувся, а свіже повітря 
і вітер чудово бадьорять. Незрозуміло, як саме вплинув на ньо
го газ, але точно не отруїв. Але Терезі Томас і далі не надто 
довіряв, тож не хотілося бути занадто люб’язним.

— Усе почалося після втечі з Лабіринту. Я майже заснула, 
як раптом у мене в кімнаті опинилися невідомі люди в дур
нуватих костюмах. Моторошно! В мішкуватих комбінезонах 
і масках.

— Справді? — перепитав Томас через плече. За описом він 
упізнав людей, яких бачив після того, як його підстрелили.
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— Я до смерті перелякалася. Кликала тебе, та зв’язок про
пав. Телепатичний зв’язок. Відтоді він повертався ненадовго, 
уривками.

Далі Тереза заговорила подумки:
«Тепер ти мене добре чуєш?»
«Так, Ви з Арисом і справді розмовляли, поки нас тримали 

в Лабіринті?»
«Ну...»
Вона не договорила, і коли Томас обернувся, вигляд дівчи

на мала збентежений.
«У  чому річ?» — запитав він і швидко глянув собі під ноги, 

щоб не полетіти, перекидаючись, вниз по схилу.
«Я  поки що не хочу в це заглиблюватися».
— Заглиб...— Томас мало не поставив запитання вголос 

і провадив подумки: «Заглиблюватисяу що?»
Тереза не відповіла.
Томас повторив наполегливіше: «Ну!»
Тереза, перш ніж відповісти, ще кілька секунд помовчала.
«Так, ми з Арисом балакали, відколи я потрапила у  Глейд, 

Здебільшого поки я лежала в тій дурнуватій комі».



Т ільки зусиллям волі Томас змусив себе не зупинитися й не 
розвернутися до Терези. «Що? Чому ти відразу не розповіла 
про Ариса?» Наче мало йому причин не любити цих двох!

— Ви чого замовкли? — запитав раптом Арис.— Про мене 
пліткуєте? Подумки?

Неймовірно, і де тільки ділася його кровожерливість? Ніби 
Томасові привиділося жахіття у мертвому гаю.

Томас видихнув усе, що в ньому накопичилося:
— Не можу повірити. Ви двоє...— він не договорив, зро

зумівши, що не дуже здивований. Зрештою, він бачив цього 
хлопця в недавньому сні-спогаді. Арис теж бере участь у цьо
му — хай що це є. І те, як вони спілкувалися у тому сні, на
водило на думку, що вони на одному боці. Принаймні колись 
були.

— От гниляк,— нарешті промовив Томас.— Терезо, 
продовжуй.

— Гаразд. Ще треба багато чого пояснити, тож мовчи і слу
хай, зрозумів?

Від довгого спуску ноги вже судомило.
— Зрозумів. Тільки... як ти визначаєш, коли говориш 

зі мною і коли — з ним? Як працює зв’язок?
— Просто працює, і все. Уяви, я запитаю, як тобі вдається 

ступати то лівою, то правою ногою. Це... природно. Мозок діє 
автоматично.

— Ми з тобою теж спілкувалися, чувак, забув? — нагадав 
Арис.

— Ні, не забув,— пробурмотів Томас, украй роздратова
ний і засмучений. Якби зараз він міг повернути пам’ять — 
до останнього спогаду, всі шматочки пазлу стали б на свої 
місця, і тоді можна було б рухатися далі. От тільки навіщо 
«БЕЗУМ» стирає пам’ять? І навіщо час до часу спливають
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якісь уривки спогадів? Це випадково чи навмисно? Побічний 
ефект Переміни?

Стільки питань! Стільки гнилих питань — і жодної 
відповіді!

— Добре,— сказав Томас,— триматиму і рота, і мозок на 
замку. Продовжуй.

- П р о  мене й Ариса поговоримо потім. Я практично нічо- ’ 
го не пам’ятаю: коли отямилася, то все забула. Кома — частина 
Змінних, і телепатичне спілкування збереглося, щоб ми не зви- 
ханулися. Адже ж ми самі певною мірою це все влаштували.

— Влаштували? — перепитав Томас.— Я не...
Наздогнавши Томаса, Тереза поплескала його по спині.
— Ти обіцяв мовчати.
— Обіцяв,— буркнув Томас.
— Отже, з’явилися оті люди в дивному вбранні, і зв’язок 

з тобою зник. Я злякалася, вирішила, що мені сниться кошмар. 
До обличчя притулили смердючу ганчірку, і я знепритомніла. 
Отямилася в незнайомій кімнаті, на ліжку. Навпроти сиділи 
кілька людей, за якоюсь скляною стіною... я й не помітила її, 
поки не торкнулася. Це навіть не скло було, а... щось на зразок 
силового поля.

— Ага,— відповів Томас.— У нас теж таке було.
— Невідомі виклали план, за яким ми з Арисом повин

ні тебе вбити. Веліли передати задум Арисові телепатично, 
адже він уже приєднався до твоєї групи. Тобто до нашої, 
групи «А ». Я перейшла до групи «В », і нам усім розпо
віли про місію: дістатися прихистку,— і про хворобу, Спа
лах. Ми злякалися, збентежилися, потім зрозуміли, що ви
бору немає. Пустелю перетнули через підземні тунелі, місто 
оминули. Нашу зустріч в халупі на його околиці й усе, що 
було потому: засідку в долині, зброю, побиття,— спланував 
«БЕЗУМ ».

Щось підказувало Томасу, що до відправки в Глейд він знав 
про цей сценарій. Тут-таки виникла сотня питань, однак То
мас вирішив поки їх притримати.
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Після чергового повороту Тереза провадила:
— Напевно я знала тільки дві речі. По-перше, мене попере

дили, що як порушу план, тебе вб’ють. Сказали, у них є «інші 
варіанти». По-друге, тобі потрібно було відчути абсолютну, 
стовідсоткову гіркоту зради. Саме тому ми й чинили з тобою 
так, а не інакше.

Томас знову подумав про свої спогади. У сні вони з Тере- 
зою говорили про якісь «шаблони». Що означає це слово?

— Ну? — запитала Тереза по паузі.
— Що — ну? — відповів Томас.
— Що думаєш?
— Це все? Пояснення закінчилися? По-твоєму, я маю цим 

заводольнитися ?
— Томе, я не могла ризикувати. Я ж вірила, що тебе вб’ють, 

якщо я не підіграю. Хай там що, а тебе треба було змусити пе
режити зраду. Тому я й не опиралася. Але чому це так важли
во, я не знаю.

У Томаса раптом розболілася голова.
— Треба сказати, що ти чудова акторка. Як щодо поцілунку 

на околиці міста? І... навіщо залучили Ариса?
Схопивши Томаса за руку, Тереза розвернула його до себе.
— Вони все розрахували. Усе — заради Змінних. Я не знаю, 

що вийде в результаті.
Томас повільно похитав головою.
— Тим паче не бачу сенсу. І вибач, що я трохи розстроївся.
— Ну, воно ж спрацювало?
— Га?
— Тобі треба було пережити зраду, і це спрацювало. 

Правильно?
Томас пильно подивився на неї.
— Так, спрацювало.
— Мені шкода, що довелося так з тобою повестися. Зате ти 

живий. І Арис теж.
— Так,— повторив Томас. Більше з Терезою говорити не 

хотілося.
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— «БЕЗУМ» отримав своє, і я теж,— сказала Тереза і по
дивилася на Ариса. Той трохи обігнав їх, і тепер стояв, чека
ючи, щоб продовжити дорогу.— Арисе, відвернися, дивись 
у долину.

— Що? — не зрозумів той.— Навіщо?
— Просто відвернися,— в її голосі більше не лунали під

ступні нотки — вони зникли відтоді, як Томас вийшов з газо
вої камери, але це викликало в Томаса тільки більше підозр. 
Що ще задумала Тереза?

Зітхнувши і закотивши очі, Арис нарешті відвернувся.
Тереза навіть не вагалася. Обхопила руками Томаса за шию 

і притягнула до себе. Він не мав сили волі чинити опір.
Вони поцілувалися, та в душі у Томаса нічого не ворухнуло

ся. Він не відчував нічого.



Вітер дужчав, хльостаючи і вируючи.
У потемнілому небі прогримів грім, даючи привід відірва

тися від Терези. Томас знову притлумив свої почуття. Часу 
майже не залишилося, дорога ще далека.

Постаравшись зіграти щиро, Томас посміхнувся і про
мовив:

— Здається, я збагнув: ти не з власної волі поводилася так 
дивно, і тепер я живий. Правильно?

— Правильно.
— Тоді облишмо цю розмову. Треба наздогнати інших. 
Якщо єдиний спосіб дістатися прихистку — співпрацювати

з Терезою й Арисом, то так тому і бути. А про зраду можна 
й потім подумати.

— Як скажеш,— відповіла Тереза, вичавивши посмішку. 
Вона ніби щось запідозрила. Або уявила, яку зустріч їй вла
штують глейдери після всього, що сталося.

— Агов, ви там закінчили вже? — не обертаючись, крикнув 
Арис.

— Так! — крикнула у відповідь Тереза.— І навіть не споді
вайся, що я ще поцілую у щічку тебе. Здається, в мене грибок 
на губах завівся.

Томаса мало не знудило. Він помчав схилом униз, щоб Те
реза не встигла взяти його за руку.

Спускалися з годину. Ближче до підніжжя схил став пологі
шим, і вони додали ходу. Нарешті повороти закінчилися, і ре
шту шляху рівною безмежною пустелею вони подолали бігом. 
Повітря було гаряче, проте хмари й вітер дозволяли дихати 
вільно.

Томас і досі не міг нормально роздивитися групи «А» 
і «В», особливо тепер, коли не мав уже переваги висоти, та
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й пил затуманював все довкола. Втім, Томас знав, що хлопці 
й дівчата наполегливо біжать двома гуртами на північ, приги
наючись під поривами вітру.

Від пилу пекло й різало очі, й Томас тер їх, чим робив тіль
ки гірше: повіки спухли і почервоніли. Хмари дедалі більше 
згущувалися, і над рівниною ставало темніше.

Швидко підкріпившись — припаси танули на очах — трій
ця роззирнулася.

— Вони перейшли на ступу,— прикриваючи очі долонею, 
вказала вперед Тереза.— Чому не біжать?

— До кінця строку ще три години,— глянувши на годин
ник, відповів Арис.— Якщо ми правильно розрахували, при
хисток усього за декілька миль звідси. Ось тільки попереду не
має нічого.

Томас не хотів у це вірити, але відстань скорочувалася, 
а прихисток так і не з’явився на обрії.

— З того, як вони переставляють ноги, можна припустити, 
що вони нічого не бачать. А куди бігти, якщо кругом тільки 
пустеля?

Арис подивився на чорно-сіре небо.
— Дивіться, що робиться нагорі. Що як знову потрапимо 

в бурю? Ото буде весело!
— Тоді слід лишатися в горах,— сказав Томас. Хоча, по

думав він, чи не краще закінчити свої муки, обернувшись на 
жменьку попелу під час пошуків прихистку, якого, може, і вза
галі не існує?

— Ні, ліпше наздоженімо наших,— запропонувала Тере
за.— Там і визначимося, що робити,— повернувшись до хлоп
ців, вона вперлася руками в стегна.— Готові?

— Ага,— відповів Томас, намагаючись не дати безодні па
ніки й занепокоєння поглинути його. Вихід є. Його не може 
не бути.

Арис у відповідь стенув плечима.
— Тоді біжімо,— сказала Тереза, і не встиг Томас відпові

сти, як вона зірвалася з місця; Арис не відставав.
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Томас глибоко вдихнув. Майбутній забіг дивним чином на
гадав першу вилазку в Лабіринт із Мінхо. Томас розхвилював
ся. Видихнувши, він побіг за Терезою й Арисом.

Бігли хвилин двадцять; через потужний вітер викладатися 
доводилося вдвічі більше, ніж у Лабіринті. Томас подумки за
говорив до Терези. «До мене повертається пам'ять. Уві сні, 
потроху». Томасу хотілося поговорити, але не в присутності 
Ариса. Перевірити, як Тереза відреагує на Томасові спогади. 
Можливо, вдасться вивідати її справжні наміри.

«Справді?» — озвалася Тереза.
Томас відчув, що вона вражена. «Так. Незрозумілі сцени. 

З дитинства. 1... там була... ти. Я  бачив, як „БЕЗУМ а нас 
учить перед відправкою в Глейд».

Тереза відповіла не відразу — мабуть, побоялася поставити 
питання, якими мучився і сам Томас. «Від спогадів є користь? 
Ти багато бачив з навчання?»

«Більшу частину. Але й вона не дає повної картини».
«Що саме ти згадав?»
Томас детально переповів сни-спогади, бачені за останні 

кілька тижнів. Про матір, про те, як підслухав розмову хірургів, 
про те, як вони з Терезою шпигували за членами «БЕЗУМУ»... 
Про те, як вправлялися в телепатичному спілкуванні. І нарешті 
про те, як прощалися перед відправкою в Глейд.

«То Арис був з нами?» — запитала Тереза. Не встиг Томас 
відповісти, як вона провадила: « Звісно, я знаюу що ми втрьох 
беремо в цьому участь. Але дивно чути, що всі померли, і про за' 
міну. Що це означає, як гадаєш?»

«Гадки не маю. Правда, якщо сісти, спокійно поміркувати 
і поговорити, то, напевно, ми зможемо згадати більше».

«Я  теж так вважаю. Тому мені справді шкода. Розумію, тобі 
важко пробачити мене».

«Ти могла не послухатися або повестися інакше?»
«Ні, врятувати тебе було важливіше. Нехай навіть ми 

з тобою змінилися назавжди».
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Томас не знав, що й відповісти.
Та й не до розмов було: вітер завивав і збивав з ніг, кру

гом літали піщинки і сміття, хмари в небі клубочилися, набу
ваючи дедалі чорнішої барви, а дистанція до решти підлітків 
скорочувалася.

Просто не було часу.
Отож вони побігли далі.

А вдалині дві групи зрештою перетнулися. Причому, як бачив 
Томас, зустріч відбулася невипадково. Досягнувши певної точ
ки, дівчата зупинилися, і тоді Мінхо — Томас вмить упізнав 
його і зрадів, що друг живий і здоровий,— з глейдерами звер
нув на схід, у їхній бік.

І ось тепер, приблизно за півмилі звідси, групи «А » і «В» 
тісним колом обступили якийсь предмет.

«Що в них там?» — подумки запитала Тереза.
«Не бачу».
Вони вдвох пришвидшили ходу, й Арис долучився до 

них.

За кілька хвилин бігу по курній і вітряній пустелі вони наздо
гнали обидві групи.

Мінхо відокремився від загального гурту і вийшов їм назу
стріч: руки схрещені на грудях, одяг брудний, волосся сальне, 
обличчя й досі в опіках, зате на губах, на щастя для Томаса, 
ніби виграє усмішка.

— Вчасно ж ви, наздогнали нас, черепахи! — вигукнув 
Мінхо.

Підбігши до нього, Томас зігнувся навпіл, відсапуючись, 
тоді випростався.

— А я гадав, ви тут кігтями й зубами вчепитеся дівчатам 
у горлянки після того, що вони з нами зробили. Ну, зі мною 
принаймні.

Глянувши на змішаний гурт хлопців і дівчат, Мінхо знову 
подивився на Томаса.
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— Взагалі-то у дівок страшна зброя, про луки і стріли я мов
чу. І потім, одна кралечка на ім’я Гаррієт усе пояснила. Наша 
черга дивуватися: чому ти досі з ними? — він скоса поглянув 
на Терезу з Арисом.— Ніколи їм не вірив. Гнилі зрадники.

Намагаючись не виказати виру почуттів, Томас заспокоїв 
друга:

— Вони за нас, не сумнівайся.
Дивна річ, але він раптом і сам повірив власними словам. 

Його мало не знудило.
Мінхо гірко розсміявся.
— Так і думав, що ти щось таке бовкнеш. Ще скажи, довго 

пояснювати, еге?
— Дуже довго,— відповів Томас і змінив тему.— Чому зу

пинилися? На що дивитеся?
Відступивши вбік, Мінхо вказав рукою.
— Іди сам помилуйся,— сказав він і загорлав до обох 

груп: — Люди, розступіться!
Кілька глейдерів і дівчат озирнулися, тоді повільно розі

йшлися в боки, утворюючи вузький прохід, і Томас відразу ж 
побачив: з сухої землі стриміла проста жердина. З неї звисала, 
тріпочучи на вітрі, жовтогаряча стрічка. На цьому вузенькому 
прапорі виднілися літери.

Перезирнувшись із Терезою, Томас підійшов ближче, щоб 
роздивитися. Та ще навіть не дійшов до жердини, як прочитав 
напис на стрічці, чорний на жовтогарячому:

ПРИХИСТОК



Попри вітер і шум голосів, світ довкола наче притих на хвилю, 
Томасові немов вуха ватою позакладало. Впавши навколішки, 
він потягнувся до жовтогарячої стрічки. То оце прихисток? Не 
будівля, не укриття, не бодай щось?

Звук повернувся так само несподівано, як і зник, зану
ривши Томаса в реальність. Знову почувся шум вітру, гомін 
розмов.

Тереза з Мінхо стояли пліч-о-пліч. З-за їхніх спин визирав 
Арис.

Томас поглянув на годинник.
— Ще година. То що, прихисток — просто жердина 

в землі?
Збентежений і збитий з пантелику, він не знав, що думати, 

що сказати.
— Не такі вже й кепські наші справи,— відповів Мінхо.— 

Нас вижило понад половину. Дівчат навіть більше.
Томас розлютився, але постарався стримуватися.
— Тобі Спалах уже геть мозок виїв? Ага, ми нарешті на 

місці. Цілі й неушкоджені. Дісталися жердини.
— Чувак,— насупився Мінхо,— нас сюди б не засилали 

просто так. Ми впоралися з завданням. Чекаємо завершення 
відведеного строку і дивимося, що буде далі.

— Саме це мене й турбує.
— Прикро визнавати, але я з Томасом згодна,— заговори

ла Тереза.— Після всіх пригод не віриться, що можна просто 
прийти і, стоячи біля фінішної позначки, чекати на рятуваль
ний гелікоптер... Слід бути готовими до всього.

— Хто заговорив! Зрадниця! — промовив Мінхо, навіть не 
намагаючись приховати презирства.— Щоб я тебе більше не 
чув.

І, злий як чорт, він відійшов убік.
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Томас подивився на приголомшену Терезу.
— А що тут дивного?
Тереза стенула плечима.
— Набридло вже вибачатися. Я зробила, що мала.
Невже вона серйозно?
— Гаразд, облишмо це. Мені потрібен Ньют. Хочу...
Не встиг Томас договорити, як із натовпу з’явилася Бренда. 

Дивлячись то на Томаса, то на Терезу, вона прибирала за вуха 
довгі пасма, які вітер одразу ж розвіював.

— Брендо,— чомусь винувато промовив Томас.
— Привіт,— озвалася дівчина, стаючи перед Томасом 

і Терезою.— Це про неї ти розповідав, коли ми ночували 
у вантажівці?

— Так,— бовкнув Томас — не встиг стриматися.— Ні. 
Тобто... так, про неї.

Тереза простягнула Бренді руку — і та відповіла потиском.
— Мене звати Тереза.
— Приємно познайомитися. Я псих. Поволі божеволію. 

Буває, гризу собі пальці або вбиваю людей. Томас пообіцяв 
мене врятувати.

Жартувала Бренда з кам’яним обличчям.
Томаса аж пересмикнуло.
— Дуже смішно, Брендо.
— Рада, що в тебе ще збереглося почуття гумору,— мови

ла Тереза. Сама вона поглядом могла б воду перетворити на 
кригу.

Томас поглянув на годинник. Залишалося п’ятдесят п’ять 
хвилин.

— Мені... е-е-е... треба поговорити з Ньютом. 
Розвернувшись, він пішов геть так швидко, що дівчата не

встигли зреагувати. Йому хотілося чимшвидше забратися по
далі від них обох.

Ньют сидів на землі з Казаном і Мінхо, і в усіх трьох був такий 
вигляд, наче вони чекають кінця світу.
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Повітря стало вологим, хмари сідали, мов чорний туман, 
що прагне поглинути землю. Раз у раз у небі зринали спала
хи — пурпурові й жовтогарячі на сірому тлі. Самих блискавок 
не було видно, але Томас уже приготувався до їхньої появи. 
Надто вже добре він пам’ятав попередню бурю.

— Привіт, Томмі,— промовив Ньют, коли хлопець присів 
поруч і обхопив коліна руками. Всього два прості слова. Нена
че Томас повернувся з прогулянки, а не з полону, де його мало 
не вбили.

— Радий, що ви дісталися,— сказав Томас.
Казан вибухнув звичайним для нього гавкітливим сміхом.
— І ми за тебе раді. Ти, дивлюся, встиг розважитися. Погу

ляв зі своєю богинею кохання. Поцілувалися й помирилися?
— Не вгадав,— відповів Томас.— Ніяких розваг не було.
— І що сталося? — запитав Мінхо.— Як ти взагалі можеш 

їй довіряти?
Томас трохи повагався, та зрештою вирішив звіритися. За

раз — саме час. Набравши повні легені повітря, він заходився 
розповідати: про план «БЕЗУМУ» щодо нього, про табір, 
про розмову з групою «В», про газову камеру... Виходила 
якась маячня, та, виливши душу, Томасові полегшало.

— То ти пробачив цю відьму? — запитав Мінхо по завер
шенні Томасової розповіді.— Я б не зміг. Хай що там намудру
вав цей гнилий «БЕЗУМ» — біс із ним. Хай що ти вигадав — 
біс із тобою. Але Терезі я не довіряю, не вірю й Арисові. Вони 
мені обоє не подобаються.

Ньют тим часом, здається, намагався зрозуміти, що від
бувається.

— Вони все це влаштували — цей обман і спектакль — для 
того, щоб ти пережив зраду? Який сенс?

— Ти мене питаєш? — буркнув у відповідь Томас.— І до 
речі, Терезу я не пробачав. Просто поки що ми з нею в одно
му човні,— мовив Томас і озирнувся на обидві групи. Хлопці 
з дівчатами сиділи, витріщаючись у порожнечу, не надто нала
штовані на розмови й братання.— А ви як сюди дісталися?
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— Відшукали прохід поміж скелями,— відповів Мінхо.— 
Відбилися від банди печерних психів. Харчі майже закінчили
ся. Та й ноги в мене заболіли. І я впевнений, що дуже скоро 
гахне ще одна гнила блискавка і я стану схожий на бекон з па
тельні Казана.

— Ну-ну,— промовив Томас, обертаючись на гори. За його 
підрахунками, від підніжжя довелося бігти десь із чотири 
милі.— Може, поки що послати під три чорти цей прихисток 
і пошукати реальне укриття?

Сказавши це, Томас і сам одразу ж збагнув, що бовкнув 
дурницю. Від позначки ліпше не відходити, принаймні доки 
не спливе час.

— А це вже зась,— сказав Ньют.— Не для того ми сюди 
волочилися, щоб знову відступати. Треба сподіватися, що буря 
зачекає.

Глянувши на майже чорні хмари, він скривився.
Решта замовкли: однак при такому вітрі важко було докри

чатися до сусідів. Томас подивився на годинник.
Ще тридцять п’ять хвилин. Не може бути, щоб ця буря ще 

стільки...
— Що це? — вигукнув Мінхо, схопившись на ноги й тиць

нувши пальцем кудись Томасу через плече.
Прочитавши відвертий жах у його очах, Томас обернув

ся і подивився у вказаному напрямку. На серці зробилося 
недобре.

Футів за тридцять від гурту добрий шматок пустельної 
землі відкривався, утворюючи ідеальний квадрат. Присипана 
піском пластина відсувалася по діагоналі, а знизу на її місце 
піднімалося щось інше. Навіть завивання вітру не могло заглу
шити скрегіт і стогін металу. Незабаром квадратна панель геть 
зникла; її місце заступила плита з чорного матеріалу, на якій 
виднівся дивний предмет.

Він був видовжений і білий, із заокругленими краями. 
Томас уже бачив колись щось подібне. Втікши з Лабіринту 
й опинившись у гріверовій норі, глейдери знайшли кілька
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таких контейнерів, що скидалися на труни. Тоді Томас не здо
гадався про їхнє призначення, та зараз виникла думка, що саме 
в них ховалися — спали? — грівери у вільний від полювання 
на людей час.

Не встиг Томас зреагувати, як навколо гурту великим кіль
цем почали відкриватися нові квадрати в пустельній землі — 
наче пороззявлялися темні роти.

Дюжини таких квадратів.



Квадрати помалу оберталися на своїх осях, і металевий 
скрегіт був просто оглушливий. Томас мимоволі затулив 
вуха долонями. Так само вчинили й інші. А навколо них 
ділянки піщаної землі й далі зникали, утворюючи рівне 
коло з великих чорних квадратів. І щоразу гучне клацан
ня сповіщало про те, що черговий квадрат виніс на по
верхню білий контейнер і зупинився. Щонайменше їх було 
тридцять.

Нарешті скрегіт металу стих. Хлопці мовчали. Вітер ви
рував над землею, обсипаючи округлі контейнери піском, від 
чого навколо лунав шурхіт. Шум був такий настирливий, що 
Томаса аж пресмикувало; доводилося мружитися, щоб пісок 
не потрапив ув очі. Відтоді як з’явилися ці чудернацькі, наче 
позаземні контейнери, більше нічого не відбувалося. Тільки 
шум, і вітер, і холод, і свербіж в очах.

«Томе?» — покликала Тереза.
«Що?»
«Впізнаєш ці штуки?»
«Так».
«Думаєш, усередині — грівери?»
Саме так Томас і думав, проте звик до того, що його спо

дівання не виправдовуються. Що він ніколи не знає, чого ще 
можна очікувати. «Не знаю. Ну, тіла ж гріверів мокрі від слизу, 
в пустелі їм важко буде». Нерозумно, звісно, на таке сподіва
тися, але він хапався за соломинку.

«А  може, нам треба... треба позалазити всередину? — по 
паузі висловила думку Тереза.— Раптом це і є наш прихис
ток — у  них нас кудись відвезуть?»

Томасу ідея здалася безглуздою, хоча все може бути. Віді
рвавшись від споглядання білих контейнерів, він подивив
ся на Терезу — дівчина попрямувала у бік одного з чорних
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квадратів. На щастя, сама-одна. Терезу і Бренду водночас То- 
мас не витримав би.

— Агов! — гукнув він Терезу, але голос потонув у ревись- 
ку вітру. Томас уже був простягнув руку їй услід, та опустив, 
згадавши, що все змінилося. Тереза навіть не помітила цього 
жесту. Підійшовши до Мінхо і Ньюта, вона на знак вітання ле
генько тицьнула їх ліктем у бік. Хлопці подивилися на дівчину, > 
і Томас підійшов ближче, щоб порадитися.

— І що робитимемо далі? — поцікавився Мінхо. На Тере
зу він подивився роздратовано, даючи зрозуміти, що не бажає 
нічого з нею обговорювати.

— Якщо в цих контейнерах грівери,— відповів Ньют,— то 
слід приготуватися відбиватися він цих гнилих виродків.

— Про що розмова?
Обернувшись, Томас побачив Гаррієт і Соню. Питання 

поставила темношкіра. За спиною у дівчат стояли Бренда 
і Хорхе.

— Очманіти,— пробурчав Мінхо.— Дві королеви славної 
групи «В».

Гаррієт вдала, що не почула кепкування.
— Ви теж бачили ці штуки в гріверовій норі? Наскільки 

я розумію, всередині сидять почвари. Заряджаються абощо.
— Ага,— мовив Ньют.— Мабуть.
У небі над головами хлопців прогримів грім; спалахи блис

кавок були вже яскравіші. Вітер завивав і шарпав волосся, одяг, 
мов намагаючись зірвати. У повітрі дивно пахло: воднораз вог
кістю і пилом. Томас знову глянув на годинник.

— У нас двадцять п’ять хвилин. І як прийде час, то нам тре
ба буде або битися з гріверами, або залазити в ці велетенські 
труни. Може, вони...

З усіх боків раптом пролунав свист, і Томас мимоволі за
тиснув вуха. Вловивши краєм ока рух по периметру кола, він 
придивився до великих білих капсул.

На боці у кожного контейнера з’явилася смуга синього світ
ла, і вона ширшала, бо відчинялося віко — на завісах, достоту
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як у справжньої труни,— причому без жодного звуку, при
наймні за оглушливого грому й завивання вітру нічого чути 
не було. Дівчата з хлопцями почали купчитися по центру: 
всім хотілося відійти подалі від білих капсул,— і незабаром 
збилися в тісний гурт, оточений десь тридцятьма округлими 
контейнерами.

Нарешті, коли віка зовсім повідчинялися й попадали долі, 
всередині кожної капсули показалося щось об’ємне. Зі свого 
місця Томас не міг майже нічого розгледіти, та й моторошних 
кінцівок гріверів не помітив. Утім, він не квапився радіти.

«Терезо?» — подумки покликав Томас. Уголос говорити 
він не наважувався, але й мовчати не міг, бо був уже на межі 
божевілля.

«Що?»
«Треба, щоб хтось підійшов ближче. Зазирнув досередини». 

Томас запропонував це, однак не квапився йти перший.
«Ходімо разом»,— з легкістю запропонувала Тереза.
Її хоробрість вразила Томаса. «Ти щось як бовкнеш на- 

сом...»,— озвався він. Хотілося вкласти в слова сарказм, 
але він знав правду, хоч і не хотів собі зізнаватися. Він був 
нажаханий.

— Томасе! — гукнув Мінхо. Шум притихлого вітру заглу
шився гуркотом грому, майнули блискавки над головою і на 
обрії,— от-от мала вибухнути буря.

— Що? — крикнув у відповідь Томас.
— Ти, я і Ньют! Ходімо перевіримо, що всередині!
Томас уже ступив перший крок до капсул, як раптом з од

нієї щось випало. Друзі поруч охнули, і він обернувся подиви
тися. Щось у капсулах заворушилося. Хай що б то було, воно 
збиралося вибратися зі своїх довгастих домівок. Томас напру
жив зір і придивився до найближчої капсули.

З контейнера звисала безформна рука. Пальці — всі різ
ної довжини — теліпалися за декілька дюймів над землею 
й нишпорили в пошуках чогось, за що можна було б ухопити
ся й вилізти назовні. Шкіру хворобливого кольору вкривали
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зморшки й нарости. Там, де мав бути лікоть, стриміла ідеально 
кругла шишка з чотири дюйми в діаметрі, що випромінювала 
жовтогаряче світло.

Так наче в руку вкрутили лампочку.
Чудовисько продовжило вилазити. Перекинуло через край 

контейнера м’ясисту ногу, зі стопи якої стирчали такі ж обруб
ки замість пальців, як на руці. У коліні палахкотіла друга жов
тогаряча лампочка, немов виросла просто зі шкіри.

— І що воно за мара? — запитав Мінхо, силкуючись пере
кричати шум бурі.

Ніхто йому не відповів. Томас дивився на істоту й не міг 
відвести від неї погляду — водночас заворожений і нажаха
ний. Ось він нарешті перевів погляд на інші капсули: з них ліз
ли точно такі самі істоти,— і Томас знов придивився до най
ближчого монстра.

Той намацав опору рукою й ногою і тепер повільно, але 
впевнено ліз із контейнера на землю. Лише віддалено нага
дуючи людину, істота була на декілька футів вища за найви
щого з членів обох груп, гола й дебела, зі шкірою зморшку
ватою і нерівною. Найстрахітливіші були нарости-лампочки. 
їх було десь із дюжину, розсіяні по всьому тілу: на спині, 
на грудях, по одній на ліктях і колінах,— вони розсіювали 
яскраве жовтогаряче світло. Щойно монстр випадав із ящи
ка, як лампа на правому коліні вибухала хмарою іскор. Було 
кілька лампочок і на величезній кулі, що правила за голову, 
хоча голова ця не мала ні очей, ні носа, ні рота, ні вух. Ні 
волосся.

Чудовисько звелося на ноги, хитнулося і, відновивши рів
новагу, подивилося в бік людей. Швидко озирнувшись, То
мас помітив, що з кожної капсули вилізло по такому монстру 
й вони оточили глейдерів і дівчат.

Монстри воднораз звели руки до неба, і з їхніх пальців 
повилазили тонкі леза. Відбиваючи сріблясті спалахи блис
кавок, показалися ще леза з пальців ніг і з плечей. І хоча іс
тоти не мали ротів, Томас швидше відчув, ніж почув, їхній
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моторошний, якийсь мервецький стогін, та такий гучний, 
що аж перекрив гуркіт бурі.

«Краще б гріверів прислали»,— подумки сказала Тереза.
«Вони такі схожі, що можна здогадатися: створили їх 

ті самі автори»,— відповів Томас, намагаючись зберігати 
спокій.

Мінхо швидко обернувся й подивився на підлітків, які 
досі витріщалися на чудовиськ.

— По одному на кожного! Хапайте, що є зі зброї!
Істоти з лампочками, ніби почули виклик в його словах, 

рушили вперед. Спершу незграбно, але з кожним кроком 
їхня хода набувала твердості та жвавості, пружності. Вони 
наближалися.



Тереза тицьнула Томасові здоровенний довгий ніж, прак
тично меч. Хлопець і уявити не міг, де вона ховала сврю 
зброю досі, але сама вона, крім списа, озброїлася корот
ким кинджалом.

Світні монстри наближалися; Мінхо і Гаррієт обходи
ли свої групи, роздаючи накази. Вітер відносив слова геть, 
і Томас не встигав нічого розчути. Нарешті він наважив
ся відірвати погляд від монстрів і подивитися в небо на 
низькі хмари, що, здавалося, звисали всього за кількаде
сят футів над землею, пронизані зиґзаґами і дугами блис
кавок. Повітря було насичене різким кислим запахом.

Томас знову зосередив погляд на найближчому мон
стрі. Мінхо і Гаррієт тим часом зуміли вишикувати групи 
практично ідеальним колом. Тереза стояла біля Томаса. 
Можливо, він щось і сказав би їй перед боєм, та хлопцеві 
геть мову відібрало.

Нові чудовиська від «БЕЗУМ У» підійшли на трид
цять футів.

Тереза тицьнула Томаса ліктем під ребра і, вказавши на 
одного з велетнів, дала зрозуміти, що вибрала собі супер
ника. Кивнувши, він означив того, з ким збирався битися 
сам.

Двадцять п’ять футів.
Раптом Томаса осяяло, що не можна стояти і чекати 

монстрів. Треба розширити коло. Здається, до того ж са
мого дотумкав і Мінхо.

— Вперед! — загорлав він, та через грім і вітер його 
ледь було чути.— В атаку!

У голові пронісся вихор думок. Томас тривожився за 
Терезу, попри їхню сварку. Непокоївся за Бренду, яка 
мужньо стояла за кілька людей від Томаса і з якою Томас
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за останній час, можна сказати, і словом не перекинувся. 
Вона подолала таку відстань тільки для того, щоб загину
ти в сутичці з рукотворним монстром? Томас згадав про 
гріверів, про те, як вони з Терезою і Чаком проривалися 
до Стрімчака, до нори, як інші глейдери билися і гинули, 
даючи їм трьом шанс ввести код і зупинити різанину.

Чого вартувало дійти сюди — щоб тут знову зустрі
ти чергову біотехнічну армію «БЕЗУМ У»? Чи варто 
опиратися, намагаючись вижити? Аж тут перед очи
ма постав образ Чака, який прийняв на себе удар Галлі. 
І Томас умить випірнув з виру страху і сумнівів: під
нявши обіруч стиснутий ніж, він з криком помчав на 
супротивника.

Хлопці праворуч і ліворуч теж побігли в атаку, але То
мас змусив себе забути про них. Якщо не виконати влас
ного завдання, тривожитися за близьких марно.

Томас і велетень зближувалися. П ’ятнадцять футів. Де
сять. П ’ять. Монстр зупинився, приготувавшись до бою, 
виставив кінцівки вперед. Лампочки на його тілі заме
рехтіли, запульсували, наче десь у драглистих нутрощах 
істоти билося серце. Відсутність обличчя трохи лякала, та 
водночас про безликого велета легше було думати як про 
машину. Таку собі рукотворну зброю, що прагне твоєї 
смерті.

За один крок до чудовиська Томас дещо вирішив. Упав
ши навколішки, різонув чудовисько по лівій нозі. Зану
рившись на дюйм у шкіру почвари, сталь вперлася у щось 
тверде, аж руки здригнулися од віддачі.

Монстр навіть не сіпнувся, не зронив жодного звуку — 
людського або нелюдського,— лише різко нахилився впе
ред, націлившись лезами на Томаса. Той, висмикнувши 
ніж з ноги монстра, пірнув назад, і леза чудовиська скре
готнули одне об одне в тому місці, де щойно була Томасо- 
ва голова. Упавши навзнак, Томас поповз геть, а чудовись
ко ступило два кроки вперед, намагаючись проткнути
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Томаса лезами на ногах, і хлопець ледве встиг ухилитися 
від удару.

Чудовисько заревло, майже так само як грівери, і впало, 
наміряючись пришпилити Томаса до землі. Він відкотився 
убік. Сталь чиркнула об пісок і каміння. Ризикнувши, То- 
мас відкотився на кілька футів, звівся на ноги й обернув
ся, не опускаючи ножа. Чудовисько тільки підводилося!

Хапаючи ротом повітря, Томас краєм ока оглянув поле 
бою. Мінхо колов монстра ножами, і той — дивна річ — 
задкував. Ньют відповзав від противника, який ішов за 
ним кульгаючи — вочевидь, поранений. Тереза, що ближ
че всіх була до Томаса, стрибала, ухилялася і штрикала 
велетня тупим кінцем списа. Але чому тупим? Однак її 
монстр теж був сильно поранений.

Томас змусив себе зосередитися на своєму супротивни
ку. Помітивши сріблястий блиск, пригнувся — рука мон
стра пролетіла над головою. Припавши до землі, Томас 
із розвороту вдарив навмання. Монстр промахувався на 
якісь дюйми. Ось Томасів ніж зачепив мерехтливу шиш
ку, і та розсипалася іскрами. Жовтогаряче світло вмить 
згасло. Вирішивши більше не випробовувати долі, Томас 
пірнув уперед і, відкотившись на кілька ярдів, звівся на 
ноги.

Істота призупинилася — Томас ледве встиг відступи
ти — й ось уже знову пішла в атаку. У Томаса виникла 
думка, яка оформилася виразніше, щойно він поглянув 
на бій Терези з її монстром. Тупим кінцем списа дівчи
на встигла розбити десь із три чверті жовтогарячих лам
почок на тілі супротивника, і той уже рухався ривками, 
нерівно.

Лампочки. Треба перетовкти лампочки. Вони якимось 
чином пов’язані з запасом сили чудовиська. Невже так 
просто?

Швидкий погляд навкруги засвідчив, що ще не всі до
думалися до тієї ж тактики бою: хлопці знавісніло рубали
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й кололи драглисту плоть, не звертаючи уваги на лампи. 
Двоє — хлопець і дівчина — валялися на піску, поранені, 
бездиханні.

Змінивши стратегію, Томас стрибнув на супротивника 
і вдарив, цілячись у палаючу шишку на грудях монстра. 
Промазав — ніж полоснув по зморщеній шкірі й відско
чив. Тим часом чудовисько відмахнулося, розпоровши 
футболку на Томасових грудях. Хлопець ударив ще, ціля
чись у ту саму лампочку, і цього разу поцілив. Мерехтли
ва шишка вибухнуло фонтанчиком іскор. Чудовисько на 
мить завмерло, але відразу ж поновило атаку.

Томас рухався по колу, нападаючи і відскакуючи, б’ючи 
по шишках і штрикаючи.

Хлоп, хлоп , хлоп.
Одне з лез зачепило передпліччя, залишивши довгу 

червону смугу. Томас атакував. І ще, і ще.
Хлоп, хлоп, хлоп. Летіли іскри, чудовисько здригалося 

і сіпалось.
З кожним влучним ударом паузи дедалі довшали. Су

перник завдав Томасові ще кілька легких ран, але той, ніби 
не відчуваючи їх, колов, цілячись у жовтогарячі шишки.

Хлоп, хлоп, хлоп.
З кожною маленькою Томасовою перемогою монстр 

слабшав, і скоро вже видимо обм’як, утім, бажання по
краяти людину в нього не поменшало. А хлопець і далі 
нападав, безупинно штрикаючи, й лампа по лампі зга
сали, і кожна вже давалася легше за попередню. Швид
ше б закінчити з чудовиськом, хай уже здихає. Тоді мож
на побігти допомогти іншим. Знищити цього виродка 
раз і на...

Раптом позаду сліпучо спалахнуло, пролунав гуркіт, не
мов вибухнув цілий всесвіт, уриваючи коротку мить на
снаги та надії. Томаса збила з ніг і повалила на землю по
тужна невидима хвиля, і меч із брязкотом відлетів убік. 
Монстра теж перекинуло навзнак, і в повітрі запахло
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смаленим. Томас перекотився на бік, щоб озирнутися. 
У землі диміла чорна вирва, на краю якої лежала оснаще
на лезами рука монстра і стопа. І ні знаку решти тіла.

Це зробила блискавка. Просто позад Томаса. Буря на
решті почалася.

З цією думкою хлопець звів очі — й угледів до бі
лого розжарені зиґзаґи, які падали з чорних хмар над 
головою.



Блискавки вибухали повсюди, оглушливо гримнув грім; зусі
біч у повітря полетіли грудки землі. Почулися крики — і один 
з них різко стих: дівочий. Знову — і цього разу сильніше — 
запахло смаленим. Тріск електрики урвався раптово, однак 
у хмарах блискавки спалахували повсякчас, і з неба суцільною 
стіною ринув дощ.

Томас першу серію блискавок пролежав нерухомо. Зараз 
безпечніше було залишатися на місці. Та коли шквал блиска
вок ущух, він підвівся й роззирнувся: кому допомогти, куди 
бігти, поки не почалося знову?

Томасів суперник загинув: половина його тіла обвуглилася, 
друга була відсутня. Тереза тим часом добивала свого монстра: 
вибухнула остання лампа, і з сичанням згасли іскри. Мінхо на
силу підводився з землі. Ньют стояв поруч, важко сапаючи. 
Казан блював, зігнувшись навпіл. Решта хто валявся на землі, 
хто — як-от Бренда і Хорхе — досі билися. Звідусіль гримів 
грім, виблискували блискавки, періщив дощ.

Треба було щось робити. Тереза над трупом ворога стояла 
всього за кілька кроків від Томаса, упершись руками в коліна.

«Треба знайти укриття»,— подумки сказав їй Томас.
« Скільки ще часу залишилося?»
Примружившись, Томас підніс годинник мало не до носа.
«Десять хвилин».
«Треба сховатися в капсули»,— Тереза вказала на най

ближчу. її дно і віко скидалися на половинки ідеально розкри
тої яєчної шкаралупи; мабуть, вони вже повні води.

Гарна ідея. «А  що як не вийде там зачинитися?» — запитав 
Томас.

«Маєш кращу пропозицію?»
«Н і» ,— зізнався Томас і, схопивши Терезу за руку, побіг 

до капсули.
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«Треба іншим підказати!» — схаменулася Тереза, ледве 
опинившись біля капсули.

« Самі дотумкають» ,— відповів Томас. Не можна було га
яти часу. Щомиті по них могла вдарити блискавка. Вони всі 
підсмажаться перше, ніж Томас із Терезою донесуть до них цю 
рятівну ідею. Тому треба вірити, що вони самі здогадаються. 
Мають здогадатися.

Коли вони з Терезою підбігли до капсули, з неба на зем
лю обрушилося кілька білих зиґзаґів; полетіли грудки землі 
упереміш із дощівкою. У вухах задзвеніло. Зазирнувши в ліву 
половинку контейнера, Томас побачив у ній калюжку брудної 
води. Від неї страшенно смерділо.

— Швидше! — гаркнув він, залазячи всередину.
Тереза полізла за ним. Вони сіли на дні капсули і, не змов

ляючись, вхопилися за її другу половину. Віко мало гумову 
підкладку, і триматися за нього було легко. Томас ліг животом 
на край капсули, напружився і потягнув, вкладаючи в ривок 
усю силу.

Томас уже приготувався зачинити віко, як раптом підбіг
ли Бренда і Хорхе. Томас відчув хвилю полегшення, що вони 
живі.

— Для нас місце є? — запитав Хорхе, намагаючись пере
кричати шум бурі.

— Залазьте! — відповіла Тереза.
Вони двоє стрибнули досередини, розплескавши ка

люжу каламутної води. Для чотирьох місця виявилося за
мало. Нічого, головне, що цілі. Томас посунувся в кінець 
капсули, тримаючи трохи прочиненим віко, по якому 
тарабанив дощ. Тільки-но всі влаштувалися, Томас і Те
реза пригнулися й опустили віко. Майже зникли звуки; 
чути було тільки стукіт крапель, гуркотіння грому, вибу
хи блискавки і дихання друзів під боком. Та ще цей дзвін 
у вухах...

Залишалося сподіватися, що й інші здогадалися, де шукати 
укриття.
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— Спасибі, що впустив, muchacho,— промовив Хорхе, 
віддихавшись.

— Прошу,— відповів Томас. Темрява всередині була хоч 
в око стрель, але він запам’ятав, що Бренда поруч, за нею Хор
хе, а Тереза в протилежному кінці капсули.

— Я вже боялася, ти передумаєш брати і нас із собою,— 
подала голос Бренда.— Скористаєшся шансом і позбудешся 
зайвого клопоту.

— Та годі тобі,— відмахнувся Томас, занадто втомлений, 
щоб перейматися тактовністю. Всі були виснажені, та й навряд 
чи закінчилися всі їхні біди.

— То це і є наш прихисток? — запитала Тереза.
Ввімкнувши підсвічування на годиннику, Томас перевірив

час: ще сім хвилин.
— Дуже сподіваюся. Можливо, зараз ці чорні квадрати 

знову заворушаться й опустять нас у затишну, безпечну місци
ну, і ми всі житимемо довго і щасливо. Чи ні.

Грюк!
Томас скрикнув — у віко капсули щось гахнуло з оглушли

вим тріском, від якого мало не луснули барабанні перетинки. 
У стелі утворилася щілинка — вузька і коротка, що ледве про
пускала сіре світло і крихітні намистини води.

— Здається, блискавка,— промовила Тереза.
Томас потер вуха — дзвеніло нестерпно.
— Ще кілька разів так гахне — і доведеться шукати нове 

укриття,— зронив він; голос звучав глухо.
Знову глянув на годинник. П ’ять хвилин. Вода затікала 

в капсулу, сморід нікуди не подівся, зате у вухах уже не так 
дзвеніло.

— Не так я це уявляв, hermano,— зізнався Хорхе.— Думав, 
ти приведеш нас сюди і вмовиш великих босів нас прийняти. 
Вилікувати. А тут ми лежимо замкнені в смердючих ночвах 
і чекаємо, коли нас підсмажить блискавка.

— Скільки ще чекати? — запитала Тереза.
Томас глянув на годинник.
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— Три хвилини.
Зовні вирувала буря, повітря розтинали блискавки та вда

рялися в землю, тарабанив по віку дощ.
У капсулу знову вдарило, і тріщина в стелі збільшилася на

стільки, що вода полилася суцільним потоком просто на голо
ви Бренді й Хорхе. Засичало, і слідом за водою в капсулу по
валив пар — так сильно розігрілася обшивка контейнера. ’

— Ми довго так не протягнемо! — вигукнула Бренда.— 
Сидіти і чекати — ще гірше!

— Дві хвилини! — відповів Томас.— Тримайся!
Зовні долинув новий звук. Спершу ледве чутний, майже 

невловимий за виром бурі. Поступово набираючи сили, він 
став схожий на гудіння — низьке та глибоке. Томасове тіло 
завібрувало.

— Що це? — запитала Тереза.
— Гадки не маю,— відповів Томас.— Навряд чи щось доб

ре, якщо згадати сьогоднішні пригоди. Залишилося протрима
тися хвилину.

Гудіння лунало дедалі гучніше й глибше, заглушуючи грім 
і дощ. Стінки капсули завібрували. Зовні долинув гул вітру — 
неприродний, не такого вітру, що віяв сьогодні цілий день.

— Півхвилини,— оголосив Томас і раптом передумав.— 
А може, ви маєте рацію. Що як ми проґавили щось важливе? 
Я... думаю, треба поглянути.

— Що? — перепитав Хорхе.
— Треба вилізти і поглянути, звідки лунає цей звук. Допо

можіть підняти віко.
— І мені в дупу бабахне гарненька величенька блискавка.
Томас підважив віко.
— Ризикнемо. Штовхайте!
— А й  справді,— погодилася Тереза і потягнулася допо

могти Томасу. До неї приєдналася Бренда, а потім і Хорхе.
— Ще трохи,— сказав Томас.— Готові?
Друзі на згоду гмикнули, і він почав відлік:
— Один, два, три!
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Штовхнули вгору занадто сильно. Закінчилося тим, що 
віко відскочило й упало на землю, і капсула лишилася цілком 
відкрита. Тепер дощ періщив горизонтально, підхоплений 
вітром.

Перехилившись через край капсули, Томас вирячився на 
предмет, що висів за тридцять футів над землею і швидко зни
жувався. Великий, круглий, він мерехтів вогниками і викидав 
снопи блакитного полум’я. Томас упізнав судно, яке врятувало 
його після поранення. Берг.

Томас поглянув на годинник і збагнув, що спливають остан
ні секунди відведеного часу. Знову подивився вгору.

Берг приземлився на опори-кігті, й у його залізному череві 
почав відчинятися вантажний люк.



Томас збагнув, що більше не можна гаяти часу. Ніяких пи
тань, остраху, суперечок. Час діяти.

— Бігом! — гукнув Томас і, схопивши Бренду за руку, 
вистрибнув з капсули. Послизнувся і впав у багнюку з гуч
ним «плюсь». Сів, спльовуючи слиз і витираючи очі, а тоді 
зіп’явся на ноги. Злива періщила, грім гримів звідусіль, блис
кавки осявали повітря зловісними виблисками.

Бренда допомогла вилізти з ящика Хорхе й Терезі. То
мас дивився на берг — той стояв десь за п’ятдесят футів 
од них, з повністю відчиненим вантажним люком — така 
собі роззявлена паща, з якої лилося тепле світло. Всере
дині виднілися силуети озброєних людей. Відразу стало 
зрозуміло: вони не збираються виходити назовні й до
помагати зацілілим залізти в прихисток. У справжній 
прихисток.

— Швидше! — вигукнув Томас і помчав уперед, виста
вивши перед собою ніж — на той раз, якщо хтось із мон
стрів зацілів і жадає продовжити бій.

Тереза й інші не відставали.
Двічі Томас послизнувся у багнюці та впав, але Тереза до

помогла підвестися, потягнувши його за футболку. Так само 
наввипередки бігли до корабля й інші підлітки. У темря
ві бурі, за завісою зливи, в сліпучих спалахах блискавок не 
можна було розгледіти, де хто. Та зараз не час перейматися 
тим, хто врятувався, а хто — ні.

Праворуч, огинаючи повітряне судно і відрізаючи шлях 
до відчиненого люка, вибігло з десяток монстрів. їхні леза, 
вимащені кров’ю, волого блищали. Чудовиська втратили 
половину жовтогарячих шишок і рухалися ривками, однак 
вони й далі дуже небезпечні. Екіпаж берга і не сіпнувся, щоб 
допомогти підліткам.
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— Пробиваємося! — гукнув Томас. І враз поруч виникли 
Мінхо з Ньютом та ще кілька глейдерів. Разом з ними Гаррі- 
єт і решта дівчат. Нехитрий план добити велетнів і забратися 
з пустелі зрозуміли всі.

Вперше за останні тижні, від самого Глейду, Томас забув 
про страх, та й навряд чи він колись його ще відчує. Хлопець 
і сам не розумів, та щось змінилося. Спалахнула блискавка, 
пролунав чийсь зойк; злива посилилася. Вітер жбурляв в об
личчя дрібні камінчики і краплі води, і били вони з однаковою 
силою. Чудовиська з ревом розтинали повітря клинками. То
мас біг на них, здійнявши ніж над головою.

Страху не було.
За три фути від монстра, що стояв по центру, Томас під

стрибнув і ногами хвицнув у лампочку в нього на грудях. Із 
сичанням лампочка луснула, й чудовисько, завиваючи, гепнуло
ся на спину.

Томас приземлився в багнюку й відкотився. Скочив на 
ноги і почав танцювати навколо істоти, рубаючи і штрикаючи 
ножем, розбиваючи шишки.

Хлоп, хлоп, хлоп.
Пірнаючи й відстрибуючи, Томас ухилявся від млявих уда

рів лез на кінцівках істоти. Рубав і колов. Хлоп, хлоп, хлоп. За
лишилося всього три шишки, чудовисько ледь ворушилося. 
Томас без жодних вагань став над ним, широко розставивши 
ноги, і швидкими рухами розбив світні нарости. Шишки з си
чанням згасли, і чудовисько здохло.

Томас озирнувся, чи не потребує хтось допомоги. Тереза 
свого монстра прикінчила, Мінхо і Хорхе — теж. Ньют схопив
ся за хвору ногу, а Бренда допомагала йому добити почвару.

За декілька секунд усе закінчилося. Жоден монстр не вору
шився. Жовтогарячі лампочки не горіли. Кінець.

Засапаний Томас подивився на берг, що був за двадцять фу
тів. У цю мить двигуни завелися, і корабель почав зліт.

— Відлітає! — крикнув Томас якомога голосніше, вказую
чи на єдиний засіб порятунку.— Швидше!
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І тільки-но останнє слово зірвалося з його вуст, як Тереза 
схопила його за руку і потягла за собою до корабля. Послиз
нувшись у калюжі, Томас заточився, але швидко вирівнявся 
і помчав уперед. Позаду пролунав грім, спалахнула блискавка, 
осяваючи все небо. Долинув ще один крик. Інші хлопці бігли 
поруч — ліворуч і праворуч, попереду і позаду. Ньют шку
тильгав, і Мінхо наглядав за ним, щоб той не впав.

Берг уже відірвався від землі на три фути. Піднімаючись 
у повітря, він кренився набік, готовий щомиті полинути впе
ред. Двоє глейдерів і три дівчини уже вилізли на платформу 
люка; берг продовжував зліт. Приспіли інші хлопці й теж по
чали залазити.

Коли до люка підбігли Томас і Тереза, дверцята вже підня
лися до грудей. Учепившись у гладку поверхню долонями, То
мас підстрибнув і, закинувши на дверцята спершу праву ногу, 
потім ліву, перекотився. Корабель злітав. Хлопці досі заби
ралися на борт, допомагаючи залізти в берг останнім. Тереза 
ніяк не могла вчепитися за край дверцят.

Томас нахилився, вхопив її за руки і втягнув усередину. Ді
вчина впала просто на нього, обмінявшись із ним коротким 
переможним поглядом. Підвелася і разом з Томасом перехи
лилася через край перевірити, чи не відстав ще хто-небудь.

Берг, піднявшись на шість футів, збільшив крен. З краю 
дверцят звисали троє; Гаррієт і Ньют витягали незнайому дів
чину, Мінхо допомагав Арисові, й тільки Бренда безпорадно 
хвицала ногами, намагаючись підтягнутися.

Впавши на живіт, Томас підповз до неї і вчепився в праву 
руку, а Тереза — в ліву. Через дощ дверцята зробилися слизькі, 
й Томас під вагою Бренди почав був з’їжджати вниз, до краю, 
але раптом зупинився. Глянувши назад, він побачив, що їх із 
Терезою за ноги тримає Хорхе: сівши, він уперся в підлогу 
п’ятами.

Томас, повернувшись назад до Бренди, смикнув її за руку, 
і за допомогою Терези її вдалося затягнути наполовину. Далі 
пішло легше. Бренда отримала опору, і, поки забиралася на
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борт, Томас іще раз подивився на землю під кораблем. Та наче 
падала вниз, забираючи з собою трупи жахливих велетнів, дох
лих і мокрих, з обвислими клаптями шкіри, які колись сяяли 
жовтогарячим світлом. А поряд з ними залишилися тіла лю
дей: полягло їх небагато, і Томас їх не знав.

Він відсунувся подалі від краю, відчуваючи неабияку по
легшу. Прорвалися — переважна більшість. Прорвалися через 
психів, бурю і монстрів. Прорвалися. Обмінявшись поглядами 
з Терезою, Томас обняв її — міцно і забувши на мить про зра
ду. Прорвалися!

— Хто ці двоє?
Томас обернувся на окрик. Коротко стрижений рудий чо

ловік спрямував чорний пістолет на Бренду і Хорхе. Вони двоє 
сиділи й тремтіли поряд, усі в синцях, наскрізь змоклі.

— Відповідайте! Хто-небудь! — крикнув чоловік.
Томас промовив, не встигши як слід зміркувати:
— Вони допомогли нам пройти через місто. Без них ми б 

не дісталися прихистку.
Чоловік різко обернувся до Томаса.
— Ви... підібрали їх дорогою?
Не розуміючи, до чого він хилить, Томас кивнув.
— Ми уклали угоду. Обіцяли, що вони теж отримають ліки. 

Все одно наших поменшало.
— Це не має значення,— сказав чоловік.— Вам не дозволя

лося підбирати містян.
Берг набирав висоту, та дверцята люка ще не зачинилися, 

тож вітер вільно влітав у вантажний відсік. Якщо судно по
трапить у зону турбулентності, хто завгодно може випасти на 
землю і розбитися.

Томас звівся на ноги, сповнений рішучості відстояти до
мовленість.

— Ви сказали дістатися сюди, й ось ми тут!
Чоловік на якийсь час замислився.
— Часом я забуваю, як мало ви розумієте суть того, що від

бувається. Гаразд, одного залишимо, другий піде.
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— Тобто? — Томас був вражений, але намагався не виказа
ти цього.— Як це — другий піде?

Клацнувши запобіжником, чоловік прицілився Бренді 
в голову.

— Часу обмаль! Даю п’ять секунд: вибирай, хто залишить
ся. Якщо не вибереш, помруть обоє. Один.

— Стривайте! — Томас глянув на Хорхе і Бренду, але ті ди
вилися в підлогу, бліді від страху.

— Два!
Відчуваючи, як зростає паніка, Томас заплющив очі. Нічого 

нового, все повторюється. І Томас знає, що робити.
— Три.
В його серці страху більше немає. Ні подиву, ні пи

тань. Томас прийме умови. Підіграє. Пройде тести. Пройде 
Випробування.

— Чотири! — чоловік почервонів.— Вибирай швидше, бо 
обоє помруть!

Розплющивши очі, Томас ступив уперед і, вказавши на 
Бренду, вимовив два найжахливіші слова у своєму житті:

— Вбивайте ї ї
Оскільки за умовою лишитися може тільки хтось один, То

мас гадав, що знає, як усе буде далі. Це чергова Змінна, і позбу
дуться того, кого він не обрав. Але він помилився.

Сховавши пістолет у кобуру на штанах, чоловік обіруч схо
пив Бренду за сорочку і поставив на ноги. Без слова він рушив 
до люка, волочачи її за собою.



Бренда подивилася на Томаса переляканими очима, на її об
личчі читався біль, а чоловік мовчки волочив її металевою під
логою берга. До люка, до вірної смерті.

Він уже здолав півдороги, коли Томас не витримав.
Він стрибнув, вдаривши чоловіка під коліна; чорний піс

толет відлетів убік. Бренда впала і покотилася, але вмить під
скочила Тереза, зловила дівчину і відтягнула вбік. Схопивши 
чоловіка за горло лівою рукою, правою Томас намацав пісто
лет, схопив і прицілився.

— Більше ніхто не помре,— важко сапаючи і сам собі 
дивуючись, заявив Томас.— Якщо всього, через що ми про
йшли, недосить, аби скласти ваші дурнуваті тести, тоді бу
демо вважати, що ми їх завалили. Але тести закінчилися,— 
кажучи це, Томас міркував, чи не так усе й було задумано. 
Хоча це вже байдуже: Томас не жартував. Годі вже безглуздих 
убивств і смертей.

Обличчя чоловіка трохи пом’якшало, і на ньому навіть 
з’явилася подоба посмішки. Незнайомець відповз до стіни, 
а дверцята люка зачинилися. При цьому петлі вищали, як 
різана свиня. Ніхто не промовив ані слова, поки дверця
та з клацанням не стали на місце і не стих останній порив 
вітру.

— Мене звати Девід,— відрекомендувався чоловік; у тиші, 
що її порушували тільки гудіння двигунів і сопел, голос його 
прозвучав несподівано гучно.— Не хвилюйтеся. Правда на ва
шому боці, Випробування закінчилися. Все закінчилося.

Томас глузливо кивнув.
— Десь я це вже чув. Ми досвідчені й більше не дозволимо 

поводитися з нами, як зі щурами. Годі вже.
Девід обвів вантажний відсік поглядом, немов перевіряючи, 

чи згодні інші з тим, що каже Томас. Сам Томас не ризикнув
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випустити його з поля зору. Довелося просто повірити, що за 
спиною в нього стоять люди.

Нарешті Девід знову подивився на Томаса і, примирливо 
піднісши долоню, почав повільно підводитися, а підвівшись, 
сховав руки в кишені.

— Ти ніяк не зрозумієш, що все йшло і йтиме за сценарі
єм. Але це правда, Випробування завершилися. Ми веземо вас 
у безпечне місце — справді безпечне. Більше ніяких тестів, ні
якої брехні, ніяких підстав. Ніякої облуди.

Помовчавши трохи, він провадив:
— Пообіцяти вам я можу тільки одне. Коли ви довідаєте

ся, заради чого проходили Випробування і чому таке важливе 
число тих, хто зацілів, то все зрозумієте, обіцяю.

Мінхо пирхнув:
— Такого дристу я ще в житті не чув.
Томас, попри все, не міг не порадіти, що Мінхо не втратив 

свого почуття гумору.
— А що ліки? Нам їх обіцяли. Дайте ліки нам і нашим про

відникам, бо в іншому разі про довіру й мови бути не може.
— Ви ліпше подумайте, чого хочете просто зараз,— пора

див Девід.— Відтепер усе буде по-іншому. Ліки ви отримаєте, 
як і було обіцяно. Тільки-но повернемося в штаб. Пістолет 
можеш залишити собі. До речі, якщо хочете, віддам вам біль
ше зброї. Битися і справді нема з ким і з чим, і не буде більше 
тестів, тож не доведеться від них відмовлятися. Коли берг при
землиться, ми вас вилікуємо, і ви вільні робити, що заманеть
ся. Єдине, ми попросимо вислухати нас. Просто вислухати. 
Упевнений, ви заінтриговані, що стоїть за Випробуваннями.

Томасові хотілося заверещати на чоловіка, але він розу
мів, що це марно. Отож лише відповів якомога спокійнішим 
голосом:

— Більше ніяких ігор.
— У разі чого,— додав Мінхо,— ми будемо битися. Якщо 

помремо, то так і буде.
Цього разу Девід усміхнувся по-справжньому.
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— Знаєте, на цьому етапі саме такого ми від вас і очікува
ли,— мовив він і вказав на дверцята в протилежному кінці 
відсіку.— Ходімо?

Цього разу заговорив Ньют:
— Що ще у клятому порядку денному?
— Вам же, напевно, хочеться поїсти, помитися? Поспа

ти? — Девід обійшов глейдерів і дівчат.— Політ буде дуже 
довгий.

Томас і решта якийсь час перезиралися. Але зрештою все- 
таки рушили за чоловіком. Вибору-бо вони таки не мали.



Наступні кілька годин Томас намагався ні про що не думати.
Він переміг у сутичці, але опісля вивітрилися і сили, і муж

ність, і переможне відчуття; підлітки займалися рутинними 
справами. Гарячі страви. Холодні напої. Медичний огляд. Дов
гий і приємний душ. Чистий одяг.

Томаса не полишало відчуття, що ситуація повторюється. 
Хлопців заспокоюють, перш ніж улаштувати їм нове випробу
вання — як тоді, коли вони прокинулися в гуртожитку після 
порятунку з Лабіринту. Але що їм робити? Ані Девід, ані його 
підлеглі не погрожували — не робили більше нічого, що ви
кликало б тривогу.

Відпочилий і ситий, Томас присів на канапу у вузькому ко
ридорі, який вів у просторий відсік берга, повний потертих 
різношерстих меблів. Хоча хлопець і намагався уникати Тере
зи, вона таки знайшла його. Досі важко було перебувати поруч, 
говорити з нею або з кимсь іще. Він не міг ніяк заспокоїтися.

Але він постарався тримати себе в руках, адже нічого не міг 
змінити. Берг не захопиш, а якщо і взяти екіпаж у заручники, 
то як впоратися з цією машинерією? Куди летіти? Отож усі 
летять туди, куди звелів «БЕЗУМ», і там вислухають остаточ
ний присуд.

— Про що думаєш? — нарешті запитала Тереза.
Томас радів, що вона зробила це вголос. Не хотілося більше 

спілкуватися з нею телепатично.
— Про що думаю? Та я взагалі намагаюся не думати.
— Ага. Мабуть, варто насолодитися миром і спокоєм, поки 

є можливість.
Томас подивився на Терезу. Дівчина спокійнісінько сиді

ла біля нього, наче вони й досі найкращі друзі. Але він цього 
більше не міг витримувати.

— Мене дратує, що ти поводишся, ніби нічого не сталося.
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Тереза опустила погляд.
— Я багато чого намагаюся забути, як і ти. Не думай, я зо- 

всім не дурна. Чудово розумію, що ми вже ніколи не будемо, як 
колись. Але якби був шанс повернутися в минуле й усе зміни
ти, я б ним не скористалася. План спрацював. Ти живий, і це 
головне. Може, колись ти мене пробачиш.

Томаса дратувало, як раціонально вона міркує.
— Мене хвилює одне: як зупинити «БЕЗУМ». Те, що вони 

роблять з нами, неправильно. І неважливо, наскільки тісно я з 
ними пов’язаний. Так не можна.

Тереза трохи відкинулася, поклавши голову на під
локітник.

— Облиш, Томе. Нам стерли пам’ять, але не позбавили 
здатності мислити. І коли «БЕЗУМ» нагадає, заради чого ми 
беремо участь в експерименті, розповість усе, то з ними дове
деться співпрацювати далі. Виконувати всі їхні вимоги.

Томас трохи поміркував. Ні, він не згоден з Терезою. Зо
всім не згоден. Може, колись він і сам так думав, але не зараз. 
Однак з Терезою він цього не обговорюватиме.

— Напевно, твоя правда,— пробурмотів він.
— Коли ми востаннє спали? — зронила вона.— Уже й не 

згадаю.
І знову вона поводиться, наче все гаразд.
— Зате я пам’ятаю. За себе, в усякому разі. Востаннє я спав 

у газовій камері, куди ти мене запхнула, оглушивши перед цим 
здоровенним списом.

Тереза потягнулася.
— Тут я можу лише вкотре вибачитися. Ти бодай відіспав

ся — я ж очей не склепила, поїси ти не вийшов. Здається, я вже 
два дні на ногах.

— Бідолашка,— позіхнув Томас, не втримавшись — він 
теж утомився.

— Гм?
Томас подивився на неї: Тереза лежала з заплющеними 

очима, дихання її сповільнилося. Отак узяла й заснула. Томас
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озирнувся на глейдерів і дівчат з групи «В». Переважно всі 
теж спали. Не спав лише Мінхо, який намагався поговорити 
з симпатичною дівчиною, але та вже заплющила очі. Хорхе 
і Бренди Томас ніде не помітив — і це було дивно, коли не 
тривожно.

Томас раптом відчув, що йому бракує Бренди, але його 
власні повіки вже поважчали, і втома скувала тіло. Томас, 
з’їжджаючи по спинці канапи, вирішив пошукати дівчину піз
ніше. Нарешті він здався, дозволяючи солодкій дрімоті погли
нути його.



Прокинувшись, Томас покліпав, протер очі — але не побачив 
нічого, крім суцільної білина. Ні силуетів, ні тіней, ні кольорів, 
нічого. Лише біле.

Він мало не піддався паніці, але йому раптом подумало- 
ся, що це може бути сон. Такий от дивний сон. Він відчував 
власне тіло, відчував під пальцями власну шкіру. Відчував, що 
дихає. Чув, що дихає. Однак і далі навколо нього панувала су
цільна ясна порожнеча.

«Томе».
Голос. Ті голос. А уві сні вона теж здатна з ним розмовляти? 

Вона вже так робила раніше? Так.
«Привіт»,— відповів Томас.
« Ти... ти як?» — занепокоєно запитала Тереза.
«Що? А, все гаразд. А  що?»
«А я гадала, ти трохи здивуєшся».
Томас збентежився. «Що ти маєш на увазі?»
«Скоро ти багато чого зрозумієш. Дуже скоро».
Тільки зараз Томас зрозумів, що з голосом у Терези щось 

не так. Якийсь він був дивний.
«Томе?»
Він не відповів. Усередині заворушився страх. Жахливий, 

нудотний, отруйний страх.
«Томе?»
«Хто... хто ти?» — запитав нарешті Томас, боячись по

чути відповідь.
По паузі йому відповіли:
«Ц е я, Томе. Це Бренда. На тебе чекають неприєм

ності».
Томас закричав — сам не встигнув зрозуміти, як це стало

ся. Він кричав, і кричав, і кричав, аж поки не прокинувся від 
власного крику.
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Він сів, геть зарошений потом. Ще не оговтавшись, ще інфор
мація про навколишній світ не промайнула нервовими закін
ченнями і когнітивними зонами мозку, Томас збагнув, що все 
не так. У нього знову все забрали.

Він лежав на долівці, один у кімнаті. Стіни, стеля, підло
га — все довкола білого кольору. Долівка пружинила — щіль
на та гладенька, але достатньо зручна. Томас поглянув на сті
ни — вони були оббиті м’якою підбивкою, і що чотири фути 
виднілися головки цвяхів. Світло падало з прямокутника в сте
лі — занадто високо, не дістати. Пахло чистотою: нашатирем 
і милом. Навіть одяг на Томасові був безбарвний: футболка, 
штани і шкарпетки.

Єдиною темною річчю в цій кімнаті був стіл. Коричневий 
стіл десь за дюжину футів од Томаса, в центрі приміщення, ста
рий, пошарпаний і подряпаний, а поруч із ним — дерев’яний 
стілець. Позаду столу — такі ж, як і стіни, двері з підбивкою.

Томас відчував дивний спокій. Здавалося б, час схопитися 
і, кличучи на допомогу, кинутися до дверей, але він знав, що 
вони не відчиняться й ніхто його не почує.

Томас знову в Ящику — не варто було й плекати марні 
надії.

«Панікувати я не збираюся»,— сказав собі Томас. Це чер
говий етап Випробувань, і цього разу він з боєм вимагатиме 
змін, щоб покласти цьому край. І ось, зважившись за будь-яку 
ціну відвоювати свободу, Томас не відчував ані найменшої 
тривоги.

«Терезо? — покликав він. Тереза й Арис — єдині, з ким він 
пов’язаний ззовні.— Ти мене чуєш? Арисе, а ти?»

Ніхто не відповів. Ні Тереза. Ні Арис. Ні... Бренда.
Бренда... Ні, то був сон. Безумовно, лише сон. Бренда не 

працює на «БЕЗУМ», не вміє спілкуватися телепатично.

Розділ 65

3 1 5



«Терезо? — напружуючи всі сили, кликав Томас.— Арисе?» 
Нічого.
Томас підвівся й підійшов до столу, але за два кроки від 

нього натрапив на невидиму стіну. Бар’єр, як у гуртожитку.
Томас не дозволив паніці оволодіти ним, не дав страху на

брати сили, а лише відійшов у куток, сів там і, заплющивши 
очі, розслабився.

Поки чекав, заснув.

«Томе? Томе!»
Томас і не знав, скільки разів вона його гукнула, поки він 

нарешті озвався.
« Терезо? — Томас прокинувся наче від поштовху й, огля

нувши білу кімнату, одразу ж згадав, де він.— Ти де?»
«Нас відіслали в інший прихисток. Щойно берг приземлився. 

Ми тут уже кілька днів стовбичимо. З тобою щось сталося?»
Тереза спитала це стурбовано — ба навіть злякано. Це дуже 

відчувалося. А сам Томас відчував лише збентеження.
«Кілька днів?Що...»
«Нас забрали, щойно ми приземлилися. Нас запевняли, що 

вже запізно — що Спалах занадто глибоко проник у  твій мозок. 
Що ти з'їхав з глузду і лютуєш».

Щоб не розклеїтися, Томас старався не думати, що «БЕЗ
УМ» уміє стирати пам’ять.

«Терезо... це ще одне Випробування. Мене замкнули в білій 
кімнаті. А  ви... скільки днів ви просиділи у  прихистку?» 

«Майже тиждень».
Томас не відповів. Хотілося вдати, ніби взагалі не почув 

останньої фрази. Страх потроху почав просочуватися в груди. 
Чи можна вірити Терезі? Вона вже стільки брехала! І раптом 
це і не вона говорить? Давно час цілком порвати з нею.

«Томе,— знов озвалася Тереза.— Що відбувається? Я  геть 
розгублена».

У Томаса в грудях палало, аж сльози наверталися на очі. 
Колись він вважав Терезу найкращою подругою. Але більше
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так не буде. Тепер, думаючи про Терезу, Томас відчував тільки 
гнів.

«Томе! Що з тобою?»
« Терезо, слухай мене».
«Алло! А  я що, по-твоєму, роблю?»
«Ти просто... слухай. Мовчи і слухай, не перебивай».
Пауза. «Гаразд». Тихий і зляканий голос у нього в голові’.
Гнів кипів і пульсував, Томас більше не міг його стримува

ти. На щастя, йому не довелося висловлюватися вголос.
«Терезо, забирайся».
« Томе...»
«Мовчи. Не говори більше. Просто... дай мені спокій. Пере

кажи «БЕЗУМУ», що я втомився від ігор. Перекажи, що з мене 
вже годі!»

Кілька секунд Тереза мовчала. «О кей». Знову пауза. 
«Окей. Скажу тобі одну річ нао станок».

Томас зітхнув. «Не можу дочекатися».
Заговорила Тереза не відразу, і якби не відчуття її присут

ності, Томас вирішив би, що вона вже зникла.
«Томе?»
«Що?»
«„БЕЗУМ" — це добре».
І тоді вона справді зникла.
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Не час дозволяти емоціям втручатися в нове завдання. Так, 
певні події пішли геть непередбачувано. Не все ідеально — 
були промахи,— та намітився величезний прогрес, і ми зібра
ли велику кількість необхідних шаблонів. І тому я сповнена 
надії.

Очікую від вас і надалі професійної поведінки, і не забу
вайте про нашу мету. Життя величезної кількості людей зараз 
у руках маленької жменьки. Саме тому так необхідно виявити 
особливу пильність і зосередженість.

Майбутні дні фундаментальні для нашого дослідження, і я 
цілком упевнена: коли ми повернемо суб’єктам пам’ять, всі 
вони будуть готові виконувати наші накази. Всіх потрібних 
кандидатів ми досі маємо. Незабаром усі шматочки пазлу ста
нуть на місце.

Майбутнє людської раси понад усе. Кожна смерть і кожна 
жертва варта кінцевого результату. Наближається фінал нашої 
монументальної роботи, і я впевнена, що все спрацює. Ми роз
робимо шаблони. Створимо матрицю. І отримаємо ліки.

Аналітики уже готуються. Коли скажуть, що вже час, ми 
деактивуємо Стир і повідомимо решті суб’єктів, чи мають 
вони — чи не мають — імунітет до Спалаху.

Поки що це все.

КІНЕЦЬ ДРУГОЇ КНИГИ



Той, що біжить у Лабіринті

Глибоко вдихніть, перш ніж починати 
читати книжки Джеймса Дешнера.

« D ese re t N ew s»
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Д  39
Д еш н ер  Д ж .

Д  39 Випробування вогнем : Роман /  Д ж ейм с Деш нер ; П ер.
з англ. Н . Вишневської. —  К. : K M  Publishing, 2015 . —  320  с.
(Той, щ о біжить Л абіринтом ; кн. 2).

Втеча з лабіринту мала відкрити Томасу й решті глейдерів шлях 
на свободу. Тільки виявилося, що тести ще не закінчилися, і тепер їх 
чекає друга фаза —  випробування вогнем у розжареній пустелі, яку 
дуже влучно назвали Пеклом. Н а те, щ об перетнути Пекло й дістати
ся безпечного прихистку, глейдери мають два тижні. Але тепер у них 
є конкуренти, тож ставки підвищуються. Кому вдасться дійти до кін
ця й не загинути?

Літ ературно-худож нє видання 
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