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ВІЧ-НА-ВІЧ 
ІЗ САМИМ СОБОЮ

Фантастична повість

...Металево брязнули двері внутрішньої перего
родки, долинули приглушені голоси, далі — нарос
таючий тупіт кількох пар ніг, серед яких явно 
виділялися жіночі, і раптом я усвідомив: це — до 
мене. Усе в мені похололо, руки вмить вкрилися 
огидним липким потом, ноги підкосилися — і я без
сило впав на ліжко. Це, звичайно, мусило колись 
статись, але ж так швидко, так несподівано! Таж 
людині треба підготуватися, внутрішньо змиритися 
з неминучим, невже вони цього не розуміють?! Я не 
хочу, не хочу бути похованим заживо!

Спазми міцно тримали горло, не даючи прорва
тися назовні навіть хрипінню, руки та ноги відмов
лялися служити приреченому тілу, я міг лише бо
жевільними очима дивитися на куті залізом двері. 
Кроки поволі ставали все ближчими, потім ураз 
стало тихо, на мить піднялося вічко, сухо клацнув 
замок, і на мене прохолодно повіяло небуттям.

Першим увійшов черговий офіцер. Він звично 
роззирнувся у пошуку відхилень від установлених 
норм і промовив із напускною суворістю:

—  Засуджений, встаньте!
Якоюсь частиною свідомості я вже встиг зрозу

міти, що трохи поквапився, оцінюючи події, проте 
охоплене жахом тіло все ще не слухалося мене. Тож 
після промовистого жесту офіцера два дужі конвоїри 
не вельми чемно узяли мене за плечі й поставили на 
ноги перед вродливою молодою незнайомкою.



— Ще раз попереджую, пані Олено, це небезпеч
но, — офіцер дивився на жінку з непідробною сим
патією. — Може, з вами залишиться хтось із моїх 
хлопців?

— Спасибі за турботу, — навіть у такому місці 
відвідувачка не могла втриматися від кокетливого 
тону, — та, схоже, ви перебільшуєте загрозу.

— Ну що ж, як бажаєте, — зітхнув офіцер і по
дивився на мене. — А ви глядіть, засуджений, без 
дурниць...

Важкий тюремний замок соковито клацнув, і ми 
залишились удвох. Пані Олена відразу ж втратила 
свій упевнений вигляд і, підійшовши до столу, по
чала порпатися в сумочці, а я продовжував стояти, 
мовчки дивлячись на неї.

— Пане Дмитрук, — нарешті озвалась вона і по
вернулася до мене, — пане Ігоре... можна мені вас 
так називати?

Я кивнув.
— Вибачте, що мушу ще раз нагадати добре відо

му вам і... дуже неприємну річ, але... але... ваше 
становище практично безнадійне...

Я судомно стиснув щелепи, мої очі приречено за
плющились, і я відвернувся від своєї мучительки.

— Точніше, було безнадійним, — відразу ж ви
правилась вона. — Було, бо ми хочемо дати вам 
шанс...

— Ви?! — слово, що вирвалося з мого горла, про
звучало недовірливо і майже благально.

— Так, пане Ігоре, ми. — Олена нарешті дозволи
ла собі посміхнутись. — Я представляю тут одну 
солідну установу, що займається... багатьма про
блемами на стику фізики, хімії та біології. Нова
торськими проблемами... І зараз нам потрібний...



Вона дещо збентежено замовкла, і я ледве зміг 
подолати в собі хвилю ядучої гіркоти, що вихлюп
нулася на ледь зажеврілу надію.

— Зрозуміло, вам потрібен піддослідний... Ви
вчити вплив на людський організм якої-небудь 
речовини, чи випромінювання, чи ще чогось...

— Ні-ні, пане Ігоре, ви помиляєтесь! — Олена аж 
підскочила. — Жодних випробувань на вашому ор
ганізмі, жодних експериментів медико-біологічно- 
го характеру! Запевняю вас! Ми займаємося зовсім 
іншим!

—  І чим же?
Приваблива дослідниця відступила назад, трохи 

помовчала, остигаючи після невеличкого спалаху 
емоцій, і відповіла вже спокійно:

— Наша проблематика, якщо не вживати суто 
наукової термінології, — телепортація.

Телепортація! Це слово вдарило мене як обухом 
по голові! Миттєве переміщення фізичних тіл з 
однієї точки простору в іншу!

Олена вела далі:
— Мушу попередити, що ми не можемо вам роз

крити механізму цього процесу і тому...
Однак я вже майже не слухав її. Телепортація! Та 

з цієї страшної камери я готовий перенестися куди 
завгодно! Хай там що! Хоча все-таки що потім? 
Термін за ґратами, життя в безлюдному місці чи, 
може?.. Тільки б не довічне ув’язнення!

— Вибачте, — не дуже чемно перебив я свою 
співрозмовницю, несподівано затремтівши всім 
тілом, — але що мене чекає після... після того?

— Якщо ви погодитеся на наші умови, то отри
маєте гарантії свого звільнення відразу ж після за
вершення експерименту. Можливо, під наглядом



поліції. Тільки, напевно, з вимогою проживання 
поза межами країни...

Боже мій... Невже все це правда? Я опустився на 
ліжко і, притулившись спиною до бильця, втупив 
застиглий погляд у стіну. Здавалось, я перенісся у 
казку, де головний герой часто потрапляє у без
вихідь, але щоразу в останню мить знаходить поря
тунок.

— ...Звичайно, у всьому цьому є чималий ри
зик. — Олена трохи підвищила тон, щоб повернути 
мене до дійсності. — За розрахунками наших фа
хівців, ймовірність вдалого завершення експери
менту становить лише сімдесят відсотків. Тому ква
пити вас ми не будемо, подумайте кілька днів...

Гаряча хвиля вдарила мені в обличчя. Про що во
на говорить, які ще кілька днів?! А якщо більше 
ніхто не прийде?! Я зірвався на ноги і випалив:

— Що тут думати, я згоден! Давайте, що там тре
ба підписати?

...Перед моїм внутрішнім зором кадр за кадром 
промайнули спогади, яскраві, ніби все це відбува
лося тільки вчора. Кремезний бородань із незво
рушним обличчям нарешті закінчив розмову по 
відеофону і поволі обернувся до мене. Зустрівшись 
із ним поглядом, я зрозумів: ось воно, почи
нається.

У животі з’явився неприємний холодок, у роті 
зненацька пересохло, і я, націдивши із сифона газо- 
ваної води, кількома ковтками спорожнив склян
ку. Потім підвівся, знову подивився на бороданя, і 
той ствердно кивнув головою. Двоє подібних до 
штангістів хлопців у білих халатах відклали газети 
і теж запитально поглянули на нього. А він жестом 
показав на двері.



У цій клятій установі зі мною, та що там зі мною, 
навіть у моїй присутності майже не розмовляли. 
Що ж, я розумів: хто захоче говорити при вбивці, 
який позбавив життя сімох ні в чому не винних лю
дей. І я сам, беззаперечно прийнявши це правило 
поведінки, ні до кого не звертався першим. Тільки 
одне викликало в мені досаду: нізвідки не можна 
було довідатися, що саме зі мною збираються роби
ти, до чого конкретно я мусив би готуватися.

Десь колись я читав, що нібито при телепортації 
об’єкт перетворюється на енергію й у такому ви
гляді передається до приймача, де відбувається зво
ротний процес. Звичайно, ніхто не став би мені до
кладно пояснювати, як усе це робиться, але навіть 
найменші дрібниці чи зовсім несуттєві деталі могли 
б значно полегшити мені очікування експерименту. 
Єдиною, у кого я наважився б запитати про щось 
таке, була Олена, проте наша перша зустріч вияви
лась останньою.

Ми вийшли з кімнати і рушили по коридору: 
я — посередині, ліворуч і праворуч — мовчазні 
хлопці-штангісти. Тут також доводиться ходити 
під конвоєм, хоча й не таким, як у тюрмі: давався 
взнаки зовсім інший рівень, певно, була задіяна 
служба безпеки. Ну що ж, тепер уже недовго, ще 
трохи — і я стану вільною, майже зовсім вільною 
людиною! Нехай доведеться кудись виїхати, 
постійно перебувати під наглядом поліції, декла
рувати кожну поїздку за межі місця проживання, 
але ж скільки всього буде можна! Прогулятися ву
лицею самому, без конвою, піти на футбол, по
сидіти біля телевізора, випити кави з коньяком! 
Скільки найрізноманітніших речей буде можна! 
Але чому ж тоді ноги потроху наливаються свин



цем, а серце з кожним кроком калатає дедалі 
швидше? Невже через оті жалюгідні тридцять 
відсотків невдачі?

Мене завели до кабіни ліфта, і я відчув, як він 
рушив униз. Нарешті зупинка, двері відкрилися, 
перед очима — новий коридор, але вже не безлюд
ний, а заповнений збудженими науковцями. Моя 
поява — це сигнал для них, і через хвилю ми знову 
лише втрьох. Поворот праворуч, кілька кроків за 
важкі приземкуваті двері — і серце враз опинилося 
десь у животі. Просто переді мною, посеред великої 
кімнати, стояв похмурий металевий паралелепіпед, 
до якого зусібіч тягнулися різноманітні труби та ка
белі. Ось вона, телепортаційна камера!

У приміщенні, крім нас, іще кілька осіб в ідеаль
но випрасуваних білосніжних халатах. Для них це, 
виявляється, неабияке свято. Один із учених 
нерішуче підступив до мене і, намагаючись уникну
ти мого погляду, виголосив якусь фразу із запи
тальною інтонацією. До свідомості доходили тільки 
окремі слова, проте я знав, що мушу востаннє 
підтвердити свою згоду. Отже, так чи ні?

— Так, — відказав я без роздумів, однак, дивна 
річ, не почув жодного звуку. Науковець спочатку 
розгубився, але потім усе зрозумів і жестом запро
сив мене до столу. Я взяв ручку і, не читаючи, 
підписав два документи: про свою згоду стати 
об’єктом експерименту та про нерозголошення його 
таємниці. Учений задоволено кивнув, зважився на
решті звести погляд і, промовивши: "Ну, хай вам 
щастить", — повернувся до своїх співробітників. 
Двоє молодиків рушили до мене, й один із них ще 
на ходу сказав:

—  Роздягайтесь!



Серед присутніх була жінка, однак, зізнаюся, 
зовсім не це перешкоджало мені без проблем зняти 
одяг. Просто саме зараз таким відчутним стало те, 
над чим я раніше намагався не замислюватися, те, 
що здавалося не таким уже й суттєвим, коли тебе 
рятують від неминучого вироку. Страх! Холодний, 
пронизливий, паралізуючий! Страх не лише перед 
смертю, а й перед тим невідомим, що може настати 
після не зовсім вдалого завершення експерименту. 
Хай це навіть і не справжня страта, та все ж набага
то більше, ніж тільки тридцять відсотків імо
вірності смерті!

Однак, виявляється, навіть зовсім негнучкими 
пальцями можна розстібати ґудзики та скидати 
білизну, і вже незабаром я стояв перед камерою та
ким, яким прийшов у цей світ. Один із асистентів 
відчинив двері, і я приречено поплентався до входу 
в той передпокій пекла.

Усередині камера виглядала буденно: жодного 
тобі нагромадження химерних приладів, лише 
кілька індикаційних панелей та невеличких 
пультів на стінах, а також двометрове ложе на ви
сокій суцільній підставці. За мною увійшли асис
тенти і, як це не дивно, один із моїх конвоїрів, 
який, заклавши руки за спину, застиг біля дверей. 
Що ж, наглядати за злочинцем потрібно до остан
нього. Науковці вклали мене у ложе, зафіксували 
руки й ноги вузенькими прохолодними смужками, 
і я став подумки прощатися з життям.

Несподівано по всьому тілу прокотилася тепла 
хвиля — і звідкілясь з’явилася дивна полегкість. 
Щось невідоме змусило мене повірити, що це абсо
лютно безпечний експеримент і жодних підстав для 
хвилювань немає. Я навіть посміхнувся й уже



іншими очима поглянув довкола себе. Науковці ще 
поралися біля мого ложа, а охоронець, що нага
дував штангіста, нерухомо стояв у тій же позі. На 
якусь мить мені здалося, що він щось робить у себе 
за спиною, але конвоїр уже опустив руки та ступив 
до дверей, а за ним рушили до виходу й обидва асис
тенти.

Минули ще хвилина чи дві, аж раптом стеля наді 
мною розійшлася, в отворі хижо зблиснула поверх
ня невідомого апарата і почулося тихе дзижчання. 
Видовище було моторошним, проте злякатися по- 
справжньому я так і не встиг, зненацька провалив
шись у якусь темну безодню...

За відчуттями було важко визначити, скільки 
часу я був непритомним: день, годину чи лише 
кілька секунд. Але хіба це мало якесь значення? Го
ловне, що я живий! Експеримент завершився вдало! 
Невдовзі я зможу стати вільним!

Охоплений ейфорією, я спробував підвестися на 
ложі, однак руки й ноги були прикріплені вузьки
ми металізованими смужками, такими ж, як і там, 
звідки мене телепортували. А може, вони передали- 
ся разом із моїм тілом? Ця думка чомусь видалася 
мені такою смішною, що я нестримно зареготав. Ну 
де ж ви, яйцеголові любителі експериментів над 
живими людьми? Визволяйте з цього клятого ложа 
першопроходця крізь стіни, товсті металеві обшив
ки та інші матеріальні перешкоди! Приймайте 
підкорювача небачених енергій та швидкостей!

Минуло кілька хвилин, однак ніхто не з’являв
ся. Збудження трохи попустило, і я почав уважно 
озиратися довкола. Наді мною висів такий же диво
вижний апарат, і тепер можна було детально обсте
жити його, проте щось не дозволяло зробити цього.



Ага, стеля начебто нижча і не рівна, а якась трохи 
вигнута. Я перевів погляд далі — і з  подивом вия
вив, що все тут майже таке ж, як і там. Правда, мій 
стан перед експериментом не давав змоги уважно 
вивчати інтер’єр камери, однак онде і ті дві панелі, 
і схематичний малюнок між ними, і пульт, біля 
якого стояв конвоїр, — усе залишалося на тих же 
місцях. Ось тільки стіни тут чомусь не прямі, а на
че трохи похилі, та ще й вигнуті.

Несподівано звідкись ззовні до мене докотився 
незрозумілий гул, і камера раптом здригнулася, 
ніби від удару. Що за чортівня? Упало щось важ 
ке? Тіло конвульсивно смикнулося вгору, однак 
смужки тримали міцно. Тоді я почав несамовито 
шарпати руками та ногами й по хвилині бороть
би таки зумів звільнитися й вибратися з ложа. 
Куди ж це мене занесло? Що тут діється? Я 
швидко рушив до виходу й вражено завмер: двері 
були трохи перекошені й не замкнуті, а тільки 
причинені.

Заціпеніння тривало мить. Я обережно визирнув 
назовні й аж скрикнув: Господи, що тут діється?! 
Перед очима у хмарі пилу громадилися понівечені 
залізобетонні конструкції, величезні купи якогось 
каміння, металу, скла, штукатурки, а стеля зяяла 
проваллями! Що все це означає?! Невже наслідки 
експерименту?!

Замість дверей із приміщення очі знайшли 
напівзасипану діру з рваними краями. Я кинувся у 
коридор, але й там картина була не кращою. І жод
ної живої душі! Я заметався по крихітній ділянці 
вільного простору і раптом виявив забарикадовані 
уламками бетону невеличкі дверцята. Сюди! Через 
кілька хвилин розчистив завал і вхопився рукою за



клямку. О, сто чортів, двері зачинені! Клянучи все 
навкруги, я кинувся на пошуки лома і невдовзі 
знайшов потрібний шматок залізної арматури. 
Швидше, швидше! Невідомо, що тут зараз станеть
ся! У замку щось тріснуло, двері трохи відхили
лись, і я миттю прослизнув за них. І тут же глухо за
вив у розпачі.

Це було зовсім крихітне приміщення, яке майже 
уникло незрозумілої хвилі руйнації. На стінах теж 
були якісь індикаційні панелі, пульти, батареї пе
ремикачів... Але що це? Невже люк? Я кинувся до 
невеличкого штурвальчика і, вхопившись за нього 
обома руками, потягнув на себе. Ніякої реакції. 
А може, він закручений? Я щосили наліг на 
коліща, й — о диво! — воно подалося! Швидше, 
швидше! Я вдруге смикнув люк, ще покрутив, 
потім у відчаї рвонув його на себе і раптом опинив
ся на підлозі. У стіні наді мною чорнів овальний 
отвір. Що там?

Підвівшись, я нерішуче застиг. Аж тут, наче на 
підтвердження моїх найгірших побоювань, кімнат
ку добряче струсонуло, а ще за мить звідкілясь зго
ри долинув приглушений звук вибуху. Охоплений 
жахом, я, вже не розмірковуючи, кинувся до отво
ру і почав спускатися металевими східцями у вузь
ку шахту. Стіни й далі ледь здригалися та гуділи, і 
я не відразу почув під собою тихенький плюскіт. 
Вода! Господи, що тепер?! Якась мережа водопоста
чання? Може, нею вдасться вибратися назовні?

Я обережно опустився по пояс у теплу воду з ледь 
відчутним неприємним запахом та, пригинаючи го
лову і притримуючись рукою за стелю, рушив за 
течією уздовж невеличкого тунелю. Навкруги па
нувала цілковита темрява, тож покладатися можна



було тільки на власні слух і дотик. Незабаром плю
скотіння води попереду стало голоснішим: скидало
ся на те, що маленький струмок вливається там у 
щось значно більше. Рухи мої стали ще обе
режнішими, але зненацька дно пішло під укіс, і, не 
втримавшись, я з головою шубовснув у воду.

Звівшись на ноги, вже збирався було вилаятися, 
та слова застрягли мені у горлі. Я стояв у значно 
ширшому й вищому тунелі, тепер уже по груди у 
воді, а попереду невиразно сірів якийсь вузенький 
сегмент. Вихід! Радісно вигукнувши, я зробив два 
натужні кроки й уплав кинувся вперед. Однак неза
баром у душі виникло якесь тривожне передчуття, 
а за кілька метрів до виходу я вже остаточно пере
конався, що шлях на волю перекритий металевими 
ґратами.

Підпливши до них, я став на ноги, схопився ру
ками за гладенькі стержні та, з прокльоном, трусо
нув. Марно. Переді мною в оточенні майже пря
мовисних бетонних стін, під чистим зоряним небом 
тихо виблискував невеличкий басейн-відстійник, 
але відстань між прутами решітки була надто ма
лою, щоб протиснутися між ними. У нападі безси
лої люті я заходився торсати незворушний метал, 
аж поки в голові не з’явилася твереза думка: на
віщо давати волю емоціям, коли ще нічого як слід 
не обстежено?

Я занурився під воду, став обмацувати низ 
решітки і виявив між нею та дном вивідного ту
нелю доволі широку щілину, хоча й недостатню, 
щоб пролізти. Але ж можна спробувати відігнути 
кінці двох сусідніх вертикальних стержнів! Я 
кілька разів пірнав, щосили тягнучи до себе один із 
прутів та впираючись ногою в другий, і, здається,



таки не безрезультатно. Переконавшись у цьому, 
припинив підводні роботи, кілька хвилин віддиху
вався, а тоді, нарешті зважившись, набрав повні 
груди повітря і пішов на прорив.

Дуже швидко я зрозумів, що трохи поквапився. 
Голова спершу не хотіла пролазити, але я не відсту
пав — і таки домігся свого. Однак тепер у занадто 
вузьку щілину ніяк не вдавалося протиснутися пле
чам, тож доводилося щосили вигинатися. Напевно, 
на землі це було б доволі веселою грою, але тут мені 
раптом забракло повітря, і тіло конвульсивно смик
нулося вперед. Руки несподівано намацали виступ, 
яким закінчувався тунель і починався глибший ба
сейн. Я щосили рвонувся туди. У праве плече 
вп’ялося щось пекуче, ковзнуло через усю спину та 
боляче дзьобнуло в обидві сідниці, але я вже був по 
той бік ґрат! Хай живе свобода!

Бетонні стіни навколо водойми були надто висо
кими, щоб видертися ними, і я поплив далі за 
течією. Невдовзі виявилося, що тут каскад басей
нів, причому рівень води у кожному наступному з 
них десь на метр нижчий, ніж у попередньому. Я 
долав третій, коли зненацька помітив дивне слабке 
мерехтіння на стінах, а прислухавшись, почув 
далекий невиразний шум. І з новою силою у вухах 
зазвучали затамовані було запитання: що ж тут 
діється?! І куди, врешті-решт, я потрапив?!

Я озирнувся на глуху стіну споруди, що нависала 
над водоймами, але звідси не було видно нічого 
особливого. І все ж ... Якийсь крихітний голодний 
черв’ячок став точити мене зсередини. Я поплив 
швидше, і тільки зараз уперше звернув увагу на 
краєвид, що відкривався перед очима. Лісок, висо
ковольтна лінія, невеличка річечка — адже все це



до болю знайомі околиці рідного міста! Значить, я 
нікуди не переміщався?! Жодного сумніву! І навіть 
не на кількадесят метрів, оскільки і злощасна каме
ра, і сама кімната, і коридор — усе воно було не 
подібним (я вмить усвідомив це!), а просто тим же! 
Тим же! Експеримент не вдався!

Низка басейнів нарешті закінчилась, і я, про
пливши ще трохи по невеличкому вивідному кана
лу, видряпався на берег. Звідси було добре видно 
пагорб і всю будівлю інституту — з вибитими 
вікнами, потрісканими стінами та великим проло
мом у лівому крилі. Подекуди назовні виривались 
язики полум’я, і щойно прибулі пожежники роз
починали свою звичну метушню. А неподалік при
нишкла невеличка юрба науковців у білих ха
латах...

Звичайно, коли я гарячково шукав виходу з тієї 
кам’яної пастки, то мав на меті якомога швидше 
дістатися до людей. Тепер же вони стояли зовсім 
близько, проте бажання йти до них зникло 
безслідно. І не тому, що я не мав на собі аніякі
сінького одягу. Просто сама думка про те, що дове
деться повертатися до в’язниці — бодай на корот
кий час, хай навіть суто номінально, — видавалася 
нестерпною. Можливо, з точки зору здорового глуз
ду це було абсолютно нерозумно, але я тихенько 
сповз назад у воду і поплив далі по каналу, який не
вдовзі влився у невелику річку.

Тиха липнева ніч давала мені шанс. Треба було 
лише непоміченим подолати близько тридцяти 
кілометрів до знайомого двоповерхового будинку в 
приміській зоні. Там можна буде надійно сховати
ся, відпочити й обміркувати своє становище. Зреш
тою, здатись я завжди встигну.



Я вибрався на берег за невеличкою лісосмугою і, 
прикриваючись деревами, подався до автостради. 
Правда, скористатися нею я не міг: уявляю, що по
думав би той, хто побачив би мене в моєму екзотич
ному костюмі! Тож довелося бігти вузенькими 
стежками, тракторними коліями, хоча найчасті
ше — просто краєчком поля, та ще й дякувати долі, 
що якась добра душа посадила обабіч шляху щільні 
ряди кущів. Зізнаюсь, я дуже зрадів, коли, зрізав
ши кут по житньому полю, вискочив, нарешті, на 
потрібну мені місцеву дорогу, вкриту хоч і понище
ним, але все ж таки асфальтом. Я біг по ньому і пал
ко благав надприродні сили, щоб вони трохи затри
мали тих, хто бажав зараз тут поїздити. Однак мої 
благання не доходили до адресатів, і кілька разів 
доводилося ховатись у вельми доречних заростях 
соняшнику чи пірнати в ячмінний лан. Чимало ча
су я втратив, оббігаючи безпечним маршрутом неве
личке село, а також, уже наприкінці мандрівки, 
пробираючись лісом до заміського будинку свого 
товариша. І все ж коли, до краю виснажений марш- 
кидком, я зупинився перед залізною хвірткою з 
трьома витиснутими на ній ромбами, було ще 
зовсім темно.

Усюди панувала тиша. Я пильно оглянув вули
цю, потім підняв захисну пластинку й натиснув на 
клавішу великим пальцем. У замку щось клацнуло, 
і я перевів подих: механізм мене упізнав. Тоді я 
взявся за клямку й швидко прослизнув на подвір’я, 
під захист надійної металевої огорожі. Господи, не
вже все позаду?!

Контрольна система вхідних дверей теж зреагу
вала на лінії мого пальця, і я опинився в будинку. 
Ледве доплентався до дивана з твердим наміром



завалитися на нього, але в останню хвилину стри
мався. Ниючий біль у спині та сідницях нагадував, 
що моє тіло не просто брудне, а ще й, напевно, у 
крові. Я підійшов до столу, стягнув з нього клейон
ку, кинув її на диван і впав зверху, бо йти до ванної 
було понад людські сили...

У пам’яті залишилися бліді, ніби оповиті тума
ном, спогади про те, як я кілька разів піднімався, 
гнаний невідкладними природними потребами, й 
механічно плентався до туалету, а потім намагався 
якомога тихіше спустити воду. Вікна в кімнаті за
кривали цупкі темні штори ніби навмисне для того, 
щоб, повернувшись до дивана, знову відключатися 
від усього довколишнього й поринати в солодкі 
обійми сну. Видіння приходили цілком нейтральні 
й легкі, і тільки останнє змусило зірватися з постелі 
й ще кілька хвилин приходити до тями.

Мені снилося, що я втікаю від когось довгими по
хмурими коридорами, а тоді раптом опиняюся у ве
ликому залі, вщерть заповненому людьми. Вони 
танцюють, співають, забавляються і не звертають 
на мене аніякісінької уваги. Несподівано в моїх ру
ках з’являється чудернацької конструкції кулемет, 
і я, передчуваючи, що зараз трапиться щось жахли
ве, дико репетую: "Люди, втікайте! Утікайте! Р я
туйтеся, ідіоти!" Однак ніхто на це не зважає, 
навіть не озирається. Тоді я повільно підіймаю 
зброю і починаю стріляти. Люди падають, їх закри
вавлені тіла корчаться й застигають на підлозі, од
нак ті, хто залишився, не розбігаються, не кричать, 
а продовжують веселитися, не звертаючи уваги ні 
на мерців, ні на мене...

Урешті-решт я зумів переконати себе, що стою не 
серед залу з кулеметом в руках, а сиджу на дивані,



вкритому чимось липким та неприємним для тіла, 
у заміському будинку свого друга Валерія, який на 
два роки поїхав до Франції. Та, зрештою, якого дру
га?.. Усе це тепер у минулому. А сувора дійсність — 
це необхідність ховатися від людей, а ще сни, які 
нагадують про події, що поламали моє життя.

Зізнаюся, після суду та винесення вироку всі пе
реживання, пов’язані з тим жахливим вечором, 
відступили кудись на задній план перед шаленою, 
нездоланною потребою мати хоча б якусь надію на 
звільнення. Я писав апеляцію за апеляцією, благав 
помилування, погоджувався на будь-який термін, 
нехай навіть на п’ятдесят років, і глибоко каявся у 
скоєному. Так, саме так! Хоча на папері я й виводив 
слово "злочин", але у власних думках ніколи не на
зивав, ніяк не міг визнати себе вбивцею! Усе, що 
трапилося, видавалося мені якоюсь жахливою по
милкою, страхітливим непорозумінням, фаталь
ним потьмаренням розуму — чим завгодно, тільки 
не холоднокровним убивством, як це подали на суді 
і як, напевно, виглядало насправді. Я завжди вва
жав себе доброю, трохи сентиментальною людиною, 
ніколи не міг байдужо дивитися на чужі страждан
ня, не раз боляче переживав ненавмисно завдані ко
мусь прикрощі — то як же тоді пояснити ТАКЕ?! І 
зовсім не випадково я, підтвердивши кожен свій ок
ремо взятий вчинок, у відповідь на запитання, чи 
визнаю себе винним у скоєнні масового вбивства, 
розпачливо простогнав: "Ні-і-і!" Можливо, це й ста
ло тією останньою краплею, яка схилила терези 
Феміди у бік найвищого покарання...

...А починалося все цілком буденно. Ми зібрали
ся на квартирі у Вадима, щоб трохи розважитися: 
випити, пограти в карти, прокрутити порнокасету,



а наприкінці, якщо буде бажання та за наявності 
ще дечого, побавитися чимось гострішим. Зви
чайно, це не були справжні наркотики, а тому такі 
розваги здавалися невинними дитячими пустоща
ми. Проте того разу Вадим роздобув якусь 
чортівню, що її збиралися вносити до списку забо
ронених, та поки що не внесли, і ми мали унікаль
ну можливість цілком легально спробувати майже 
справжнього нарко. Боже мій, чому я тоді не відмо
вився?! Адже збирався, і лише незлобиві кпини 
товаришів та прозорі натяки на слабкодухість зму
сили мене поступитися. Якби ж то знаття, до чого 
це призведе!

Усі ми випили по келиху коктейлю з розчине
ними в ньому крихітними дозами білого порошку, 
і невдовзі я став помічати, що дехто вже "поплив" 
Натомість у мене виникли тільки легка нудота 
й бажання вийти на свіже повітря. Потім з ’яви
лося слабке гудіння в голові, і я таки вирішив 
зійти у двір.

Вийшовши з під’їзду, несподівано для себе я по
прямував до автомобіля. Утім, несподівано — не те 
слово, просто добре пам’ятаю, що спочатку не мав 
жодного наміру кудись їхати, але раптом якось без
думно підійшов до машини, сів за кермо і рушив. 
Начебто ніщо не робилося проти власної волі або за 
чиїмось наказом, але в усьому тому була якась не
збагненна цілеспрямованість, хоча наперед я нічого 
не планував. Правда, незбагненна — це я думаю 
тепер, а тоді...

Я під’їхав до дискобару, що сяяв вогнями, і, за
глушивши двигуна, поліз рукою до потаємної ки
шені в оббивці сидіння, де лежав невеличкий пісто
лет. Я тримав його для самозахисту і, хоча ще жод



ного разу не скористався ним, усе ж періодично пе
резаряджав, причому тільки набоями паралітичної 
дії. Інших у мене просто ніколи не було, у цьому я 
міг би заприсягнутися навіть перед Страшним су
дом! Та й які ще можна придбати легально? Проте 
пізніше виявилося, що набої, які залишилися в 
обоймі, мали на собі три червоні смужки — беззапе
речну ознаку смертельних...

Сховавши пістолет у кишеню штанів, я вибрався 
з автомобіля і рушив до дверей дискобару. Придбав 
на вході квитка, пройшов у зал, де танці були саме 
в розпалі, й сів за вільний столик скраю. Зручно 
відкинувшись на спинку крісла, обвів поглядом 
приміщення, витягнув зброю — і почав стріляти, 
вибираючи жертви неквапом і без будь-яких визна
чених критеріїв. Господи, навіщо я це робив?! Я не 
зміг нічого пояснити ні суду, ні своїм близьким, ні 
самому собі.

Спочатку в залі не зрозуміли, що відбувається, 
оскільки музика заглушала тихе чмокання пістоле
та, а молодь у танцях дозволяє собі що завгодно. І 
тільки коли упала моя третя жертва, пролунали 
перші налякані зойки, а присутні стали озиратися, 
шукаючи пояснення. Мене викрили майже відразу. 
Кілька найсміливіших юнаків кинулися мене 
обеззброювати, тут почувся нелюдський пронизли
вий вереск: "Убивця! Маніяк-убивця!" Тієї ж миті я 
знову натиснув на спуск, і один зі сміливців опи
нився на підлозі...

Почалася паніка. Люди намагалися втікати че
рез вікна, двері службового входу, набивалися у 
підсобні приміщення, перелякано репетуючи, 
штовхаючись та збиваючи з ніг слабкіших. Що ж, 
їх можна зрозуміти, адже переважно то були ще



зовсім діти, а я, дужий тридцятилітній чоловік із 
моторошною, звірячою байдужістю в очах, влашту
вав собі полювання на них. Ось тільки хто пояснить 
мені, навіщо я це робив? Чому продовжував стріля
ти навіть тоді, коли вони вже розбігалися, підстав
ляючи кулям беззахисні спини? Правда, я не ду
мав, що вбиваю, але чи змінилося б щось, якби 
навіть я знав про це? Навряд.

Коли у приміщенні залишилися тільки нерухомі 
тіла, я, не поспішаючи, підвівся і попрямував до ви
ходу. Я саме сідав у свій автомобіль, коли наспіла 
поліція. Їхати довелося вже у поліцейському фур
гоні, й до того часу зникли й шум у голові, й нудота, 
натомість з ’явилися приємна розслабленість та 
цілковитий душевний комфорт. Експертиза встано
вила, що я перебував тоді у стадії легкого наркотич
ного сп’яніння...

Пригадую свій стан, коли вранці наступного дня 
прокинувся, обвів поглядом голі стіни камери — 
і раптом перед очима промайнуло все вчорашнє. 
Але то ще був тільки легкий переляк. Справжнє 
жахіття почалося, коли сповістили, що мій пісто
лет був заряджений сильнодіючою отрутою, і що всі 
сім уражених юнаків та дівчат померли на місці. Це 
здавалося настільки диким, безглуздим та неправ
доподібним, що я спершу просто не повірив і навіть 
зайшовся ідіотським, неприродним сміхом. Але 
життя часом буває страшнішим від найдобірніших 
фантасмагорій.

Щодо набоїв, то сумнівів практично не було: це 
результат якогось неймовірного збігу випадко
востей, коли отруйна обойма потрапила у продаж 
як паралітична, а я, заряджаючи, того не за
уважив. Проте що сталося зі мною?! Короткочасне



потьмарення свідомості? Однак експертиза не вия
вила у мене жодних психічних відхилень. Дія нар
котику? Результати наукових досліджень перекон
ливо спростовували й таке пояснення. Правда, один 
зі свідків, лікар за фахом, оприлюднив власну те
орію: мовляв, під впливом речовини, яку ми тоді 
вживали, вивільняються придушені мораллю чи 
страхом покарання підсвідомі злочинні нахили. 
Нісенітниця, звичайно, однак мені здалося, що ба
гато хто повірив його словам.

Бували хвилини, коли я, осягаючи всю глибину 
та жах цієї трагедії, вирішував, що жити після 
скоєного мною просто неможливо. Та все ж доміну
вали інші почуття. Я вперто намагався дійти до яко
гось раціонального пояснення своїх дій, з’ясувати 
для себе, у чому ж моя найбільша провина? У тому, 
що приймав нарко? У тому, що не зміг приборкати 
власне тіло? Чи в тому, що ніяк не зважуся взяти на 
себе всю відповідальність за скоєне? Я чомусь був 
переконаний, що суд не покарає мене аж настільки 
суворо, й тому довго не міг заспокоїтися після оголо
шення вироку. Що ж, урешті-решт я таки уникнув 
довічного ув’язнення, але як жити далі?

Розмірковуючи над цим, я несподівано заува
жив, що зі мною почало діятися щось незрозуміле. 
Перед очима раптом закружляли якісь невиразні 
образи, розпливчасті фігури, картини, зовсім не 
пов’язані з попередніми думками. Галюцинації? 
Але раніше зі мною не траплялося нічого подібного! 
Може, це наслідки того клятого експерименту?! Ме
не опанувало дивне і моторошне відчуття, і я, обхо
пивши голову руками, знову впав на диван.

На щастя, цей стан тривав недовго. Заспо
коївшись, я підвівся, оглянув скептичним погля



дом своє закривавлене ложе і збагнув, що дико, ша
лено, неймовірно хочу їсти. Холодильник, звісно, 
був вимкнутий і порожній, але в погребі під кухнею 
я виявив величезну купу картоплі. Ура! Саме те, що 
треба! Адже недаремно в дитинстві мене називали 
"картопляником"

Приготувавши собі нехитрий сніданок у мікро
хвильовій печі, я, напевно, з годину не відходив від 
столу, а далі аж до вечора займався різними побуто
вими справами: відмився у ванній, заліпив садна на 
тілі фітопластиром, знайшов чистий одяг, постіль
ну білизну, поприбирав у кімнатах і навів лад на 
кухні. Правда, робив усе якомога обережніше, щоб 
назовні не прорвалося жодного звуку, й навіть 
близько не підходив до штор. Повечерявши, дозво
лив собі ввімкнути стереовізор із великим 
настінним екраном, тож, майже повністю заглу
шивши звук, дізнався останні новини, причому 
йшлося і про вибух кріогенної установки в Інсти
туті технологічних досліджень (жертв, як виявило
ся, немає), а потім спробував подивитися детектив
ний фільм. Однак після двох сцен зі стріляниною 
вимкнув. Надто свіжі спогади...

У кімнаті почало сутеніти, й тільки тоді я збаг
нув, що підсвідомо постійно очікую повторення га
люцинацій. Що ж вони все-таки зі мною зробили? 
У чималій бібліотеці Валерія я розшукав енцикло
педичний словник, правда, вже досить давній, 
і почав гортати його у пошуках слова "телепор
тація" Та, як завжди, захопився читанням інших 
статей. Офорт, паласит, парки, предикат, психо
тропні засоби...

Я вже перегорнув кілька сторінок далі, аж рап
том щось змусило мене повернутися назад і перечи



тати ще раз: "Психотропні засоби — група лікарсь
ких препаратів, здатних впливати на психічні 
функції людини...” Цікаво...

І тут почалося знову... Це було дивовижне й вод
ночас моторошне відчуття: ти начебто цілком здо
ровий, при пам’яті та при свідомості, проте відчу
ваєш якісь хворобливі марення, що їх неможливо 
ні на мить затримати чи згадати...

Коли все закінчилось, я тремтячими руками про
довжив свої пошуки, вже не відволікаючись, однак 
невдовзі розчаровано відклав словник. Статті "Те- 
лепортація" там не було.

Знеможено доплентавшись до дивана, я повалив
ся на нього і спробував заснути, однак невдовзі зро
зумів, що не зможу. Тоді вигріб із невеличкої аптеч- 
ки все, що там було, переніс до вікна й, обережно 
відхиливши штору, почав вивчати етикетки. Як на 
зло, ніде не писалося про снодійне, а на багатьох 
упаковках були тільки назви, в яких я зовсім не 
орієнтувався. Вихід усе ж знайшовся: у темряві я 
розшукав того ж таки словника і з його допомогою 
нарешті встановив, що мені потрібен веронал.

Розплющивши очі, я побачив над собою високу 
білосніжну стелю. Однак між нею та мною щось бу
ло. Я повів поглядом праворуч, потім ліворуч та 
вниз і виявив, що перебуваю в прозорій цилін
дричній камері. Отже, все завершилося вдало?! Але 
де ж це я опинився? І чому не можу навіть поворух
нутися?

Наді мною несподівано з ’явилися обличчя 
кількох чоловіків, які наблизилися до камери мало 
не впритул. Деякий час вони розглядали мене, а я 
їх, потім один із незнайомців коротко щось сказав, 
і я знову поринув у забуття.



Домашня бібліотека Валерія виявилася зовсім 
не придатною для вивчення питань, які так мене 
хвилювали, але в моїх руках опинився інструмент 
колосальної потужності. Правда, комп’ютер був 
старезний, майже музейний експонат. Якби я не 
придбав його кілька років тому за безцінь у фірми, 
де працював, і не віддав другу, то цей, за сучасни
ми мірками, мотлох просто викинули б на 
смітник. Однак для звичайних домашніх потреб 
функціональних можливостей ПК цілком вис
тачало.

Коли я піднявся на другий поверх і, вмостив
шись перед екраном термінала, увімкнув живлен
ня, мене раптом охопило божевільне бажання на
брати один намертво закарбований у пам’яті відео- 
фонний номер. Батьки! Господи, як же вони там за
раз? Як позначилася на них ця абсурдна, жорстока, 
страшна історія? Якби тільки було можна... Я тро
хи посидів нерухомо, розуміючи, що здоровий 
глузд врешті пересилить емоції, й незабаром уже 
спокійно зв’язувався з регіональною науковою 
бібліотекою.

Тут мало бути все. Я ввійшов у каталог, однак, на 
своє превелике розчарування, розділу "Телепор
тація" не виявив. Боже мій, невже це можливо? 
Оговтавшись, я почав переглядати все, що стосу
валося фізики, але серед безлічі спеціальних термі
нів не зміг вибрати потрібногою. Тоді зробив запит 
на список наукових публікацій, у назві яких 
зустрічалося б слово "телепортація". Жодної. Я за
стогнав у розпачі й мало не вдарив клавіатурою по 
екрану, однак відразу ж опанував себе й спробував 
пригадати, звідки ж узявся цей термін. Звичайно, я 
почув його від Олени, але що саме вона сказала?



Ага, приблизно таке: "Якщо не вживати наукових 
термінів, то це називається телепортацією". А той 
науковець перед початком експерименту користу
вався іншим словом... Переміщення, перенесен
ня?.. Тоді було не до того, аби звертати увагу на ці 
нюанси.

Я спробував відшукати щось цікаве серед "пере
несень" та "переміщень", однак, хоча публікацій 
виявилось аж надто багато, мені не трапилося нічо
го, пов’язаного з телепортацією. Минув час обіду, 
наближався вечір, а я сидів і сидів за терміналом...

Розумна думка, як завжди, трохи запізнилася. 
Власне, чому це я копирсаюсь у наукових працях? 
Адже було недвозначно сказано, що "телепор- 
тація" — термін ненауковий. А це означає, що тре
ба звернутися до популярної літератури.

Не можна сказати, що робіт на цю тему хоч греб
лю гати, та все ж їх виявилося досить багато. У 
більшості з них я не знайшов нічого цікавого: то бу
ла звичайна суміш фантастики з далекоглядними і, 
як на мене, не надто кваліфікованими прогнозами, 
але дещо таки траплялося. Навіть не діставшись 
іще до термінів "молекулярна матриця об’єкта", 
"дезінтеграція", "матричний синтез", я почав ро
зуміти, що мої колишні уявлення про телепортацію 
як про передачу фізичних тіл у вигляді енергії по
ходять із фантастичної літератури. І ось, нарешті, в 
якомусь доволі специфічному й малотиражному ви
данні я відшукав статтю, яка пояснила мені якщо 
не все, то принаймні те, про що хотілося дізнатися 
найбільше.

Фактично ніякої телепортації не було. Просто з 
об’єкта знімалася молекулярна матриця, тобто за- 
пам’ятовувалася його детальна, аж до молекул,



внутрішня будова, й тіло розщеплювалося — з тим, 
аби вивільнену енергію використати згодом для 
збирання точної, згідно з матрицею, фізичної копії. 
І немає істотного значення — на тому ж місці чи 
деінде. У принципі, сам об’єкт можна й не розкла
дати, якщо тільки необхідну кількість енергії 
вдасться отримати з інших джерел. Тоді не зали
шається навіть натяку на телепортацію: це буде 
тільки копіювання, дублікація. Загалом же річ ду
же корисна й потрібна, тільки поки що надзвичай
но, неймовірно дорога. До того ж більшість робіт за
раз на стадії експериментів...

Стаття просто-таки приголомшувала. Те, що мог
ло трапитися (чи й трапилося) зі мною, у світлі но
вих знань виглядало таким моторошним, що я не 
наважився тут же обміркувати це, а став перегляда
ти літературу далі. Однак нічого подібного до цієї 
статті більше не зустрів. Що за чортівня?! Невже та
ка тема не цікавить популяризаторів науки?!

...Утома навалилася зненацька, наче цілісінький 
день тільки й чекала слушної нагоди. Я вимкнув 
комп’ютер і в темряві, що огорнула кімнату якось 
відразу, заплющив очі та відкинувся на спинку 
крісла. От тобі й телепортація! Вони задумали роз
класти мене на молекули і зібрати десь в іншому 
місці, з іншого матеріалу! Ось звідки така таєм
ничість і небажання вдаватися до пояснень! Я ро
зумію, це можна зробити з каменюкою, столом чи 
електронним приладом, врешті-решт із піддос
лідною твариною, але з людиною!.. Адже, крім ма
теріального тіла, людина має ще й душу! Невже її 
теж можна відтворити за молекулярною матрицею?!

Від цієї трохи моторошної думки по шкірі сипо
нуло чимось крижаним. Спокійно, панікувати не



варто, адже все завершилося щасливо. Так, але 
звідки ж тоді ці дивні галюцинації? Виходить, вони 
все ж устигли щось зі мною зробити, ось тільки що 
саме? А може, експеримент полягав у тому, щоб 
розкласти мене й відразу ж відтворити у тій же 
камері?!

У грудях раптом забракло повітря. Та ні, це 
якийсь ідіотизм! Хай "телепортація" — і ненауко
вий термін, але ж завжди йшлося саме про неї. І той 
учений перед початком експерименту говорив про 
щось у просторі. Отже, все гаразд, і я — таки 
справді я, а не копія самого себе.

Це мене трохи заспокоїло. Копія, дублікат! Усе ж 
таки цікаво, що сталося б у разі успішного — для 
тих різників — завершення експерименту? Ось ме
не розклали, я перестав існувати, потім десь з’явив
ся новий Ігор Дмитрук... Але чи був би він мною? 
Чи прокинувся б разом із цим тілом саме я, чи, мо
же, то ожив би зовсім інший чоловік — з моєю 
пам’яттю, звичками, думками, але не Я?! І хто зміг 
би встановити, що сталося насправді?!

Від таких думок дуже легко схибнутися, і я зро
зумів, що треба забиратися звідси й знову виймати 
з аптечки вчорашні пігулки. Зусиллям волі підняв 
своє тіло з крісла і  рушив до дверей. Відчуття були 
такі, наче довелося цілісінький день тягати штан
гу. У густій темряві я вийшов на сходи й почав обе
режно, тримаючись за поручні, спускатися вниз. 
До підлоги залишалося зробити лише кілька 
кроків, коли раптом...

Мої очі були розплющені, та все ж я ще раз роз- 
клепив повіки й несподівано опинився у залитій 
яскравим сонячним промінням кімнаті. Що за 
чортівня?! Куди мене занесло?! Я ковзнув поглядом



по стелі, стіні та вікнах і відразу ж пригадав, що 
вже бував у цьому приміщенні, тільки тоді моє тіло 
лежало під прозорим циліндричним ковпаком. 
Здається, я потрапив сюди за допомогою телепор- 
тації. Але ж ні! Експеримент зірвався, сталась 
аварія, я втік з інституту і тепер переховуюся у 
домі Валерія! Зараз я повинен бути там, там!

— Буенос діас! — несподівано пролунало біля ме
не. Я конвульсивно смикнувся ліворуч і з невимов
ним жахом втупився в обличчя молоденької чорня
вої дівчини у білому халаті та в шапочці з червоним 
хрестом. У відповідь на мою реакцію вона 
посміхнулась і повторила: — Буенос діас, сеньйор!

Тієї ж миті біля дівчини з ’явився молодик при
близно моїх років, теж у білому халаті. Він пильно 
поглянув на мене, весь аж засвітився радістю й 
урочисто проголосив:

— Доброго дня, пане Ігоре! Зі щасливим при
буттям!

Це було як жахливий сон! І все-таки я не спав. Я 
лежав на ліжку в сонячній кімнаті з білосніжними 
стінами та стелею, але водночас перебував у 
заміському будинку Валерія, і там панувала ніч. 
Переконатися в цьому довелося у досить болючий 
спосіб: я не втримався на сходах і гепнувся з висо
ти півметра на підлогу.

— У-у-у! — застогнав я від болю в руці, лежачи у 
темряві на м’якому ворсистому килимку. — Ой! — 
вихопилося в мене у світлій кімнаті. На якусь мить 
вона ніби відсунулася на задній план, однак відра
зу ж стала домінувати знову.

На обличчях медиків позначився переляк. Вони 
швидко перезирнулися між собою, потім молодик 
нахилився до мене і стурбовано запитав:



— Що з вами, пане Ігоре?
Я спробував щось сказати, однак моє обличчя 

було немов кам’яна маска, і мені ледве-ледве вда
лося вимовити неслухняними губами:

—  Не розум-мію... Де це я?..
— Не хвилюйтеся, пане Ігоре. — Чоловік трохи 

заспокоївся. — Ви перебуваєте на Кубі, в клініці 
доктора Габрієля, під самісінькою Гаваною. Я вас 
вітаю, експеримент був вдалим. Ще кілька днів ре
абілітації — і ви станете... зовсім позбудетесь опіки 
медиків...

— Що у м-мене з об-бличчям? — промимрив я, 
через силу ворушачи губами.

— Не хвилюйтеся, тепер уже все гаразд, — 
відповів незнайомець, кинувши на дівчину корот
кий погляд. — Правда... Але про це пізніше, коли 
ви трохи зміцнієте. А зараз вам найбільше потрібен 
глибокий, міцний сон.

Я хотів було заперечити, стурбований недомов
ками молодика, але раптом відчув, що вже нічого 
не можу сказати. Незважаючи на відчайдушний 
опір свідомості, мої повіки почали склеплюватися, 
і за якусь мить сонячна кімната розчинилась у тем
ряві ночі.

Ошелешений тим, що сталося, я ще деякий час 
полежав на підлозі біля сходів і тільки тоді став 
підводитися. Лівий лікоть віддавав глухим болем, 
але, обмацавши руку, я переконався, що серйоз
ного ушкодження там немає. Та й що можна вва
жати серйозним після ТАКОГО! І що це було? Ней
мовірна мандрівка у просторі та часі? Остання 
стадія психічної хвороби? Роздвоєння особис
тості? А що далі?



Я увійшов до своєї кімнати і, не роздягаючись, 
упав на диван. Думки ворушилися мляво, немов 
придушені неймовірністю та дикістю ситуації. І 
раптом я все збагнув! Роздвоєння! Мене роздвоїли, 
продублювали! Зняли матрицю і відтворили копію, 
абсолютну, молекула до молекули, забувши при 
цьому знищити оригінал! Я роздвоївся! Я один у 
двох особах!

Мій стан був близьким до паніки. Якби я зір
вався на ноги, то ще не відомо, чим би все це 
закінчилося. Однак я продовжував лежати, напру
живши тіло, стиснувши кулаки й безперервно 
повторюючи подумки і вголос: "Спокійно, без 
паніки, спокійно", — аж поки не відчув себе цілко
вито спустошеним.

Тепер можна було думати про що завгодно. Я 
спробував повернутися до неймовірних подій сьо
годнішнього вечора, та з подивом зауважив, що 
пам’ятаю лише факти. Знаю, що мене телепортува- 
ли на Кубу, що моє ліжко там стоїть у світлій 
кімнаті з білими стінами, що ми розмовляли з яки
мось чоловіком, але ніяк не можу пригадати ні са
мої кімнати, ні обличчя свого співрозмовника, ні 
його голосу. Все це, очевидно, залишилось у 
пам’яті того, іншого мене.

Уночі я спав погано, навіть прийнявши снодійне, 
а потім цілий день був як на голках в очікуванні 
пробудження там, на Кубі. То було щось схоже на 
потяг слабкодухого до страшних фільмів, інтеліген
та — до наркотиків, незайманої дівчини — до чо
ловіка, коли і боязко, й дуже хочеться спробувати. 
Я розумів, що це навряд чи станеться раніше, ніж 
надвечір, і все ж майже не залишав глибокого



м’якого крісла, прагнучи уникнути повторення 
вчорашніх неприємностей.

Надворі було ще зовсім світло, коли я інтуїтивно 
відчув наближення тієї довгоочікуваної події. Усе, 
що оточувало мене в будинку Валерія, ніби по
блідло, вицвіло, відсунулося до межі сприйняття, і 
я знову опинився у світлій кімнаті. Спробував во
рухнути однією рукою, другою, потім ногами 
і, відчувши, що вони повністю підкоряються, 
повільно звівся й сів на ліжку.

Зі стільця біля узголів’я на мене дивився уже 
знайомий молодий чоловік. Він привітно усміхнув
ся й сказав:

— Здрастуйте, Ігоре! Як ви себе почуваєте?
— Спасибі, добре, — не дуже виразно пробур

мотів я у відповідь. Губи слухалися мене краще, 
ніж учора, та все одно обличчя здавалося якимось 
не зовсім моїм. — А що зі мною?

— Насамперед дозвольте відрекомендуватись: 
Яромир. — Молодик простягнув руку, і я мляво по
тиснув її. — За фахом біофізик, але кілька днів до
велося побути медбратом. Та це вже позаду. Резуль
тати обстеження свідчать, що ваші основні те
перішні показники практично не відрізняються від 
колишніх. Чи, може, вас щось турбує?

— Здається, не все гаразд із моїм обличчям, — 
відповів я. — Якесь воно ніби чуже...

Яромир винувато зітхнув.
— Це так, був у нас невеличкий збій, уже на

прикінці, якраз під час відтворення обличчя... 
Щось відмовило... Але ви не хвилюйтеся, над вами 
попрацювали досвідчені хірурги. Жодних слідів 
операції не залишиться. Ось тільки... Виглядати ви 
будете трохи не так, як раніше...



У котре вже мені завдавали приголомшливого 
удару.

— Нічо-ого собі "невеличкий збій"! — мимоволі 
прохопився я. — А якби він стався на мить раніше?

— Що ж, тоді ми з вами не розмовляли б, — дещо 
по-філософськи відказав Яромир, і голос його став 
відчутно прохолоднішим. — Зрештою, у цьому екс
перименті ризик закладався від початку. Ви доб
ровільно пішли на нього. Та й, як мені здається, те, 
що сталося, — навіть на краще...

Справді, я вже почав забувати, ким є для оточую
чих. Яромир нагадав цю сумну істину, і між нами 
вмить пролягло відчуження.

— Вас, звичайно, зараз найбільше цікавлять 
юридичні аспекти справи, — провадив далі мій 
співрозмовник. — Так от, від моменту... м-м... 
появи на Кубі ви практично вільна людина. Без 
будь-якого адміністративного чи іншого нагляду. 
От тільки... без права повернення в Україну. — Він 
уважно подивився мені в очі й, хитнувши головою, 
додав: — Але це не назавжди. Усього лише на п’ят
надцять років...

Звичайно, те, що я почув, було чудовою 
звісткою, проте вона чомусь не викликала у мене 
того захоплення, на яке чекав Яромир. Я зумів 
тільки не надто весело посміхнутися й старанно ви
мовити:

— Спасибі вам за це...
В очах Яромира з’явилося нерозуміння, однак 

він тут же вирішив, що у моєму стані реакція може 
бути абсолютно непередбачуваною і найкраще зараз 
просто дати мені спокій.

— Ну що ж, тоді я вас залишаю, — сказав він, 
підводячись. — Усю цю інформацію варто добре



обдумати на самоті. Та й мені добре було б трохи пе
репочити. До речі, ви знаєте іспанську?

Я заперечливо хитнув головою.
— Значить, ви просто приречені на моє товари

ство, — усміхнувшись, розвів руками Яромир. — 
Отож до завтра.

Коли двері за ним зачинились, я знову приліг, 
але тут увійшла вже знайома мені чорнявка з на
критим салфеткою підносом у руках. Поставивши 
його на столик, дівчина щось промовила своєю ми
лозвучною мовою, а наприкінці додала:

— Заотрак...
— Спасибі, — вдячно відказав я, милуючись її 

симпатичним личком. Потім покопирсався трохи у 
закамарках пам’яті і пояснив: — Граціо.

Це було, здається, щось не зовсім те, бо дівчина 
весело засміялася. Коли вона вийшла з палати, я 
роззирнувся довкола й виявив, крім вхідних, іще 
двоє дверей, на яких були намальовані водяний 
струмінь з лійки та хлопчик зі спущеними штанця
ми. Відвідавши "хлопчика", я захотів прийняти 
душ, однак, ледве провівши руками по обличчю, 
закрутив крани й узявся за пошуки дзеркала. 
Не знайшовши його в палаті, від душі вилаявся і 
сів до столу.

Боже мій, після того, що давали в тюрмі, ця їжа 
була справжнісінькою казкою! А надто десерт: 
апельсини, банани, великий ананас та ще щось, 
ніколи раніше не бачене! Вгамувавши голод, я 
пройнявся співчуттям до іншого свого тіла, змуше
ного жити на самій лише картоплі, й спробував 
передати йому насолоду, яку викликає шматок ба
нана в роті. Стверджувати, що це мені вдалося,



особливих підстав не було, проте сама ідея досліди
ти власні можливості заслуговувала на увагу.

Наївшись донесхочу, я переключився на дім 
Валерія і пригадав, що з передачею інформації від 
одного тіла до іншого є певні проблеми. Коли я був 
при свідомості в обох місцях, то міг безперешкодно 
користуватись усіма своїми знаннями, однак учора, 
як тільки на Кубі мене приспали, тут ніяк не вдава
лося відтворити у пам’яті побачене там. Досить 
суттєва незручність, бо через це моя свідомість не 
завжди матиме змогу повноцінно функціонувати...

Повноцінно функціонувати! Я раптом спіймав се
бе на цій думці й дещо істерично засміявся. Оце так! 
Я вже почав сприймати свій теперішній стан як 
цілком нормальний і навіть думаю про те, щоб яко
мога ефективніше його використати! Але ж усе 
це — абсурд, ідіотизм, жахіття, з якого ніяк не 
вдається прокинутися! Такого просто не може бути, 
тому що в житті такого не буває!

Такого?.. Колись, у дитинстві, я любив проводи
ти цікавий експеримент із дзеркальцем. Прикла
деш його до ока і раптом починаєш бачити одночас
но дві різні картини. Обидві разом, проте зосереди
тися можна тільки на одній, і тоді від іншої залиша
ються лише якісь невиразні обриси. Або ще: де- 
небудь у людному місці вухо вловлює гамір числен
них розмов, але зосередити свою увагу можна лише 
на одній, а інші стають просто звуковим тлом... Бо
же мій, які то грубі, далекі, жалюгідні аналогії до 
моїх теперішніх відчуттів! Але як же інакше пояс
нити... чомусь потемніло... нормальній людині... 
що- за звук? Дощ? Невже вони бувають на Кубі 
влітку?



Бр-р-р! Несподівано я відчув, що мої думки почи
нають роздвоюватися. Звичайно, було б непогано 
навчитися розпаралелювати процес мислення, як 
це робиться в комп’ютерних системах, але поки що 
виходила тільки якась плутанина. До того ж дава
лося взнаки виснаження, спричинене довгим че
канням на зустріч із самим собою. Значить, треба 
зараз тут заснути, а роздуми продовжити на свіжу 
"кубинську" голову.

Я роздягнувся, ліг на диван і відразу ж переклю
чився на Кубу. Там підвівся з ліжка, походив трохи 
по палаті, потім заліз у ванну й відкрутив крани. 
Полежав трохи з заплющеними очима, поки не на
бралася вода, тоді пересвідчився, що в домі Валерія 
я вже сплю, і повернувся до попередніх роздумів.

Утім, "повернувся" — не зовсім те слово. Ко
лишній хід думок відтворити було важко, і я став 
розмірковувати, як усе це могло статися. На одне 
запитання з-поміж тих, що хвилювали мене 
раніше, відповідь уже була, і вона не викликала 
сумнівів: якщо людину розкласти, а потім відтво
рити її копію, то разом із тілом відродиться та ж 
особистість. І коли мати єдиний екземпляр — усе 
цілком зрозуміло.

Та давай тепер розкладемо людину і відтворимо 
дві однакові й тому абсолютно рівноцінні копії. 
Такі ситуації досить часті у фантастичній літера
турі, причому майже завжди обидва герої почина
ють сперечатися, хто з них справжній, а хто — ні. 
Усе це, звичайно, виглядає дуже переконливо збо
ку, але якщо дивитися від себе? Ось тебе знищили, 
ти перестав існувати, ну нібито знепритомнів. Тоді 
відтворили дві твої копії, поклали їх у двох різних 
кімнатах і повернули до життя. Ось ти пробуд



жуєшся, розплющуєш очі... І що ти бачиш? Кімна
ту номер один чи номер два? Номер один? Але 
чому?! Адже копії абсолютно рівноцінні! Кімнату 
номер два? Та ж проблема! Отже, ти мав би відчува
ти себе в обох кімнатах одночасно!

Ху-у! Від такого висновку серце у грудях закала
тало немов скажене. Я кілька разів глибоко вдих
нув і видихнув повітря, а тоді стріпнув головою. Усе 
це якась нісенітниця! Що ж тоді об’єднує ті два 
тіла? Як здійснюється зв’язок між ними? Добре, 
коли вони в сусідніх кімнатах, але якщо їх розділя
ють мільйон, мільярд кілометрів, тисячі парсеків?!

Зненацька душу охопив розпач. Ну чому, чому 
це трапилося саме зі мною?! Усі люди живуть так, 
як і належить, як їх створила природа, от тільки 
я!.. Краще вже було б... Хоча ні... Дурниці, звісно... 
Краще жити у двох тілах, аніж не жити зовсім...

Минуло всього кілька днів, а мені здавалося, що 
понад тиждень. І це не дивно, адже я зовсім не спав! 
Ні, кожне тіло, звичайно, віддавало сну по сім-вісім 
годин на добу, але ж сон ніколи не траплявся одно
часно в обох місцях, і моє життя стало неймовірно 
насиченим. Правда, в домі Валерія нічого не відбу
валося, усі події ставалися в клініці, але навіть не 
вони викликали мій найбільший інтерес. Головним 
було те, що почали змінюватися мої власні відчут
тя, я відкрив у собі нові можливості й став поступо
во оволодівати ними.

Уже під кінець третього дня я зрозумів, що мені 
вдається по-справжньому роздвоюватися, перетво
рюватися на двох майже незалежних людей, які ви
конують різну роботу, розмірковують над різними 
речами і можуть миттєво обмінюватися інфор
мацією. Це було фантастично, й перші маленькі



успіхи викликали у мене щире захоплення. Прав
да, досконале опанування цього вимагатиме дуже 
багато часу та праці, і я вирішив не форсувати 
процес.

А в клініці кожен день приносив щось нове. Спо
чатку чорнява медсестра Мартіна принесла мені 
дзеркало, і я, переборовши у собі страх, зазирнув у 
нього й побачив своє друге обличчя. Що ж, воно 
було доволі стерпним, принаймні не гіршим, ніж 
старе, і зберігало деякі його риси. Та все ж це не 
завадило мені провести кілька годин у стані жор
стокого душевного терзання. Урешті-решт, голов
ним чином зусиллями "старшої" голови, я зумів 
переконати себе, що так воно й справді, як казав 
Яромир, навіть краще.

Провівши детальне медичне обстеження, лікарі 
дозволили мені виходити в сад, який зусібіч оточу
вав клініку, і я вперше потрапив у дивовижне цар
ство тропічної рослинності. До того мені не раз до
водилося бувати за кордоном, я навіть працював 
кілька місяців в Афганістані, але такої багатющої 
природи ще не зустрічав. Абсолютна більшість 
хворих, пацієнтів доктора Габрієля, не володіли 
навіть англійською, не кажучи вже про україн
ську чи бодай російську, тому в цих прогулянках 
єдиним моїм супутником був Яромир. Він знайо
мив мене з місцевою флорою, сповіщав останні но
вини, розповідав про Кубу та дещо про себе. Тож 
наші стосунки можна було б назвати навіть прия
тельськими. А незабаром Яромир трохи підняв 
завісу і над моїм майбутнім. Виявляється, для ме
не вже придбали будинок у невеличкому містечку 
в центрі країни й домовилися про роботу в міс
цевій фірмі, що обслуговувала комп’ютерні сис



теми. Зарплата невелика, однак прожити можна. 
Ця платня дала б змогу поступово виплачувати 
кредит за житло:

Я вже встиг оговтатися після всіх неймовірних 
подій, які трапилися зі мною останнім часом, і ця 
новина змусила мене нарешті серйозно замислити
ся над тим, що ж робити далі? На Кубі майбутнє ок
реслювалося доволі чітко: тихе спокійне життя у 
невеличкому містечку, власний будинок, невелика 
зарплата і пов’язана з цим неможливість кудись ви
братися — принаймні упродовж найближчих п’ят
надцяти років. А тут, на батьківщині? Ну ще 
місяць, ну два можна ховатися від людей, а тоді?

До пізнього вечора я мучився над цим питанням, 
однак нічого розумного придумати не зміг. Потім 
пробудив себе від солодкого сну на батьківщині й 
повністю перебрався туди, залишивши "кубинця" 
спати.

За вікном стояв чудовий літній ранок, це відчу
валося навіть у наглухо зачиненій та заштореній 
кімнаті, яку вже давно треба було б провітрити. Я 
вирішив попоїсти й продовжити роздуми про май
бутнє і, поки готувався сніданок, увімкнув стерео- 
візор. На місцевому каналі йшла ранкова інфор
маційна передача. Спочатку я слухав новини доволі 
неуважно, але раптом...

— Сьогодні ми запросили до студії новопризначе- 
ного, точніше, призначеного на новий термін про
курора нашого регіону, — бадьоро повідомив веду
чий і, повернувшись ліворуч, професійно усміхнув
ся: — Вітаю вас, пане Дмитрук!

Камера посунулася трохи вбік, і я побачив за сто
лом Богдана. Він не зрадив своїй звичці у будь-яку 
пору року носити костюм та краватку, його об



личчя, як і завжди, СВІТИЛОСЯ СПОКІЙНОЮ доброзич- 
ливістю та впевненістю в собі, і лише довга зморш
ка на чолі та ледве помітний домішок сивини у во
лоссі свідчили про пережиту жорстоку внутрішню 
боротьбу.

Ведучий щось запитав, Богдан почав відповіда
ти, однак моя свідомість не сприймала жодного сло
ва. Брате мій, брате, як я завинив перед тобою! Яке 
щастя, що твоя кар’єра все ж таки не постраждала, 
адже це було б жорстоким ударом... Хоча й той, уже 
завданий тобі, не набагато слабкіший. Якби ж 
тільки знати... Але що? Що знати? Знову постає те 
невідступне, сакраментальне запитання: у чому ж 
полягає моя вина?!

Я до болю стиснув кулаки й заскрипів зубами, 
аж раптом щось змусило мене прийти до тями і 
вслухатися в розмову. Здається, у ній промайнуло 
слово "брат"?

— ...активно використовували проти вас?
— Так, за час діяльності на своєму посту я на

жив чимало впливових ворогів. Багатьом, 
скажімо, не хотілося б, щоб розслідування афер 
фірми "Європа" було доведене до кінця. Мене й са
мого здивував розмах тієї антидмитруківської кам
панії, однак особисто проти мене її організатори не 
мали нічого серйозного, тож усі зусилля цих людей 
були марними.

— І тоді трапилася та жахлива історія, — прова
див далі ведучий. — А у вас ніколи не виникало 
підозри, що вона сталася... ну... надто вже вчасно?

З уст Богдана вирвалося коротке й тихе, ледве 
помітне зітхання, але мені й цього було досить, щоб 
зрозуміти його стан.



— Слідство розглядало й таку версію, — відповів 
брат після невеличкої паузи, — однак переконли
вих доказів на її підтвердження не знайшлося...

— Ну що ж, пане прокуроре...
Про що говорив ведучий далі, я вже не чув. Мене 

зненацька наче громом ударило! Господи, де ж я був 
раніше?! Як же я міг пройти повз таке просте та 
природне пояснення?!

Одним імпульсивним рухом я вимкнув телеві
зор і прожогом кинувся до бібліотеки. Де ж воно? 
Ось: "Психотропні засоби"! Так... так... Ох, усе 
надто розпливчасте, надто загальне! У голові вже 
крутилися слова: "зомбі", "психоделіки", "гіпно- 
трон", "психотронний генератор", і я став гаряч
ково гортати енциклопедію в пошуках їх деталь
них роз’яснень. Однак там нічого не було. Тоді, 
спересердя жбурнувши книгу на крісло, я метнув
ся до сходів, які вели на другий поверх, до 
комп’ютера. Але на півдорозі зупинився: навіщо? 
Адже й так усе зрозуміло.

Спалах активності змінився глибокою де
пресією, і я, ледве дочвалавши до найближчого 
стільця, просто впав на нього. Боже мій, що ж це 
діється на світі? Якась падлюка зробила мене зна
ряддям убивства, маріонеткою, що нею можна 
спокійно пожертвувати після закінчення гри. Але 
ж, Господи, які це неспівмірні речі — людське жит
тя і небажання бачити на місці прокурора конкрет
ну особу! Невже заради того, щоб перешкодити, ба 
навіть ні, усього лише спробувати перешкодити 
призначенню на цю посаду мого брата, можна без
жально знищити стількох людей?! Хто, яка потвора 
зважилася на таке?!



"Я знайду його, знайду", — забурмотів я сам до 
себе. І враз душу заполонили сумніви: а що, коли 
це все — дурниці, хворобливі вигадки доведеної до 
відчаю свідомості? І немає ніякого злочинця, який 
використав мене як зомбі, а є просто незбагненна 
витівка природи? Однак за хвилину все стало на 
свої місця. Як би там не було, а я повинен взятися 
за справу і довести її до кінця. Це єдина мож
ливість виявити істину, єдиний шанс повернутися 
до людей.

Із кухні долинув мелодійний сигнал печі, але 
мені було не до сніданку. Що ж робити, з чого поча
ти? Часу залишалося не так уже й багато, тож 
більше не можна сидіти склавши руки. Охоплений 
нестерпним бажанням діяти, я зірвався з крісла і 
став нервово ходити по кімнаті. З чого ж почати? 
Звісно, насамперед я мусив би навідатися до Вади- 
ма і витрясти з нього все, що він знає. Але як? Не 
передбачаючи такого повороту подій, я щодня ста
ранно голився, тож будь-хто зможе впізнати мене 
на вулиці. Крім того, не виключено, що й сам Ва
дим заявить у поліцію про мій візит. Як би мені зна
добився надійний помічник...

О! Я зупинився посеред кімнати і ляснув себе до
лонею по чолу. Чорт візьми, але ж найкращий мій 
помічник — це я сам! Треба тільки якось вибратися 
з Куби!

Моє тіло аж затремтіло від збудження, і мені до
велося сісти у крісло й спробувати розслабитися. 
Спокійно, біганиною справі не зарадиш, тут слід 
попрацювати головою. Отже, що треба для того, 
щоб дістатися з кубинської столиці до цього будин
ку? Окрім такої ефемерної категорії, як фарт, єди
не — гроші! Чи є вони у мене? При собі нічогі



сінько. Депозит в Ощадбанку якщо й не ліквідова
ний, то принаймні заблокований, до того ж грошей 
там як кіт наплакав. Що тоді залишається? Але ж, 
Господи, залишається головне — номерний шифро
ваний рахунок у банку "Комбі"! Там лежить весь 
мій афганський заробіток! Як же мені дякувати 
авторам уже призабутого детективного серіалу, 
епізод із якого наштовхнув мене на таку екстрава
гантну, але щасливу думку! Правда, на ті гроші я 
розраховував здійснити якусь екзотичну подорож 
із майбутньою супутницею життя, але ж  хіба зараз 
до того!

Намагаючись не гарячкувати, я піднявся на дру
гий поверх і засів за термінал. Відкрити десь у Га
вані номерний рахунок і перевести туди свої гроші з 
"Комбі” виявилося не надто важкою, але страшен
но марудною справою, і я прововтузився з тим мало 
не півдня. На Кубі вже настав ранок, і я там проки
нувся, однак був настільки зосереджений на фінан
сових проблемах, що навіть не подякував Мартіні 
за сніданок. Зате коли я, щасливо посміхаючись, 
підвівся зі свого робочого місця, дорога з-за океану 
додому була відкрита!

Заради здійснення свого плану я навіть був гото
вий зачекати кілька днів, сподіваючись, що перед 
відправкою на "поселення" мене повинні відвезти в 
місто, хоча б для того, щоб пристойно одягнути. Та 
й дорога туди навряд чи пролягатиме осторонь Га
вани. Однак несподівано події пришвидшилися.

Наступного дня Яромир зазирнув до мене 
раніше, ніж завжди, і, повідомивши, що останнє — 
комплексне — обстеження призначене на завтра, 
запропонував здійснити екскурсію в місто. Це було 
настільки несподівано, що я не відразу погодився,



відчуваючи себе внутрішньо не готовим до рішучих 
дій. Яромир спочатку не міг збагнути причини та
ких вагань, однак мій випадковий погляд, кинутий 
на лікарняний одяг, цілком задовільно пояснив йо
му проблему.

— Не хвилюйся, — засміявся він, поплескавши 
мене по плечу. — Наша фірма подарує тобі першу 
обнову.

Я швидко зібрався, й за півгодини ми вже були в 
дорозі. За вікном автомобіля лив звичайний для 
цієї пори року дощ, сповнюючи душу песимізмом, і 
я навіть почав думати про те, чи не краще відклас
ти справу на потім. Однак на світі немає нічого 
постійного. Ми зупинилися в передмісті біля пер
шої ж крамниці готового одягу, й коли через 
кільканадцять хвилин я вийшов на вулицю у широ
ких світлих штанях та легенькій вільній сорочці і 
виявив, що злива вже закінчилася, то раптом 
відчув себе готовим до всього.

— Ну що, їдемо в центр чи ти маєш інші пропо
зиції? — поцікавився Яромир, сідаючи за кермо, і 
його цілком природне запитання примусило здриг
нутись обидва мої тіла. Звичайно, ще від початку я 
майже цілковито зосередився на Кубі, однак це не 
перешкоджало мені перебувати в повній бойовій го
товності у своїй українській "резиденції", тримаючи 
під рукою все, що вдалося роздобути: адресу банку, 
кишеньковий іспанський словник, дуже грубу схему 
Гавани в енциклопедії та трохи детальнішу, взяту з 
бібліотечного довідника, — на екрані дисплея. І така 
реакція на Яромирові слова була пов’язана з тим, що 
кубинська філія банку "Леон" розташувалася саме у 
старій частині столиці, в районі центрального буль
вару Прадо, неподалік від Капітолію.



— У цій справі я цілком покладаюся на тебе, — 
спробував я відповісти якомога безтурботніше, од
нак руки у мене дрібно тремтіли.

Сучасні житлові райони Гавани ми проїхали 
мовчки, очевидно, Яромир скептично ставився до 
архітектурного модерну. Зате коли наш авто
мобіль опинився в аристократичному районі Веда- 
до, мій супутник почав так захоплено розписувати 
принади довколишніх споруд, що це мало не 
закінчилося аварією. Зміст його слів та краса 
будівель не доходили до моєї свідомості, яка впер
то шукала способу зникнути, і тільки тоді, коли 
ми вибралися на набережну й змогли окинути 
поглядом морське обличчя міста, в душі наче щось 
ворухнулося.

Першим пунктом нашої програми була старо
винна фортеця Ла-Пунта. Я, звичайно, старанно 
робив вигляд, що все це дуже мене цікавить, однак 
сам чекав найменшої можливості спекатись Яро- 
мира. Проте жодної нагоди так і не трапилося.

Потім ми трохи пройшлися багатолюдним Пра- 
до й повернули до Президентського палацу. Огля
нули його досить побіжно, бо Яромир тягнув мене 
до сусіднього Палацу образотворчого мистецтва, 
де містився Національний музей. І коли біля входу 
я побачив чималу юрбу туристів, що гуртувалися 
довкола гіда, то зрозумів, що нарешті з ’явилася 
перша реальна можливість.

Яромир хотів усе робити самотужки, однак я на
поліг на тому, щоб приєднатися до екскурсії 
англійською мовою, яку розуміли ми обидва. І ре
зультати перевершили найкращі сподівання. Не 
встигли ми пройти кілька залів, як мій товариш 
так зацікавився розповіддю, що зовсім забув про



мене, тож я, дочекавшись нагоди, обережно 
відірвався від групи і квапливо подався до виходу.

Вибравшись із приміщення, я вискочив на бічну 
вулицю й щодуху кинувся нею до Прадо. На розі 
бульвару несамохіть озирнувся і, не виявивши 
позаду Яромира, досить спокійно рушив ліворуч, до 
Капітолію, змішавшись зі строкатим людським 
потоком. На душі залишився неприємний осад від 
такого підлого щодо Яромира та всієї його фірми 
вчинку, і єдиною втіхою було усвідомлення того, 
що іншого виходу в мене немає.

У потрібному місці я повернув ліворуч і опинив
ся на вузенькій вуличці, що бігла між красивими 
старовинними будівлями. Згідно зі схемою мета 
була вже зовсім близько, однак довелося ще трохи 
попетляти, аж поки нарешті перед очима не вирос
ла сувора неокласична споруда з вивіскою Leon. 
Серце прискорено закалатало в грудях, і я не відра
зу наважився переступити поріг.

Поки ноги несли мене до віконечка, у душі встиг
ли зародитися якісь невиразні побоювання щодо 
можливих бюрократичних перешкод. Але виявило
ся, що все доволі просто. Досить було знати тільки 
номер та шифр рахунка, й невдовзі я вже виходив із 
банку, тамуючи радісну посмішку. В кишені моїх 
широких штанів лежала не вельми товста, але ваго
ма пачка хрустких банкнот.

Знову вибравшись на Прадо, я вирішив трохи за
мести сліди і, скориставшись словником, запитав 
іспанською якогось молодика, де тут найближчий 
супермаркет, сподіваючись запам’ятати відповідь, 
а тоді її перекласти. Проте кубинець, почувши свою 
рідну мову з моїх вуст, відразу ж перейшов на таку 
ж калічену англійську. Нарешті ми порозумілися,



й хвилин через двадцять я вже хизувався перед 
дзеркалом у світло-сірому костюмі європейського 
покрою та легких замшевих мокасинах. Тут же я 
придбав, парасолю, гаманця, великі чорні окуляри 
та спортивну сумку, в яку заховав свій одяг "від 
Яромира"

На вулиці я зупинив таксі і, бажаючи застраху
ватися від можливого переслідування, недбало про
мовив:

— Аеропуерто.
— Куаль? — несподівано поцікавився водій, і я 

нерозуміюче витріщився на нього. Таксист 
усміхнувся й підказав: — Хосе Марті, інтернасьйо- 
наль?

— Сі, сі, — полегшено зітхнув я, проклинаючи 
себе за нерозумні дитячі витівки.

Аеробус до Києва відлітав о чверть на сьому вечо
ра. Придбавши квитка в автоматичній касі, я забив
ся у найглухіший закуток залу чекання й аж до 
реєстрації просидів там. І тільки піднявшись тра
пом у літак, я зупинився й кинув єдиний прощаль
ний погляд туди, де готувалася до вечірніх розваг 
прекрасна столиця Куби. Чи побачу я тебе знову, 
Гавано?..

Прокинувшись, я глипнув на великий настін
ний годинник. Було вже по третій пополудні. 
"Кубинське" тіло ще спало під стіною, і я не став 
його будити — усе-таки в дорозі стомлюєшся 
більше, хоча й чекання — також не мед. Цікава 
проблема виникла під ранок, коли змучене й ви
мокле під дощем нове тіло, яке дотрималося всіх 
конспіративних вимог, переступило нарешті поріг 
дому: як зустрічати себе самого? Обійняти, 
розцілувати, обмежитися потиском руки? Але



врешті я вирішив обійтися без церемоній — усе ж 
таки не театр, грати ні для кого.

"Кубинець” заворушився, солодко потягнувся й 
прокинувся. Я залишив його на правах гостя трохи 
полежати, а "українця" послав на кухню готувати 
сніданок. Зазирнувши за штору, я виявив, що на
дворі й далі дрібно накрапає, і раптом подумав, що 
така погода чудова для всяких таємничих справ. 
Протягом сніданку ця ідея міцнішала, переборюю
чи сумніви та заперечення, породжені власною 
нерішучістю, і нарешті оформилась у тверде рішен
ня: треба розпочати розслідування сьогодні ввечері 
візитом до Вадима.

Спочатку я взявся розробляти якусь схему опе
рації, причому "кубинській" голові, яка мала без
посередньо проводити операцію, дав завдання вису
вати ідеї, а старій — їх аналізувати та конструктив
но критикувати. Однак невдовзі дійшов висновку, 
що не потрібно ніяких особливих планів. Достатньо 
просто застати Вадима наодинці та відверто погово
рити з ним. Звичайно, він може нічого не знати або 
й не захотіти розкривати якісь таємниці, однак тре
ба сподіватися, що моя поява приголомшить його й 
змусить бути поступливим.

Складаючи помитий посуд, я ковзнув поглядом 
по зв’язці ключів, що висіла збоку на кухонній 
шафі. Не знаю, для чого вони годилися, та їх вигляд 
наштовхнув мене на одну цікаву ідею. Колись Ва
дим роздав найближчим друзям, які складали 
кістяк нашого товариства, дублікати ключів від 
свого помешкання. На відміну від Валерія, він не 
любив різних технічних нововведень і користував
ся традиційним англійським замком. У мене теж 
був такий ключ, і, напевно, він ще й досі лежить у



якійсь шухляді. Але найважливішим є те, що Ва
лерій також повинен його мати!

Я почав нишпорити по всіх шухлядах, тумбах, 
полицях та закутках і врешті знайшов його. Невідо
мо, правда, чи підійде цей ключ тепер, але якщо з 
його допомогою вдасться з ’явитися у квартирі 
несподівано, мої шанси на успіх тільки зростуть. 
Тоді вистачить просто натякнути на своє повернен
ня з того світу, і слабкодухий Вадим викладе все, 
що знає.

Коли стрілки годинника почали наближатися до 
шостої вечора, я зрозумів, що час іти. Найкраще, 
звичайно, було б дочекатися темряви, але такий 
варіант — не для мене. Улітку сутеніє пізно, й буде 
дуже важко вибратися звідси до міста. Усі власни
ки довколишніх будинків мають автомобілі й не пе
реймаються цим, але мені доведеться пішки пройти 
кілька кілометрів до траси і чекати там на автобус 
чи голосувати. І взагалі, транспортну проблему тре
ба якось вирішувати. Про те, щоб узяти напрокат 
автомобіль чи хоча б мотоцикл, не варто навіть 
мріяти, тож єдиний вихід — придбати мопед. Слава 
Богу, грошей на це мало б іще вистачити.

Піднявшись на другий поверх, я визирнув у 
вікно й обстежив навколишній простір. Не заува
живши нічого підозрілого, вислизнув за двері й 
квапливим кроком, але не переходячи на біг, по
прямував до хвіртки, швидко відчинив її й вибрав
ся на вулицю. Ху-у, начебто нікого не видно, хіба 
що хтось саме зараз дивиться у вікно. Але тут уже 
нічого не поробиш. Я розкрив парасолю і рушив у 
бік траси.

Десь у душі жевріла надія, що мене наздожене 
якась машина й підвезе якщо не до міста, то при



наймні до автостради, однак їй не судилося збутися. 
Більше того, довелося ще півгодини чекати рейсо
вого автобуса. Тому, приїхавши до міста, я мало не 
побіг до найближчого автомагазину і до закриття 
ще встиг купити непоганий, як на мої гроші, мопед. 
Тут же заправив його пальним і рушив кружними 
вуличками до житла Вадима. Шкода, звичайно, що 
цей вид транспорту привертає до свого власника 
більше уваги, ніж хотілося б, однак я не міг дозво
лити собі нічого кращого.

Ті півтори години, які залишалися до смерку, я 
провів на непримітній лавці у сквері навпроти 
Вадимового будинку, пильно вдивляючись у 
потрібний під’їзд. З-поміж наших спільних знайо
мих не з’явився ніхто. Що ж, це збільшує шанси за
стати Вадима самого, до того ж сьогодні звичайний 
робочий день. А якщо все ж таки у квартирі вияв
ляться гості, доведеться чемненько забиратися геть 
і розробляти інші варіанти.

Нарешті зовсім стемніло, але я все ще не наважу
вався вийти зі свого укриття. Минуло ще з півгоди
ни, й тільки тоді я змусив себе підвестися, заховати 
між кущами мопед і рушити до будинку. Погода на
чебто мала сприяти таким таємничим візитам, про
те, з іншого боку, у своєму зім’ятому й мокрому ко
стюмі я навряд чи скидатимусь на вихідця з того 
світу. Що ж, доведеться компенсувати цей недолік 
власною переконливою поведінкою.

Піднявшись на п’ятий поверх, я тремтячою ру
кою видобув із кишені ключа. З-за дверей Вадимо- 
вої квартири не долинало ані звуку, і це перекону
вало принаймні в тому, що великої галасливої ком
панії там немає. Я встромив ключа у замок і, 
злодійкувато роззирнувшись, повернув його. Утім,



навряд чи це могло привернути особливу увагу 
сусідів, які вже не раз спостерігали за чимось 
подібним. Двері м’яко подалися, я швиденько про
слизнув у помешкання й відразу ж обережно за
чинив їх.

Слабке світло, яке падало з кімнати у коридор 
крізь матове скло внутрішніх дверей, не могло 
впоратися із сутінками, й мені довелося трохи по
стояти на місці, щоб очі звикли до освітлення. 
Уважний погляд на підставку для взуття остаточно 
переконав: у квартирі тільки господар. Я дещо за
спокоївся, скинув свої наскрізь промоклі мокаси
ни, узяв із купи капців ті, які колись вважалися 
моїми, і натиснув на клямку.

Приглушене освітлення від рожевого бра створю
вало у невеличкій затишній кімнаті досить таємни
чу атмосферу. Вадим напівлежав у кріслі й дивився 
відео, а на низенькому столику біля нього стояла 
напівпорожня пляшка коньяку. Вистачило одного 
погляду, щоб зрозуміти: він уже трохи набрався.

— Привіт, — мляво махнув Вадим рукою і пока
зав на сусіднє крісло. — Сідай он там.

Такий гостинний прийом дещо вибив мене з 
колії, і я спантеличено присів на запропоноване 
місце, розмірковуючи, як поводитися далі. Однак 
Вадим, придивившись до мого обличчя, раптом за
непокоєно гмикнув і, підтягнувшись, сів.

— Послухай, хлопче, — сказав він невпевнено, — 
щось я тебе не пригадую. Як це ти сюди вліз?

— Заспокойся, двері зачинені, — відказав я, і 
відразу ж помітив, як зблід мій приятель. — Ну що, 
Вадиме, не хочеш мене впізнавати?

Той завмер на якусь мить, з острахом дивлячись 
на мене, але потім заперечливо крутнув головою.



— Розумію, тебе збиває з пантелику моє облич
чя, — невесело посміхнувся я. — Просто повір, 
повернутися звідти таким же аж ніяк не можна...

Мені хотілося, щоб він сам наштовхнувся на 
правильну відповідь, однак це було не так уже й 
легко. Тут би непогано й натякнути, звідки ж, 
власне, я повернувся, але щось не дозволяло вно
сити у справу відверту містику. І коли мені здало
ся, що в очах Вадима вже загорівся вогник здогад
ки, в яку він ніяк не наважиться повірити, я про
сто закотив праву штанину і показав йому слід, 
який ще в дитинстві залишили під коліном зуби 
собаки.

— Ігор! — Вадим відсахнувся від мене й інстинк
тивно затулив обличчя руками. — Але ж  це немож
ливо, неможливо!

Я хотів його заспокоїти, та раптом мені стало так 
боляче й кривдно, що на очі навернулися сльози, 
змусивши відвести погляд убік. Незапланована 
пауза була досить тривалою, і це дало можливість 
Вадимові трохи опанувати себе.

— Чого ти хочеш, Ігоре? — запитав він тремтя
чим голосом.

— Хочу, щоб ти допоміг мені з ’ясувати, що 
насправді сталося того страшного вечора, — від
повів я.

— Але як?
— У мене є підозри, що в мою порцію підсипали 

якогось психотропного засобу. Або загіпнотизува
ли, або ще щось у тому ж дусі. Або одне і друге...

Вадим подивився на мене ошелешеним поглядом 
і повільно захитав головою.

— Що стосується психотропного засобу, то це аб
солютно неможливо, — промовив він. — Ті кок



тейлі готував я сам і пам’ятаю це дуже добре, бо 
навіть трохи образився, що ніхто не допоміг хоча б 
віднести їх до кімнати. А ось щодо, як ти кажеш, 
гіпнозу, то...

Він трохи помовчав і звів на мене погляд, у яко
му вже не було ні страху, ні відчуження.

— Ти знаєш, мені також спадало на думку, що 
того вечора все було не зовсім таким, як після зви
чайного нарко. Я навіть не впевнений, що справді 
відчував те блаженство, про яке говорив на суді. 
Уже потім я дійсно "поплив", але спочатку...

Вадим перегнувся через столик і схопив мене 
за руку.

— Ти знаєш, вони запитували, чи я не додавав до 
коктейлів солі. Це ж смішно: до такого коктейлю — 
сіль! Але тепер мені зрозуміло: експертиза знайшла 
її в наших келихах!

Я кивнув: здається, про це йшлося на одному із 
судових засідань. Але який же це має стосунок до 
справи?

— На жаль, тобто на щастя, сіль не впливає на 
психіку, — зітхнув я.

— Але вона може бути продуктом розкладу тієї 
речовини, яка на це здатна! — випалив Вадим.

Що ж, усім нам не раз доводилося дивуватися йо
го нестандартному мисленню. А раптом це правда?

— Ти давав їм на експертизу сам порошок? — 
поцікавився я.

— Ні, його в мене більше не виявилося.
— Ти що, використав геть усе?
— А біс його знає, — здвигнув плечима Вадим. — 

Я тепер уже не впевнений у цьому.
— Послухай, — мені раптом стало гаряче, — а 

звідки взялося те нарко?



Вадим поволі розігнувся й відкинувся на спинку 
крісла.

— Так, та-ак, — протягнув він. — Його приніс за 
день до того Мирон. На суді він, правда, казав, що 
цілком випадково придбав порошок у знайомого 
продавця магазину хімреактивів, але мені ще 
раніше проговорився, що цей хлопець сам настир
ливо пропонував йому препарат, причому за 
півціни.

— А що то за один? — я відчув, як мої долоні 
вкриває піт.

— Його ім’я — Славко, Ярослав Гузар. Я дещо 
чув про нього... Але навіщо? Навіщо йому чи ко
мусь іншому робити такі речі?

— Вони хотіли повалити мого брата, — процідив 
я крізь зуби. — Але хто? Хто — вони?!

— Ігоре, — Вадим усім тілом повернувся до ме
не. — Може, це й неправда, але я чув, що той 
Славко пов’язаний із людьми зі служби безпеки 
Вереса...

Верес, Олекса Верес... "Гумовий Олекса"... Влас
ник або співвласник десятка великих та безлічі 
дрібних фірм і фактично володар цілої імперії... Не
вже він? Ох, падлюка! Хто-хто, а цей чоловік таки 
зацікавлений у тому, щоб знешкодити Богдана. Але 
чи є така зацікавленість доказом причетності Вере
са до справи? Півночі я ламав дві свої голови над 
цим питанням, але врешті таки мусив визнати: ні. 
Та щоб остаточно відкинути або все ж підтвердити 
обвинувачення, потрібно розплутувати клубок 
далі. Проте як? Час підганяв, і хоча я просив Вади
ма зберігати все в таємниці, чи є певність, що він 
втримає язика? До того ж, можливо, поліція вже 
розшукує мене, і тоді колись неодмінно вийде на



мою криївку, якщо ще раніше не повернеться 
Валерій...

Остаточне рішення визрівало довго. З ком
п’ютерних довідників я витягнув деяку інформацію 
про Вереса, роздобув кілька номерів, за якими 
можна було його шукати, і разів зо п’ять підходив 
до відеофону, та все ніяк не міг наважитися. Однак 
ніщо інше на думку не спадало. Урешті-решт, я 
опанував себе і після недовгих роздумів, посадивши 
за апарат старе тіло й вимкнувши функцію зобра
ження, набрав перший номер. Дві спроби виявили
ся безуспішними, однак за третім разом я таки 
домігся свого. Перепросивши секретарку за свій 
буцімто поламаний відеоблок, я попросив з’єднати 
мене з паном Вересом і отримав стандартну 
відповідь, що шеф страшенно зайнятий та що спер
шу годиться називати своє прізвище.

— Передайте йому, що це турбує Дмитрук.
Екран миттю погас, а через кільканадцять се

кунд на ньому з’явилось обличчя Вереса. Воно було 
втіленням доброзичливості.

— Я слухаю.
— Добрий день, пане Олексо, — у моєму горлі 

наче щось застрягло, і я тут же взявся відкашлю
ватися.

— Здрастуйте, здрастуйте, пане Богдане, — за- 
усміхався Верес. — Дозвольте привітати вас із про
довженням прокурорських повноважень! Для мене 
це була чудова звістка. А що там трапилося з вашим 
відеоблоком? Я зараз же пришлю свого найкращого 
фахівця, і все буде гаразд.

В останніх словах вчувалося відверте знущання.
— Вибачте, пане Вересе, але це не Богдан, — за

тверділими губами вимовив я. — Моє ім’я — Ігор.



— Ігор? — брови Вереса поповзли вгору.
— Так, Ігор, брат Богдана.
Вимовивши це, я ввімкнув камеру, хоча й не 

був упевнений, що Верес знає мене в обличчя. 
Ефект виявився разючим. Пан Олекса закам’янів 
і, схоже, на мить втратив мову. Утім, це на
вряд чи могло свідчити про його причетність до 
справи.

— Це щось неймовірне... — почув я нарешті 
майже зовсім спокійний голос і пригнічено опус
тив плечі. Такому вмінню володіти собою тільки 
позаздриш. Ну що ж, доведеться йти ва-банк.

— Пане Вересе, у мене є матеріали, які свідчать 
про те, що злочин, нібито вчинений мною, був 
організований вами з метою не допустити призна
чення мого брата прокурором регіону. Ви викорис
тали мене як зомбі, сподіваючись обманути органи 
правосуддя та громадськість, але прорахувались. 
Я живий, провів власне розслідування і тепер за
являю: уся відповідальність за ці вбивства лягає 
тільки на вас.

Як переконливо прозвучав би зараз який- 
небудь конкретний факт чи хоча б натяк на нього. 
Але я не мав фактів, не мав нічого і міг лише з 
надією вдивлятися в екран: ну, здригнись, Олексо, 
злякайся, запанікуй! Проте той тільки стенув пле
чима і незворушно промовив:

— Ніколи в житті я ще не чув такого безглуздя. 
Молодий чоловіче, вам, здається, треба добряче 
підлікуватись.

— Що ж, тоді мені залишається передати всі ма
теріали поліції. Або моєму братові, так буде 
надійніше, — я ще не здався остаточно, але вже 
відчув у собі цілковиту спустошеність та гіркий



присмак поразки. — Причому негайно, як тільки 
завершу цю розмову...

Це було сказано у відчаї. Але раптом...
— Зачекайте, Ігоре, давайте не будемо гарячку

вати, — дещо квапливо озвався Верес. — Пробачте 
мої останні слова — усе це так безглуздо... Давайте 
краще зустрінемося, поговоримо, і я впевнений, що 
зможу переконати вас у безпідставності звинува
чень. Тільки правильно це зрозумійте: я не боюся 
жодних матеріалів, бо не маю до цієї справи ніяко
го стосунку, але оті всі розслідування, допити, 
свідчення... Хотілося б їх уникнути...

"Він! Боже мій, невже він?!" — застугоніли, 
забилися приголомшливі думки. Та, може, 
й справді Верес побоюється тільки тяганини, не 
більше? Та ні, ні! Він злякався, він таки по- 
справжньому злякався!

Не зважаючи більше на Вереса, я вимкнув відео- 
фон. Мій розум усе ще відмовлявся беззастережно 
прийняти твердження, що знайдено справжнього 
винуватця трагедії в дискобарі, але десь підсвідомо, 
інтуїтивно я відчував, що це так і є, що Верес при
наймні причетний до цієї справи. Тіло охопило не
приємне нервове тремтіння, й довелося виконати 
кілька гімнастичних вправ на розслаблення, перш 
ніж спитати себе про наступний крок. Що робити? 
Здатися поліції та змусити її відновити розсліду
вання? Зв’язатися з братом і все йому розповісти? 
Чи продовжити справу самотужки, навідатися до 
того продавця хімреактивів і за всяку ціну, навіть 
застосувавши фізичну силу, видобути з нього 
потрібну інформацію?

Найбільше мені імпонував, звичайно, третій 
варіант. Однак усе треба було ретельно зважити,



тверезо оцінити власні можливості й лише тоді 
приймати рішення. А поки що я мусив заспокоїти
ся і перекусити. Щоправда, яке там "перекусити"? 
Хіба ж можна зробити з самої лише картоплі 
більше, ніж дві смертельно обридлі страви?

Приготування обіду трохи відволікло мене. До 
того ж від учорашнього вечора залишився брудний 
посуд, тож для обох тіл знайшлася робота. Я вже 
сідав до столу, коли громом серед ясного неба в ко
ридорі пролунав довгий дзвінок.

Спершу я просто-таки скам’янів. Господи, невже 
повернувся Валерій?! Але навіщо ж йому дзвони
ти?! Найімовірніше, той гість прибув здалеку і не 
знає про відсутність господаря дому! А може, там 
поліція — по мене?!

Услід за довгим сигналом пішла серія коротких, 
і це вивело мене із заціпеніння. Я кинувся в кімна
ту, став біля вікна, яке виходило в бік зовнішніх 
дверей, і обережно визирнув з-за штори. Біля входу 
в будинок, звісно ж, нікого не було, дзвонили з ву
лиці. Хто саме, я не бачив, однак полегшено 
зітхнув: то не поліція. За огорожею виднівся скром
ний світлий пежо.

Дзвінки припинилися, і раптом я побачив чо
ловіка. Він різко відступив назад і пильно оглянув 
вікна будинку. То був кремезний молодик у чорній 
куртці, з могутніми плечима штангіста. І хоча його 
очі ховалися за темними скельцями окулярів від 
сонця, я відразу зрозумів, що вже десь бачив це об
личчя. А коли за якусь мить пам’ять послужливо 
підказала, де саме, обидва мої тіла аж похитнулися 
і трохи не впали: у несподіваному гостеві я впізнав 
конвоїра, що супроводжував мене аж до телепор- 
таційної камери!



Що йому треба, чорти б його забрали?! Невже це 
знайомий Валерія?! Але ж ні, абсурд! І раптом 
свідомість обпік здогад: служба безпеки Вереса! Він 
встановив, звідки я зв’язувався з ним, і послав до 
мене свою людину! Але навіщо?! Я напружено вдив
лявся у вікно, сподіваючись, що зараз хлопець сяде 
в автомобіль і забереться геть. Однак він знову 
підступив до хвіртки, зникнувши з поля мого зору, 
і я зрозумів, чому він це зробив.

Що робити, що робити?! Думки розпачливо заме
тались у головах. Якщо йому вдасться пробратися в 
будинок, мені кінець!. Але ж дім обладнаний сиг
налізацією! Коли вона спрацює, тут мусить з’явити
ся поліція!

Рішення ще остаточно не сформувалось, а я вже 
біг на другий поверх, до сигналізаційного пульта. 
Ох, ще одна ідея: забарикадувати вхідні двері! Я 
вхопився за сервант і потягнув його в коридор. Тої 
ж миті я зірвав кришку з сигналізаційного блока і 
став гарячково замикати контакти. Є! Крихітний 
червоний індикатор засвітився, а ще через кілька
надцять секунд погаснув зелений. Сигнал прийня
то! Тепер залишилося тільки протриматися до 
підходу поліції.

Я збіг униз, і барикадування прискорилося. 
Тепер я намагався працювати якомога тихіше, щоб 
передчасно не виявити перед страшним візитером 
свою присутність. Хоча він, мабуть, уже й так по
чув у домі підозрілі звуки.

І раптом надворі щось тихенько рипнуло. Я про
жогом кинувся до вікна, проте й без того зрозумів: 
хлопець відчинив хвіртку! Боже мій, що ж тепер? 
Мене наче паралізувало, і я залишився нерухомо 
стояти — під дверима та біля вікна, — вслухаю-



чись у кроки: хтось ішов бетонною доріжкою, а  
тоді сходами.

— Гей, Ігоре, відчини, не завдавай мені зайвого 
клопоту, — несподівано почув я голос візитера.

Охоплений жахом, я мовчав.
— Ігоре, озовися, бо я знаю, що ти тут.
— Чого тобі треба?! — нерви мого "кубинського” 

тіла, яке стояло під дверима, не витримали, й слова 
самі вирвалися з його рота.

— Є розмова, — коротко відказав непроханий 
гість.

— Забирайся краще звідси, я вже повідомив 
поліцію!

За дверима глузливо засміялися.
— Навіть якби ти зважився на це, мушу тебе роз

чарувати: сегмент місцевої станції, який обслуго
вує ваш хутір, зненацька вийшов з ладу, а 
мобільний зв’язок заблокований.

— Хвіртка — під сигналізацією!
— Не будь дитиною, Ігоре, я ж не ламав замка, а 

просто відкрив його. Не випробовуй мого терпіння, 
у тебе ще є шанси мирно домовитися з нами.

— Ти хочеш, щоб я віддав тобі матеріали на Вере
са? У мене їх тут немає!

— Давай поговоримо про це спокійно.
— А потім ти мене пристрелиш?!
Знадвору почулося зітхання, й за мить у замку 

щось тихо клацнуло. У паніці я помчав нагору, лед
ве не збивши з ніг самого себе. Звуки відразу ж за
тихли, й візитер запитав стривоженим голосом:

— Гей, Ігоре, хто там іще з тобою?
Не озиваючись більше, я заскочив до кімнати, де 

стояв комп’ютер, і зачинив двері. Барикадуватися 
тут не було чим, тож мені залишалося тільки, роз



ламавши стільця, озброїтися двома його ніжками. 
Страх несподівано кудись зник, натомість прийшла 
холодна рішучість боротися за своє життя до ос
таннього.

Внизу щось загрюкало, і я зрозумів: гість відчи
нив двері й тепер намагається зруйнувати барика
ду. Що ж, такому бугаєві часу на це знадобиться не
багато. Де ж та клята поліція, чорти б її взяли, коли 
ж вона прибуде?! Я зазирнув у вікно і раптом аж 
скрикнув від радощів: поліцейська машина саме 
під’їжджала до будинку! Звідти вискочили п’ятеро 
хлопців у формі й кинулися до хвіртки. Нарешті! 
Здається, ще ніколи в житті я не відчував такої лю
бові до правоохоронних органів!

Але що таке?! От падлюка, цей бандит зачинив за 
собою вхід до садиби! Проте десь тут, біля комп’юте
ра, мусить бути кнопка, яка розблоковує зовнішній 
замок! Я гарячково кинувся її шукати і, знайшов
ши аж дві, натиснув на обидві. Спрацювало! 
Хвіртка відчинилась, і четверо поліцейських кину
лися до будинку. П’ятий на секунду затримався, 
сказав щось по рації й рушив на підмогу своїм то
варишам.

Внизу затупали кілька пар ніг, аж раптом... Я 
почув добре знайоме мені чмокання, лайку, зойки, 
грюкання стільців і звуки від падіння тіл! Боже 
мій, невже він стріляє в поліцію?! Але ж це якесь 
божевілля, справжнє самогубство! Він же один про
ти п’ятьох!

Несподівано настала тиша, і я аж похолов. Зараз 
убивця підніметься нагору, і тоді — кінець... Гос
поди, дай же мені сили достойно зустрітися зі смер
тю! Я застиг біля дверей, стискаючи в руках свою 
малоефективну зброю, проте час минав, а знизу й



далі не долинало ні звуку. Я зачекав ще кілька хви
лин, потім обережно прочинив двері й виглянув із 
кімнати. Нікого. Тоді зробив кілька кроків до по
ручнів і подивився вниз. Двоє правоохоронців не
рухомо лежали посеред коридору, один — біля 
барикади, ще пара ніг стирчала з відчинених две
рей до вітальні. Тільки вони належали не поліцей
ському!

На якусь хвилю я завмер, але швидко опанував 
себе і почав спускатися сходами. Без сумніву, хтось 
із хлопців таки влучив у бандита, інакше він не ле
жав би на підлозі так довго. Зійшовши вниз, я опу
стився біля двох поліцейських, які не подавали 
жодних ознак життя, але відразу ж полегшено 
підвівся: здається, обидва живі, тільки застигли, 
ніби зроблені з воску.

А онде й сам гість. Та що це?! Його очі дивляться 
на мене, а губи намагаються щось сказати! Оце так 
професіонал! До мого страху додалося ще якесь ми
мовільне захоплення. Але що таке з моїм пересліду
вачем? Ага, на штанах над коліном видніється про
довгаста дірка. Схоже, його тільки зачепило й тому 
ще не повністю вивело з ладу.

Візитер ледь помітно кивнув, і я, сам не розу
міючи чому, підхопив його під руки, втягнув до 
кімнати і посадив під стіною. Тут, за дверима, ле
жали ще двоє поліцейських. Я поглянув на них, ви
разно похитав головою й перевів погляд на гостя. 
Той облизав губи і раптом тихо промовив, звертаю
чись до мого старого тіла:

— Ігоре... допоможи мені... там... машина...
Я здвигнув плечима:
—  и що, маєш мене за дурника?
— Я... віддячу... потім...



— Віддячиш, років через п’ятдесят, коли 
звільнишся.

— Ти приречений... без мене...
— Але за що, за що?! — не витримав я. — Що я 

тобі зробив?!
Він стенув плечима.
— Робота...
— Ну ось! А ти — допоможи! Завтра Верес знову 

накаже мене пришити, і що тоді? Ні-і, — злостиво 
протягнув я, — викручуйся тепер сам!

Обличчя візитера скривилося в недобрій 
посмішці.

— Везунчик... — прошепотів він. — Ти повинен 
був... уже двічі...

— Двічі? — здивувався я. — Ну, вдруге — зро
зуміло, а вперше?

Вираз обличчя вбивці став насмішкуватим. І 
раптом до мене дійшло!

— У телепортаційній камері?! — вигукнув я. — 
Значить, ти все-таки зробив щось на тому пульті?!

— Маєш щастя... не ті контакти...
— Ох ви ж і падлюки! Але навіщо?! Що вам з моєї 

смерті?!
— Пішак ти, хлопче... пішак...
— Ну, постривай, Олексо! — процідив я крізь зу

би і стиснув кулаки. — Я таки доберуся до тебе!
Несподівано мій співрозмовник якось дивно 

затіпався. Я здивовано глипнув на нього і ледве 
стримав бажання врізати йому ногою під ребра. Він 
сміявся! Боже мій, невже це й справді так смішно?! 
Засуджений, переслідуваний, покинутий усіма зви
чайний собі комп’ютерник Ігор Дмитрук — проти 
могутнього, недосяжного, оточеного юрбою охо
ронців та адвокатів Олекси Вереса? Невже цей па



ралізований бандюга має рацію, і я ніколи не зможу 
помститися справжньому винуватцеві усіх своїх 
страждань?!

Але ні, один шанс усе ж є. Поки моє старе тіло 
провадило бесіду з візитером, "кубинець" напруже
но обдумував ситуацію. Очевидно, здавшись 
поліції, яка невдовзі прибуде сюди, я зведу свої 
шанси розквитатися з Вересом до мінімуму. Але за
раз іще не втрачена можливість пробратися на тери
торію ворога, скориставшись автомобілем наймано
го вбивці та його одягом. Навряд чи коли-небудь по
вториться така нагода...

Не кажучи більше жодного слова, я зняв з ошеле
шеного бандита чорну куртку, вийняв з правої ки
шені його штанів дві обойми до пістолета, підняв з 
підлоги саму зброю, забрав з підвіконня темні оку
ляри і вийшов надвір...

Мій мопед повернув із траси на вузьку асфаль
тівку, і я зрозумів, що треба вирушати й авто
мобілем також. Усе мусить ідеально збігтися в часі, 
бо інакше остання надія піде шкереберть. Я колись 
проїжджав цією місциною на велосипеді, тут набе
реться кілометрів зо  три, аж поки перед носом 
з’явиться висока сітчаста огорожа, а дорогу пере
криє металевий бар’єр з написом: "Проїзду немає! 
Приватна власність" Якщо я зумію все розіграти 
правильно, то охоронці не мали б особливо доскіпу
ватися до власника безперечно знайомого їм авто
мобіля. Отже, з Богом!

Коли моє "кубинське" тіло зупинило мопед, пе- 
жо залишалося проїхати ще близько кілометра. Не 
глушачи мотора свого драндулета і не вимикаючи 
швидкості, я голосно закричав:

— Що за чортівня? Ану забирай це з дороги!



З невеличкої будки вийшов похмурий охоро
нець. Він мав років під сорок, був нижчим від мене 
на зріст і виглядав фізично слабкішим.

— Гей, чоловіче, ти що, не вмієш читати? Повер
тай голоблі й чеши геть!

— Ти дивись, він ще буде мені вказувати! — вда
вано обурився я. — Ану відкривай проїзд, бо зараз 
зроблю це твоєю головою!

Пежо подолав уже півкілометра.
— Митю, вийди-но сюди! — напівповернувшись 

до будки, гукнув охоронець. Митя тут же з’явився, 
і я, глипнувши на нього, зрозумів, що мені буде не
переливки.

Пежо залишалося пройти метрів триста.
— Ти чому не слухаєш, що тобі кажуть розумні 

люди? — тоном, який не віщував для мене нічого 
доброго, запитав Митя і вхопив мене за плече. Це 
трохи нагадувало потиск металевих лещат. Я газо- 
нув, відпустив зчеплення, трохи викрутивши кер
мо, й разом зі здорованем полетів на асфальт. Пер
ший охоронець круто лайнувся та кинувся на допо
могу товаришеві.

Тієї ж миті під’їхав мій автомобіль. На мені була 
куртка вбивці, його чорні окуляри й кашкет, який 
знайшовся на задньому сидінні. Я загальмував і 
вже збирався нетерпляче засигналити, аж раптом 
металева стінка почала опускатись. А щоб вас! 
Отже, тут автоматична система розпізнавання, й 
можна було не влаштовувати цієї комедії, яка так 
боляче позначиться на моєму новому тілі! Хоча 
хтозна, як би воно тоді повернулося. А так старший 
охоронець, ухопивши правою рукою "кубинця" за 
волосся, махнув мені лівою, мовляв, проїжджай, і я 
різко зірвав пежо з місця.



Тим часом розлючений Митя схопив мене за бар
ки і досить легко, майже без зусиль, звів на ноги. 
Його напарник продовжував тримати мене за чуба.

— Боляче! — захрипів я. — Пустіть, хлопці, я ж 
ненавмисне!

Митя матюкнувся і звів праву руку для удару, 
однак старший охоронець затримав її, кинувши 
колезі:

— Не треба, ще приб’єш до біса.
— І правильно зроблю, — процідив здоровань, 

роблячи над собою титанічні зусилля, щоб не зір
ватися.

— Я зовсім не хотів, — виправдовувався я. — 
Ти ж як схопив мене за плече, то аж в очах по
темніло!

— А тепер кажи, якого дідька тут ошиваєшся? — 
суворо поцікавився старший.

— Мені потрібно в село, — виклав я "домашню 
заготовку". — Казали, що після кільця треба повер
нути вліво. Ви ж пропустили того, що на машині!

— От недоумок! — сплюнув Митя. — Ти що, до 
школи не ходив, простого покажчика не можеш 
прочитати? Твоє собаче село далі по трасі. Ану д-да- 
вай звідси, поки цілий!

Просити двічі не довелося. Я завів свого мопеда і 
поїхав назад. Саме тоді ж перед моїм автомобілем 
з’явився невеличкий гайок, і я, не довго думаючи, 
з’їхав з дороги і спинився за деревами. Пробратися 
на територію Вереса вдалося досить легко, але що 
далі? Яким чином я розквитаюся зі своїм ворогом? 
І як же до нього добратися?

Я витягнув із кишені пістолет із двома запасни
ми обоймами й оглянув набої. Усі вони були позна
чені як паралітичні. Ну і ну! Невже у того бандюги



немає чогось міцнішого? Який же він тоді вбивця?! 
Я повиймав усе, що було в кишенях куртки, потім 
поплескав себе по грудях і аж тут намацав неве
личкий плескатий предмет. Як же його вийняти? 
Ага, ось, збоку, зовсім непримітний замочок. Ану 
що там?

Предмет виявився чорною пластмасовою короб
кою. Усередині, в затишних поролонових гніздеч
ках, лежали три набої, марковані трьома червони
ми обідками, дві крихітні скляні ампули з такими 
ж позначками та дві невеличкі пластикові капсули 
жовтого кольору. Оце арсенал! Невідомо, правда, 
що могло б бути в тих капсулах, однак стосовно ре
шти жодних сумнівів не виникало: смертельні на
бої для пістолета і сильнодіюча отрута.

Поки старе тіло давало собі раду з розпізнаван
ням наявних засобів убивства, мій мопед устиг ви
братися на трасу й повернути до міста. Проїхавши 
зо три кілометри, я заглушив свою тарадайку і ра
зом з нею поліз у густі зарості придорожньої куку
рудзи. Тепер можна було відключитися від усього, 
повністю зосередившись на планах помсти.

Я зарядив пістолета набоями з коробки і поклав 
його до кишені. Однак губи вже кривились у скеп
тичній посмішці: як же використати цю зброю? Ні 
для кого не секрет, що біля Вереса постійно перебу
вають особисті охоронці, а вишколені вони чудово: 
не встигнеш вийняти пістолета, як одразу ж станеш 
паралізованим (чи й узагалі трупом). І це ще за умо
ви, що до Вереса вдасться якось наблизитись! А як?

Несподівано до вух долинуло рівне гудіння по
тужного двигуна. Я озирнувся на звук і закам’янів. 
На пагорбі, за яким був пропускний пункт, з’явив
ся автомобіль. Та ще й який! Важкий броньований



крайслер, не раз показаний на екранах візорів! Ав
то самого Вереса!

Це був унікальний, але дуже несподіваний шанс! 
Адже я зовсім не готовий до такого повороту подій! 
Зрозуміло, що треба зупинити броньовика, а що ж 
далі?! Сховатися за деревом і, якщо з’явиться Ве
рес, стріляти?! Наївно! Врізатися на повній швид
кості в лоб крайслеру?! Дурниці, він просто розтро
щить мене! Відкрито стати на дорозі й викликати 
Вереса на розмову? Навіть якщо він погодиться, 
мене перед цим неодмінно обшукають! Що ж роби
ти?! Які ще є варіанти?!

Усе це блискавкою промайнуло у свідомості, 
поки я заскакував у пежо й заводив двигун. І рап
том я збагнув єдину реальну можливість, якою 
можна скористатися. Серце шалено закалатало, в 
грудях не стало повітря, але я вже вивів свою маши
ну на дорогу й розвернув її посеред шляху. Тоді ски
нув кашкет, окуляри й куртку найманого вбивці, 
відкрив плескату коробку і, витягнувши з неї ампу
лу з отрутою, обережно поклав її собі до рота. Потім 
відчинив дверцята й вийшов з автомобіля.

Крайслер наближався невблаганно, як сама доля. 
Звичайно, він міг би збити з дороги того нещасного 
пежо без жодної шкоди для себе, але навіщо? Кроків 
за десять залізний мастодонт зупинився, звідти вис
кочили троє здорованів із розлюченими фізіоно
міями і кинулися до мене. Однак уже за мить зупи
нилися, підкоряючись владному: "Стійте!" Із задніх 
дверцят повільно вибирався Олекса Верес. Господи, 
невже цього разу я не помилився?!

— Я хочу поговорити з ним віч-на-віч, — сказав 
Верес, зупиняючись біля своїх людей. Один із них



підійшов до мене, ретельно обшукав і, не знайшов
ши нічого підозрілого, повернувся на місце.

— Здрастуй, Ігоре, — сказав Олекса, наблизив
шись. — Хоча, здається, сьогодні ми вже бачилися. 
Ти поводився не дуже чемно, але Бог із тобою. А де 
ж це наш приятель? — він кивнув у бік автомобіля.

— Гадаю, що вже отямився і зараз дає роз’яснен
ня поліції, — відповів я, зненацька відчувши у собі 
холодний, аж до моторошності, спокій.

— Стосовно чого? — здивовано звів брови мій 
співрозмовник.

— Стосовно мотивів нападу на поліцію: він зав
дав ушкоджень п’ятьом правоохоронцям.

— Ох і кретин! — тихо лайнувся Верес, однак ви
раз його обличчя майже не змінився. — То що ти 
надумав?

— Я хочу знати, за що ви скалічили мені життя?
Верес уважно подивився мені в очі, похитав голо

вою й нарешті промовив:
— Ще не пізно виправити скоєне, Ігоре. Головне, 

що ти живий, а все інше можна компенсувати. І я 
постараюся зробити це, якщо ми домовимося...

— Пане Вересе, — уперто повторив я, — за що ви 
скалічили мені життя?

Олекса криво посміхнувся і глибоко вдихнув 
повітря.

— Я тебе розумію, — сказав він. — Але що 
вдієш? Життя часом змушує бути жорстоким. А 
причина? Сьогодні вдень ти сам назвав її. І зараз, на 
жаль, чиниш нерозважливо. Я просто буду зму
шений...

— Пане Вересе, ви повинні заплатити мені за 
все, — перебивши Олексу, повільно промовив я.



— І скільки? — в кутиках рота мого співрозмов
ника застигла іронічна посмішка.

— Життя...
Я схопив руками голову свого ворога, рвучко 

притягнув до себе й припав до його рота у бо
жевільному поцілунку смерті. Це було настільки 
несподівано для Вереса, що він зовсім не опирався. 
Але його люди! Я ще не встиг язиком виштовхати 
ампулу до зубів, як від обох рук по всьому тілу бли
скавично поширилося дивовижне відчуття цілко
витого помертвіння. В очах потемніло, думки наче 
застигли в голові, і, можливо, я навіть не встиг би 
зімкнути щелепи, якби не та могутня сила, яка 
підтримувала мене зовні. Але скло таки хруснуло, і 
останнє, що встигло відчути моє старе, природне, 
дане мені від народження тіло, був запах гіркого 
мигдалю...

Усе зникло: й асфальтівка, і броньований крайс
лер, і голова Вереса... Залишилися тільки зелені 
стебла кукурудзи й тихий шелест її листя. Я враз 
відчув себе настільки розбитим та знеможеним, що 
горілиць повалився на вогкувату землю і застиг на 
ній із заплющеними очима. Через кілька хвилин 
десь далеко зародився й почав наростати звук 
поліцейських сирен, і невдовзі повз мене промайну
ли чотири автомашини з мигалками. Я знав, куди 
вони їдуть.

То що ж далі? Сакраментальне запитання, воно 
постійно переслідує мене від того страшного вечора. 
Кому ж виїхати з цих заростей: Ігореві Дмитруку 
чи зовсім іншій людині, яка розпочне нове життя, 
позбавлене чорних плям? Як багато хотілося б забу
ти, перекреслити, але куди ж подінешся від самого 
себе? Та й надто важко втратити батьків, брата, все



своє минуле. Треба повертатися. Повертатися й ви
магати нового розслідування, адже зараз у мене є і 
Вадим, і той бісів Славко Гузар, і візитер-убивця... 
Правда, смерть Вереса також на моєму сумлінні, од
нак... Хто ж примушує зізнаватися в тому, що я і 
той Ігор Дмитрук — одна особа? А пояснити деякі 
незрозумілі речі можна, скажімо, якимось дивним 
телепатичним зв’язком між нами. Отож нехай усе 
це залишиться моєю маленькою таємницею...

Я повільно звівся на ноги, витягнув мопеда на до
рогу, завів його і після останніх коротких вагань 
повернув до міста...



МАШИНА 
ДЛЯ ВБИВСТВА

Фантастична повість

Ураз починають соватися стільці, по підлозі чов
гають десятки підошов, і гул збуджених чоловічих 
голосів ущерть заповнює невелике приміщення. 
Найметкіші з-поміж присутніх кидаються до кре
мезного чорнявого чоловіка середнього зросту, на 
устах якого грає приязна посмішка. Він потискає 
простягнуті йому руки так, наче для нього це неаби
яка честь. Крізь частокіл голів я ловлю його корот
кий погляд і лаконічно киваю у відповідь: усе га
разд, зараз виходжу. Тієї ж миті відчуваю на собі 
чіпкий погляд Сергія і посміхаюся до нього, однак 
цей вияв дружніх почуттів він залишає поза ува
гою. Що ж, гріх було б ображатися: у такі хвилини 
він не має права відволікатися на сторонні речі.

Напевно, багато хто в цьому залі має себе за неор
динарну особистість. Хоча б у тому сенсі, що 
вирішує не лише особисті чи сімейні справи, а й 
прагне розв’язувати проблеми, які хвилюють 
суспільство. Однак основні претензії цих людей на 
хоча б якесь місце в історії пов’язані сьогодні лише 
з однією особою, і вони запевняють його у своїй 
підтримці: хто — фінансовій, хто — організа
ційній, хто — просто дружній. А він — світла голо
ва, незламний борець з несправедливістю, остання 
надія нації — повинен прийти, щоб змінити життя 
на краще, підняти економіку, науку, культуру, здо
бути країні місце серед наймогутніших. А щоб усе



де стало реальністю, необхідно спочатку виграти 
тут, у регіоні, на узбіччі широкого політичного 
шляху.

І він зробить це, він просто зобов’язаний це зро
бити! Що ж залишається мені? Моє завдання — до
ставити його в будь-яке місце в будь-який час з мак
симальною швидкістю і за максимальної безпеки. 
Це просто необхідно для нього, і я радий, що, всупе
реч усьому, виконую свої обов’язки майже бездо
ганно. Хоча головна моя місія полягає тепер у 
зовсім іншому.

Я повинен його вбити...

Мій потужний сірий BMW вдоволено хурчить, 
підминаючи під себе нескінченну смугу шляхового 
полотна. Насолоджуйся, друже, поки є мож
ливість, адже незабаром доведеться звернути з тра
си на путівець місцевого значення, і тоді ти зро
зумієш, де зимують раки, а також твої менш щас
ливі одноплемінники. А разом із ними й мої.

— Пане Богдане, навіщо вам здалося це задрипа
не сільце? — запитую шефа, який зосереджено 
вдивляється удалечінь.

Він довго мовчить, не зводячи погляду з голубо
го мерседеса, що поволі виростає перед нашими 
очима.

— Ти знаєш, просто хочеться зробити людям 
щось приємне, — він усміхається. — Можливо, це 
буде моєю єдиною доброю справою для них. Особли
во якщо мене виберуть.

Маневруючи серед розкішних калюж, а також 
куп щебеню, які вже віддавна поволі розповзаються 
в очікуванні чергового світлого майбутнього, я



розмірковую над тим, що пан Богдан, напевно, пра
вий у тому, що це буде доброю справою.

Відверто кажучи, раніше я був переконаний, що 
в селі мало хто прийде на таку зустріч. У місті, на
приклад, простий люд всі передвиборні заходи має 
глибоко в носі та, за винятком невеличкої політич
но заангажованої частини, відверто їх ігнорує. На 
подібні вистави там ходять (чи то пак їздять) 
здебільшого ті, кому на цьому залежить. І тому я 
був дуже здивований, коли, вперше побувавши на 
зустрічі шефа з селянами, побачив ущерть заповне
не приміщення невеличкого клубу. Хоча чого ж тут 
дивуватися: позбавлені будь-яких розваг, окрім те
левізійних, ці люди прагнуть на власні очі побачи
ти знаменитість, про яку пишуть у газетах, роз
повідають по радіо та телебаченню. Такий собі без
платний цирк...

Ми в’їжджаємо на майдан перед клубом, і я з по
дивом зауважую, що ми не єдині гості в цьому при
забутому цивілізацією місці. Кілька іномарок та 
мікроавтобус явно не тутешньої прописки сповню
ють душу далеко не радісними почуттями. Одна з 
автомашин видається мені знайомою.

— Преса, — підказує Богдан, перехопивши мій 
погляд, — "особистий друг” , як він сам себе ве
личає.

Я вибираюся з автомобіля з важким серцем. Троє 
наших охоронців на чолі з Сергієм теж занепокоєні: 
якби ж то знаття, взяли б іще підкріплення. І тільки 
Богдан безтурботно прямує до репортера, відомого 
своїм неприязним ставленням до нашого шефа. І про 
що він може розмовляти з такою людиною?

До клубу помаленьку сходяться учасники 
зустрічі, переважно літні люди. Очевидно, молод



ших такі заходи цікавлять значно менше. Селяни 
спочатку підозріливо оглядають наш невеличкий 
автопарк, але зрештою доходять висновку, що так і 
має бути. Хто б і мене переконав у цьому?

Нарешті всіх, хто ще залишився надворі, запро
шують до просторого й тому напівпорожнього кіно
залу з завбачливо знятим екраном. На сцену, де ра
зом із Богданом та Сергієм розсілася місцева еліта, 
мене, звичайно, не запрошують, але як достатньо 
наближеній особі надають місце у першому ряду. 
Тут же примощуються обидва охоронці — по різні 
боки від центрального проходу, а також репортер із 
диктофоном у руках. Краєчком вуха я чую за спи
ною жіночі голоси: "Ти дивись, він зовсім, як у те
левізорі", — проте моя увага прикута до групи явно 
не сільських молодиків під протилежною стіною. 
Від самого лише погляду на їхні фізіономії серце 
починає битися швидше...

І ось починається зустріч. Спочатку один із 
місцевих керівників виголошує вступне слово, в 
якому непереконливо висвітлює "яскравий життє
вий шлях нашого шановного пана Богдана". Потім 
сам високий гість підходить до невеличкої трибуни 
і починає розповідати про свою передвиборну прог
раму. Це загрожує перетворитися на довгий нудот
ний монолог, але Богдан знає, що робити. Він 
від’єднує мікрофон від держака і виходить на сце
ну, ближче до слухачів. Я збираюся трохи подріма
ти, оскільки чую такі промови ледве не щодня, од
нак поволі втягуюсь у запропоновану Богданом гру 
і сам починаю шукати відповіді на поставлені ним 
запитання. Однак невдовзі він переходить до більш 
загальних проблем, наслідком яких і є всі наші 
негаразди. Потім короткий аналіз — і ось вони, дов



гождані рішення, що врятують суспільство! Невже 
це так просто? Звичайно, адже все геніальне — 
просте! І коли до влади прийдуть нові люди, молоді, 
рішучі, не обтяжені теперішніми стереотипами, 
ситуація швидко зміниться на краще!

Я збуджено потираю руки і оглядаю зал. Схоже, 
більшість присутніх поділяє мої почуття, хоча й 
скептичних облич теж вистачає. Ні, Богдан таки 
справді молодець! Особисто я йому вірю! От тільки 
чому ж тоді, чому?..

Від цієї думки я враз похмурнію. А погляд 
біжить далі, аж поки не наштовхується на шеренгу 
ремигаючих молодиків з цілковито байдужими об
личчями. Зрозуміло, вони тут не для того, аби ви
слуховувати політичні промови Богдана, але невже 
він їх анітрохи не пройняв? І взагалі, якого біса во
ни тут роблять?

Перша дія вистави закінчується. Богдан вдячно 
приймає оплески і готується відповідати на запи
тання. На столі у головуючого є вже кілька запи
сок, але, звісна річ, білі клаптики паперу ще тільки 
починають мандрувати залом. Несподівано з друго
го ряду підводиться молода жінка і по-школярськи 
піднімає руку. У залі западає тиша. Головуючий 
дивиться на жінку неприязно, але, врешті, прире
чено киває. Молодиця починає невиразно:

— Пан Богдан... — однак вигуки ззаду: "Голос
ніше, голосніше!", змушують її заговорити го
лосніше:

— Шановний пан Богдан гарно тут говорив про 
все... і як треба ставитись до людей, щоб по-людсь- 
ки і з повагою... А я ось недавно... ви ж знаєте, як 
мені живеться... коли пан Богдан був ще заступни
ком в обласного голови, хотіла потрапити до нього



на прийом. Цілий місяць ходила, чекала, а він 
потім узяв і кудись поїхав! Отакий у нього прийом!

Що ж, нам теж відомі такі прийоми! Немало часу 
присвятила Богданова команда питанню, як боро
тися з такими звинуваченнями, коли в хід іде 
суміш правди, напівправди та відвертої брехні, від 
якої дуже важко відмитися. Богдан уже збирається 
відповідати, коли несподівано у нього з’являється 
захисниця — літня жінка у світлому жакеті:

— Та кого ви слухаєте — оцю шльондру?! Моя 
дочка теж була на прийомі у пана Богдана! І він їй 
допоміг!

— Знаємо ми твою дочку! — озивається інший, 
чоловічий голос. — Вона кому хоч у задницю без 
мила пролізе!

Спалахує сварка, яку головуючий намагається 
якнайшвидше пригасити. Хлопці з іномарок 
помітно жвавішають, у залі лунає перше несміливе: 
"Ганьба!" Однак невдовзі все стихає.

Богдан бере зі столу кілька записок і, повернув
шись до залу, розкриває першу з них. Уважно її чи
тає, потім опускає і знову підносить до очей.

— Читай, читай! — чується насмішкуватий пару- 
бочий голос.

— Тут запитують, куди я подів зібрані Червоним 
Хрестом гроші для дітей-інвалідів, — каже у мікро
фон Богдан.

У залі знову здіймається гамір. Молодики, не 
виймаючи з рота жуйок, уже впевненіше гукають: 
"Ганьба!" Серед президії панує розгубленість. Бог
дан деякий час стоїть, мовчки хитаючи головою, 
потім розгортає наступний клаптик паперу. Поки 
він тримає записку перед собою, галас поволі 
вщухає.



— Шановні виборці, це якась провокація, — кри
во посміхаючись, каже Богдан, — автор ось цієї за
писки звинувачує мене у зґвалтуванні...

В одну мить зал перетворюється на справжній 
базар. Хтось обурюється авторами провокаційних 
записок, хтось — Богданом, який начебто приховує 
від людей свої гріхи, одні переконують сусідів, що 
все це брехня, інші заперечують, що диму без вогню 
не буває. Молодики вже перестали ремигати і тепер 
дружно скандують: "Ганьба, ганьба!" Охоронці роз
гублено переводять погляди з Богдана на Сергія та 
один на одного.

Зненацька перед очима промайнуло щось неви
разне. Кинутий вправною рукою невеличкий пред
мет глухо вдаряється в завісу і, впавши на підлогу, 
котиться до краю сцени. Коли він зупиняється, чо
ловіки інстинктивно відсахуються, а через мить на
полохані жінки здіймають пронизливий вереск. За 
два кроки від Богдана лежить ручна граната. Розу
мом я цілком усвідомлюю, що вона ніяк не може ви
бухнути, — це ж абсолютний ідіотизм, однак якась 
непереборна сила втискає моє тіло глибоко в крісло 
і пригинає голову мало не до колін.

На сцені падає стілець. Проте це свідчить не про 
чиюсь непритомність, а про дещо запізнілу реакцію 
Сергія. Він збирається кинутися до Богдана, який 
увесь цей час залишається нерухомим, однак той 
різким жестом зупиняє охоронця. Лемент швидко 
вщухає, чоловіки ніяково випростовуються, а Бог
дан піднімає гранату і кілька секунд уважно її роз
глядає. Потім підходить до краю сцени і говорить, 
звертаючись до молодиків із кам’яними обличчями:

— Що, хлопці, це здається вам доволі дотепним 
жартом? Лякнемо стариганя Богдана, може, попов



зає трохи по сцені, розважить публіку? А старигань 
Богдан, між іншим, бачив гранати не лише на за
няттях з бойової підготовки. Сараєво, Горажде, 
Сребрениця — вам говорять про що-небудь ці сло
ва? Навряд, ви ж тоді були ще зовсім пацанами. А 
там гранати були не бутафорські, повірте мені, вони 
часом вибухали. І там ніхто не питав, куди я подів 
гуманітарну допомогу, передану для боснійських 
дітей. Бо знали, що я заради цієї допомоги ризикую 
власним життям. Отак-то, хлопці...

На цьому зустріч, по суті, завершується.
Назад повертаємось у стані якогось загального 

пригнічення. Охорона мовчить, як і завжди, але 
сьогодні від заднього сидіння віє просто по
тойбічним холодом. Богдан, усупереч своїм прави
лам, не відриває погляду від дороги, а я навіть не 
наважуюся що-небудь сказати.

Сонце поволі хилиться до обрію. Треба поспіша
ти, щоб устигнути додому ще завидна, думаю я і 
рішуче йду на обгін чергового автомобіля. Та пога
нець за кермом форда-Скорпіо несподівано виявляє 
небажання бути обійденим. Так ми і мчимо авто
страдою пліч-о-пліч, аж поки з-за повороту не ви
гулькує незграбний КаМАЗ.

Нічого страшного. Я б’ю по гальмах і кидаю ма
шину праворуч. Але це ще не все: сильний поштовх 
іззаду мало не розвертає мого BMW упоперек доро
ги. Проте роки, віддані автоспорту, не минають 
безслідно, і найбільший ворог водія у таких ситуа
ціях — паніка — даремно облизується на мене. 
Скільки вже разів я думав про те, що, якби тоді, у 
критичну мить, не тріснула камера в передньому 
колесі, катастрофи, що сталася кілька місяців то
му, можна було б уникнути.



Так само, як і зараз. Вантажівка з ревінням про
носиться повз нас на безпечній віддалі, я вирівнюю 
машину і, не озираючись на кривдника (бо ж сам 
винен), мчу за фордом далі. Богдан кидає на мене 
короткий погляд, на який я не встигаю відповісти, 
і знову втуплюється у вікно.

Увесь вечір цей епізод не йде мені з гадки. І вкла
даючись спати, я ще раз ретельно обмірковую свої 
дії, намагаючись відповісти на деякі запитання. Пе
редчуття не обманюють мене.

Він знову приходить у мій сон, цей невблаганний 
Голос, що змушує почуватися маленьким і винним 
хлопчиком під суворим поглядом дорослого.

— Чому ти не використав такої чудової наго
ди? — грізно запитує Голос.

— Я не міг, це було дуже небезпечно, — відказую 
я, щосили намагаючись зіщулитися, зібгатися, 
зменшитися до мікроскопічних розмірів.

— Говори вголос, говори вголос, — вимагає мій 
мучитель.

— Небезпечно... для мене... — ворушу я неслух
няними губами.

— Ти повинен, повинен його вбити, — недруже
любно нагадує Голос.

— Його... не себе... — знаходжу в собі сміливість 
виправдатися.

— Ти повинен, повинен, повинен, — монотонно 
бубонить Голос, і я вже згоден на все, аби тільки він 
облишив мене.

Я сиджу на твердій лавці, оббитій червоним пла
стиком, і чекаю на виклик, спершись спиною на ко
лючу стіну. Тільки Бог знає, з якими труднощами



мені вдалося розшукати цього лікаря і записатися 
до нього на прийом. Я чудово розумію, що він нічим 
не зарадить, але хіба ж можна сидіти склавши ру
ки, коли все поволі котиться до непоправного? Тре
ба щось робити...

Усе почалося після катастрофи. Якось уже так 
сталося, що найбільше в ній постраждала моя го
лова. Пам’ятаю, спочатку були жахливі болі, 
запаморочення, однак після двох вдалих, за слова
ми лікарів, операцій я став почуватися, здавалося, 
ще краще, ніж до аварії. І лише згодом, через 
кілька тижнів, несподівано відчув немов би при
сутність у власній голові чужої, сторонньої думки. 
Спершу вона була якоюсь туманною, невиразною, 
ледь вловимою, і я навіть не надто хвилювався. 
Усе з’ясувалось тоді, коли однієї ночі до мене 
вперше завітав Голос: я зрозумів, що повинен уби
ти Богдана.

За що, навіщо? Цього я не знав. Начебто явне без
глуздя: як можна бажати смерті людини, котру по
важаєш, навіть любиш? Єдине пояснення — це 
психічний розлад. Правда, я довго опирався таким 
думкам, аж поки випадково (а може, й не зовсім) не 
прочитав статті про шизофренію. Боже ж ти мій, 
роздвоєння особистості! Виходить, я — псих?!

Скільки всього я передумав, перш ніж зважився 
прийти до психіатра! Уява малювала жахливі кар
тини довічного ув’язнення в божевільні, лікування 
психотропними препаратами, життя у товаристві 
наполеонів та юліїв цезарів! Але що було робити? 
Якщо я вб’ю Богдана — як жити далі? І я таки 
наважився.

Психіатр виявився добродушним літнім чо
ловіком з манерами всезнаючого поблажливого дя



дечка. Я йшов до нього зі щирим наміром роз
повісти про все, однак, переступивши поріг кабіне
ту, несподівано для себе виявив, що не можу сказа
ти нічого конкретного! Просто не можу, і край! Здо
гад з’явився вже потім: адже це могло б зашкодити 
моєму завданню — вбити Богдана! А тоді я кілька
надцять хвилин плутано пояснював лікареві, що 
мене турбує, відповідав на його запитання, супере- 
чачи сам собі, аж поки він не перевів розмову на 
інше. Як наслідок, я виклав йому свою біографію, 
особливо зупинившись на катастрофі, якою й 
обґрунтував свій діагноз. Психіатр слухав уважно, 
навіть щось занотовував, а коли я закінчив, став за
спокоювати мене, що ніякою шизофренією тут і не 
пахне. Усе це скидається на якийсь комплекс, од
нак відразу розібратися в ньому важко, тим більше 
що багато речей я приховую. Отже, він чекатиме 
мене через тиждень, але за умови, що я буду від
вертішим.

Удруге я, звичайно, не прийшов, натомість звер
нувся до екстрасенса. Про його надприродні 
здібності писала навіть преса, а що ж до чуток, то 
вони представляли цього чоловіка мало не ангелом- 
чудотворцем. І коли він оглянув мене, демонструю
чи свої справді незвичайні здібності, й загадково 
пробурмотів: "Та-ак, схоже, тут попрацювала чорна 
магія", я, попри весь свій скептицизм щодо 
подібних речей, відразу йому повірив. Він пообіцяв 
повністю зняти з мене закляття протягом двох 
місяців, якщо тільки я беззаперечно дотримувати
муся його інструкцій. Серед них виявилися такі 
безглузді й навіть дикі, що будь-яка нормальна лю
дина навряд чи погодилася б їх виконувати, але 
хіба ж я був нормальним? Час минав, мені вже



навіть почало здаватися, що у моєму стані з’яви
лись перші невеличкі зміни, коли за тиждень до 
кінця визначеного строку екстрасенс несподівано 
зник. Як мені пояснили, терміново виїхав до Тибе
ту вдосконалюватися. Десь на два роки.

Після такого удару єдине, що залишалося, — 
підкоритись неминучому. Але, схоже, людина має 
більший запас міцності, ніж це здається на перший 
погляд.

Нарешті двері кабінету відчиняються, звідти ви
ходить молода жінка, останнім рухом поправляючи 
на грудях кофтину, а вслід визирає медсестра і за
прошує мене. Господар невеличкого приміщення, 
підтягнутий чоловік років сорока, приязно 
вітається і показує рукою на стілець. Одного лише 
погляду на його тонкий ніс, трохи випнуту вперед 
нижню щелепу і густе каштанове волосся з ледь 
посрібленими скронями досить, щоб остаточно пе
реконатися: ми бачимося не вперше. І хоча це й не 
має великого значення, я полегшено зітхаю.

— Отже, — каже лікар, скошуючи погляд на 
стіл, — що вас турбує?

— Ви знаєте, приблизно півроку тому я потрапив 
у автокатастрофу. Через місяць мене виписали з 
лікарні, і все було цілком нормально. Але віднедав
на я став дуже погано засинати. У голову лізуть 
різні думки, і ніяк не можна відкараскатися від 
них. Раніше зі мною такого не бувало, — я безпо
радно розводжу руками.

— Так, так, продовжуйте, — заохочує ме
не лікар.

Після того першого візиту до психіатра я дещо 
зрозумів і тепер можу досить вільно розмовляти на 
цю тему. Я розповідаю своєму співрозмовникові про



якісь дивні бажання, про начебто роздвоєння влас
ної особи, про таємничий Голос, тобто загалом прав
диво описую те, що зі мною відбувається, хоча кон
кретно йдеться про зовсім інші речі.

— ...І той Голос, наприклад, каже: "Ти 
пам’ятаєш, що повинен зайти до нього з пляшкою 
найкращого коньяку?" — розповідаю я. — Але ж я 
просто ненавиджу цього покидька, і навіть бачити 
його нестерпно для мене!

Лікар слухає мою розповідь, і його обличчя по
хмурніє. Він кілька разів гмикає і врешті делікатно 
зупиняє мене.

— Зрозуміло, зрозуміло... Однак, бачите, в чому 
тут річ... Ви звернулися не зовсім за адресою. Адже 
я всього лише невропатолог, а вам більше 
потрібен...

Лікар замовкає, очевидно, розмірковуючи, чи не 
образливо для мене прозвучить порада відвідати 
психіатра, і це дає мені змогу повернути розмову в 
потрібне русло.

— Один мій знайомий казав про вас як про чудо
вого фахівця. Він сам добре вас знає, і тому я 
вирішив...

— Це той ваш знайомий порадив вам звернутися 
до мене? — перебиває мене господар кабінету.

— Та ні, що ви! — жваво заперечую я. — Я ніко
ли не розмовляв із паном Богданом про ці речі!

— Стривайте, стривайте! — несподівано виря
чився на мене лікар. — Чи ж не про нашого дорого
го політика ви говорите? Ага, так, ви його водій!

Він підхоплюється на ноги, але за мить, наче по
глянувши на себе збоку, опускається назад.

— Я пригадую, він розповідав мені про вас, про ка
тастрофу... Ну що ж, я постараюся вам допомогти.



Він вихоплює з одного зі стосиків на столі 
папірець і щось довго строчить у ньому. Потім 
уважно перечитує написане і вручає мені.

— Ось тут, угорі, адреса й прізвище лікаря, чудо
вого фахівця і прекрасної людини, до якого вам 
потрібно звернутися насамперед. Передасте йому 
цю записку, нехай обстежить вас і напише свої вис
новки. З ними знову завітаєте до мене, тільки попе
редньо зателефонуйте. Ось тут мій номер.

Мені залишається тільки подякувати давньому 
Богдановому приятелю й попрощатися. Однак 
перш ніж вийти з кабінету, я звертаюся до лікаря з 
благальними нотками у голосі:

— Я тільки дуже прошу вас, не розповідайте па
нові Богдану про мій візит. Про такі речі не варто 
знати начальству. Я буду вам дуже вдячний...

Я виходжу в коридор, не даючи йому часу на 
відповідь. Опинившись надворі, неквапом прямую 
до старої дуплистої липи. Біля дерева стоїть 
смітник, його добре видно з вікна кабінету, де я 
щойно побував. Витягнувши з нагрудної кишені со
рочки папірця, я читаю записане на ньому прізви
ще, і саркастична посмішка кривить мої губи: це 
лікар, який консультував мене першого разу. Не
густо, виходить, у них із психіатрами. Я складаю 
записку вдвоє, повільно рву її на кілька клаптів і 
кидаю на смітник.

Моя автомашина стоїть за кількасот метрів 
звідси, і я, не поспішаючи, крокую вулицею 
передмістя. Яскраво світить тепле вересневе сонце, 
вітер жене по небу легенькі хмаринки, а серце 
мимоволі стискається від болю та образи: за що, за 
які гріхи мене так покарано? Як легко було на 
душі, як чудово жилося ще рік тому...



Але що б там не було, служба залишається служ
бою. І за п’ять третя я заходжу до нашої штаб-квар- 
тири. У приймальні самотньо сидить Сергій, жуючи 
свої улюблені родзинки, а за дверима кабінету ше
фа чути приглушені дерматином збуджені голоси.

— Привіт, — кажу я і простягаю Сергієві ру
ку. — Я не спізнився?

— Здоров, Алику, — відказує Сергій, міцно, але 
без надмірностей тиснучи мені долоню. Одному ти
пові, що подавав руку ніби для поцілунку, він ко
лись ледве не розтрощив пальці. — Ні, ти не 
спізнився. Пригощайся.

Я відсипаю з пакетика жменю родзинок і сідаю в 
глибоке м’яке крісло. Взагалі-то Сергій — чудовий 
хлопець, із тих, які ніколи не підводять, проте, за
лишаючись із ним віч-на-віч, я відчуваю певний ду
шевний дискомфорт. Він ніколи не починає сам і не 
дуже підтримує зав’язану кимось розмову, але під 
його поглядом, у якому ховається легка насмішка, 
і мовчати нелегко. Мене рятує тільки те, що двері 
кабінету несподівано відчиняються, звідти виси
пається невеличкий натовп. Усі галасливо проща
ються, не звертаючи на нас із Сергієм уваги, й за 
кілька хвилин у приймальні залишаються тільки 
Богдан та двоє його найближчих соратників по 
партії. Після короткої розмови соратники знову 
зникають за дверима кабінету, а шеф важко опус
кається у крісло поруч зі мною.

— Запалити маєш? — запитує він втомленим го
лосом.

Я сам палю рідко, але сигарети й запальничка 
завжди у мене в кишені. Богдан глибоко затя
гується і повільно випускає дим у бік відкритого 
вікна.



— Бр-р, — зненацька трясе головою він, — гидко 
ж як, Господи...

Я дивлюся на нього здивовано-запитально.
— Бачив союзничка? — показує він великим 

пальцем руки на вхідні двері. — Ось такий у нас 
складається блок... ідеалістів та медалістів...

— Ви що, серйозно? — кривлюсь я недовір
ливо. — Та він же трохи шизонутий!

— Знайшов чим дорікати людині, — хмикає Бог
дан. — Якби то була його єдина вада, я б зараз 
тільки задоволено потирав руки.

Я знову мовчки дивлюся на нього.
— А що робити? — каже він у відповідь на моє 

німе запитання. — Якби ж то я був сам... Тоді й про
блем таких не виникало б. А так... За мною люди, 
організація... Та й... не тільки це...

Він дещо нервово гасить недопалка і рвучко зво
диться на ноги.

— Гаразд! Алику, ти не хочеш розім’яти ноги? 
Мені потрібно взяти у "піциків” деякі матеріали. А 
ти, Сергію, посидь іще трохи тут, повинен прийти 
один чоловік...

Матеріали, звісна річ, можна отримати через 
комп’ютерну мережу або факсом, однак хлопці з 
інформаційного центру партії сидять недалеко 
звідси, і шеф любить пройтися до них пішки. А зро
бити це такого чудового дня — саме задоволення. 
На думку Богдана, звичайно. У мене дещо інша 
шкала цінностей, однак автомобілю тут і справді 
ніде розігнатися.

Ми виходимо зі штаб-квартири і, не поспішаю
чи, крокуємо затіненим деревами боком вулиці.

— Ти знаєш, Алику, — філософським тоном про
вадить Богдан, — на початку своєї політичної



кар’єри я, чесно кажучи, не зовсім вірив тим лю
дям, котрі називали політику брудною справою. Ну 
як же, думалося мені, хіба ж тут не можна діяти 
відкрито, чесно, без крутійства? Але сьогодні я вже 
виразно бачу, що то був чистісінький ідеалізм. І річ 
зовсім не в тому, що політики — якісь там мерзенні 
від природи люди чи поступово стають такими. 
Вони такі ж, як і всі решта. Просто політика — 
специфічна сфера людської діяльності, і вона дик
тує свої закони, свої правила поведінки...

Ми проходимо повз будинки старого кварталу 
міста, і я мимоволі милуюся витворами рук старо
давніх майстрів. А ще всього лише півроку тому ці 
споруди здавалися похмурими і незугарними, 
навіть бридкими через свій занедбаний, обшарпа
ний вигляд. Безперечно, проведені реставраційні 
роботи дуже змінили обличчя нашої вулиці, хоча 
перехожим довгий час було не надто приємно обхо
дити риштування та високі огорожі. Ось і зараз, 
хоча роботи загалом завершені й усі перешкоди з 
тротуару зняті, просто перед нами, на рівні другого 
поверху, висить ще не забрана реставраторами 
малярська люлька.

Взагалі-то я страшенно не люблю проходити під 
висячими предметами, які можуть зненацька впас
ти на голову. Якось на моїх очах велика крижана 
бурулька, що зірвалася з даху, мало не проткнула 
наскрізь літню жінку. Тому я відступаю на півкро
ку в бік від Богдана, який продовжує просторікува
ти про політику, аби лише не проходити під люль
кою. Мого супутника, однак, такі речі зовсім не 
хвилюють.

А дарма. Не встигаємо ми подолати й половини 
небезпечної відстані, як згори до моїх вух долинає



якийсь підозрілий звук. Чує його й Богдан, бо він 
інстинктивно сповільнює ходу і починає задирати 
голову. Можливо, і я вчинив би так само, якби ще 
донедавна не займався спортом, де відчуття й 
навіть передчуття небезпеки відіграє не менш 
важливу роль, аніж технічна майстерність та 
фізична підготовка. І тому, перш ніж розміркову
вати над природою почутого, я миттєво нахиляюсь 
до Богдана, хапаю його за руку вище ліктя і що
сили шарпаю до себе. Ми обоє летимо додолу, од
нак ще до того, як торкаємось асфальту, все аж 
здригається від удару значно масивнішого і 
твердішого тіла.

Повільно звівшись на одне коліно, я мовчки 
втуплююся у злощасну люльку, яка навіть не дуже 
й постраждала. Поруч зі мною зводиться на ноги 
Богдан і починає методично обтрушувати штани. Я 
переводжу погляд на нього і раптом заходжуся в на
паді нервового сміху.

— Ти чого? — стурбовано запитує Богдан і пере
стає обтрушуватися.

— У-уявляю собі, — аж душусь я, — що-о ви по
думали б, якби то був якийсь ви-ипадковий звук і 
ця штука продовжувала б висіти!

— Ти маєш рацію! — регоче і він. — Я, напевно, 
подумав би, що ти з’ їхав з глузду!

Він допомагає мені підвестись і каже:
— От не знаю, що я подумав би, якби ти не ви

смикнув мене з-під тієї штуки... Спасибі...
Решту дня і весь вечір я продовжую обмірковува

ти те, що сталося. Думки постійно повертаються до 
нещодавнього інциденту на дорозі, який міг при
звести до аварії. Невже за Богданом хтось полює? 
Та ні, безглуздя! Хіба ж ми в Африці живемо чи на



Сицилії? Та й засоби вибрані надто вже ненадійні й 
трудомісткі. Збіг обставин, звісно ж.

Не менше цікавить мене і власна поведінка. Як
що я повинен убити Богдана, то чому ж рятую йому 
життя? Мабуть, усе відбувалося надто швидко, щоб 
я міг прийняти усвідомлене рішення. Таке пояснен
ня цілком задовольняє мене, але як сприйме його 
Голос? Я продовжую розмірковувати і чашку за 
чашкою п’ю каву, хоча наївно було б сподіватися, 
що це якось врятує...

А Голос приходить, невідворотний і невблаган
ний, як сама Доля.

— Навіщо ти врятував його? — тоном, що не 
віщує нічого доброго, цікавиться він.

— Я зробив це автоматично, — намагаюся ви
правдатись.

— Говори вголос, говори вголос!
— Я повинен його вбити... — видушую з себе че

рез силу, — я... не хтось інший...

Людський силует з мішенню на грудях блиска
вично підводиться і, різко клацнувши, завмирає. У 
мене є рівно дві секунди, щоб підняти руку, 
прицілитись і натиснути на спуск. Я встигаю зроби
ти це навіть двічі. Силует падає, і я переводжу по
гляд на невеличкий екран, що висить ліворуч на 
рівні моїх очей: 5 і 0. Проте "молоко" вже у межах 
мішені. Це не те щоб привід для особливої гордості, 
однак ще тиждень тому я не міг влучити навіть у 
фанеру. Так що прогрес очевидний.

— Ну, мо-ло-ток! — долинає з-за спини. Я поволі 
обертаюся. Це з обслуги тиру. Сам він, напевно,



разів зо п’ять продірявить центр мішені, але ро
зуміє, що таке дається нелегко.

— Ти що, вирішив стати охоронцем? — цікавить
ся хлопець.

— Звідки ти це взяв? — пхикаю я.
— Та, бачу, щось ти зачастив до нас. Ану пока

жи, як у тебе йде перший номер.
— Навіщо тобі? — реагую я на його настир

ливість.
— Подивлюся. Може, щось підкажу.
Я знизую плечима і натискаю на кнопку з надпи

сом 1. Піднімається звичайна кругла мішень. Я зги
наю руку в лікті, потім випростовую її і неквапом 
опускаю пістолет. Раз... два... три... чотири... п’ять...

— Пристойно, — оцінює роботу мій співрозмов
ник. Я дивлюся на екран, а там — 9, 7, 7, 6 та 4 .  І го
ловне, все тримається купи.

— Техніку маєш нормальну, — продовжує хло
пець, — залишилося виробити твердість руки. Так 
що тренуйся. Бувай.

Так, мене вже тут помітили. Добре це чи погано? 
Що за питання, звісно, погано! Хіба ж можна від 
цього чекати чогось доброго? Десь у глибині душі я, 
правда, відчуваю, що все не так просто, як здається, 
однак з’ясовувати мотиви власної поведінки не маю 
анінайменшого бажання. Та й десь же треба вправ- 
лятися у стрільбі, бо хтозна, в яких умовах дове
деться виконувати свій обов’язок.

Що ж, на сьогодні досить. Я розряджаю пістолет 
і прямую до чергового. І відразу ж наштовхуюся на 
знайоме обличчя.

— Привіт! — голосно кричить його власник і ши
роко розкидає руки, немов для обіймів. Проте все



закінчується лише ляскотливим потиском рук. 
Хлопця звати, здається, Вітею, і він доволі часто 
приходить до Богдана у якихось справах.

— Я тебе в цьому тирі бачу, вже не вперше, — 
радісно каже Вітя. — Що ти тут робиш?

Таке просте запитання застає мене зненацька. І 
єдине, що спадає на думку, — це скривити дурнува
ту міну і промовити:

— Відгадай...
— Та що тут вгадувати! — сміється мій знайо

мий. — Ти тренуєшся, бо хочеш когось застрелити!
Від його слів я мимоволі здригаюсь і відчуваю, 

як по спині пробігає неприємний холодок, а облич
чя блідне. Однак відразу ж намагаюся взяти себе в 
руки і якомога спокійніше відказую:

— Ну ти й придумав! Навіщо ж так складно, лю
дину можна просто переїхати машиною!

Він регоче, і ми, махнувши на прощання один од
ному, розходимося. Чорт візьми, подумки картаю я 
себе, невже так важко усвідомити: коли щось хо
чеш приховати, то завжди треба бути готовим 
відповісти хоча б на звичайні, природні запитання.

Не знаю чому, але слова хлопця зачепили мене за 
живе. Я раз у раз переживаю свій стан після його 
слів, що начебто я збираюся когось застрелити. І 
навіть невеличка прогулянка на автомобілі по 
швидкісній трасі за межами міста не може 
відволікти мене від цих неприємних думок. Не
сподівано з’являється бажання випити чогось 
міцного, і я вирішую повернутися додому. Добре, 
що на сьогодні немає жодних доручень від Богдана 
і я вільний аж до завтра.

Звичний інтер’єр моєї холостяцької квартири по
части повертає мені втрачену душевну рівновагу,



однак це недостатній аргумент для того, щоб відмо
витися від попереднього наміру. Я безжально 
відкорковую непочату пляшку коньяку, наливаю 
повний келишок і залпом випиваю. Коньяк начебто 
непоганий, на етикетці написано, що витриманий 
він аж десять років, і далі я вже п’ю його смакуючи, 
невеличкими ковточками. Отже, що ми маємо? Я 
повинен убити Богдана. Чому? Не знаю, просто це 
мій обов’язок. Але я не хочу, не хочу його викону
вати! І тому, що, як і кожна нормальна людина, 
відчуваю внутрішній спротив такому вчинку, і то
му, що елементарно боюсь покарання. Але й це ще 
не все. Як я можу бажати смерті Богдану, якщо він 
просто подобається мені? І що воно за безглуздя — 
поєднати все це в одній людині! Невже немає вихо
ду з цієї логічної пастки?

Тілом поволі розходиться тепло, в голові прояс
нюється, і раптом звідкись із глибини свідомості, 
немов гарячий гейзер, виривається відчайдушна 
пересторога: не думай, не думай про це! У ній така 
сила і пристрасть, що я аж лякаюсь і, повагавшись, 
виймаю з нагрудної кишені сорочки пачку сигарет. 
Ніколи не палю в помешканні, але зараз — особли
вий випадок. Лівою рукою витягую запальничку, 
однак вона вислизає з тремтячих пальців і летить 
під журнальний столик поряд із диваном, на якому 
я сплю.

Якби я був тверезим, то, мабуть, як і кожна нор
мальна людина, просто відсунув би столик і дістав 
запальничку. Однак мій задурманений благород
ним напоєм розум наказує мені зробити це у кра
щий, як на нього, спосіб. Я опускаюся на підлогу і 
пробую заповзти під столик. Проте запальничка аж 
під диваном, дотягтися до неї нелегко, тож я для



зручності перевертаюся на спину. Тепер уже можна 
посунутися ще далі, але замість того, щоб зробити 
це, я завмираю, ледь не переставши дихати. Просто 
наді мною, на світлій нижній поверхні столика, 
чітко виділяється округлий сірий предмет, схожий 
на невеличкий ґудзик. Однак дірочок у ньому не
має, а з бічної поверхні вистромлюється коротка 
дротинка. Це "жучок"

Я повільно виповзаю з-під столика й сідаю про
сто на підлозі. Можливо, ця річ і не справила б на 
мене такого приголомшливого ефекту, але нещо
давно Сергій показав мені подібний пристрій, який 
поступово стає звичним атрибутом сучасної 
політичної боротьби. Але я? Навіщо підслуховува
ти мене? Хіба ж тут ведуться якісь важливі розмо
ви? Чи ж я декламую вголос витяги зі секретних до
кументів партії? Уголос... І раптом я виразно чую в 
собі гіпнотизуюче й моторошне: "Говори вголос, го
вори вголос!" От чорт! Невже ВОНИ — мене?..

Що саме "ВОНИ мене..." і хто, власне, "ВОНИ", я 
не можу пояснити навіть собі. І тоді мене охоплює 
шалений напад люті. Я хапаю столика, перекидаю 
його догори ногами і безжально жбурляю на підло
гу. Потім рвучко опускаюся на коліна і простягаю 
руку, щоб видлубати оте гидке створіння й роздуши
ти його ногою. Однак не встигають мої пальці торк
нутися "жучка", як зненацька в голові, немов чер
вона лампочка, спалахує застережливе: "Не чіпай!" 
Рука інстинктивно відсмикується назад, і я, нічого 
не зрозумівши, втуплююсь очима у чортову сіру ша
шечку. Потім знову, вже обережніше, пробую взяти 
пальцями мініатюрний пристрій, і тепер уже оста
точно переконуюся, що зробити це мені не вдасться.



Ще секунда — і хвиля відчаю неминуче затопила 
б мене, проте саме тієї миті лунає ніжна трель 
вхідного дзвінка. Я, наче столітній дідуган, важко 
підводжусь і на ватяних ногах простую до дверей. 
Не маю жодного уявлення, хто б то міг бути, та й, 
відверто кажучи, це мене мало цікавить. Єдине, чо
го зараз хочеться, — щоб той, хто дзвонить, просто 
помилився квартирою. У моєму стані приймати гос
тей — сумнівне задоволення.

Однак це скромне бажання не збувається. За две
рима стоїть той, кого мені взагалі хотілося б бачити 
чи не найменше з усіх. Чоловіка цього звати Вікто
ром Палюком, однак поза очі його кличуть Паву
ком. Мені невідома його офіційна посада, але всі 
знають, що він займається у нашій партійній ор
ганізації питаннями безпеки.

— Здрастуй, Алику! — вітається Павук.
— Добрий день, — відповідаю не вельми гос

тинно.
— Ти вибач, я тобі весь день телефоную, але ніхто 

не відповідає, — ніби виправдовуючись, говорить 
мій гість. — А тут іду, бачу — твоя машина. Дай, 
думаю, зайду. Ти мене впустиш?

— Звичайно, заходьте, — кажу без особливого 
ентузіазму. Попри всю свою загальмованість, я рап
том усвідомлюю, що такий візит обіцяє мало 
приємного, і в животі починає огидно смоктати. Па
вук заходить, я зачиняю за ним двері, і ми разом 
прямуємо до кімнати. Відразу ж за порогом мій 
гість зупиняється, здивовано поглядаючи на обста
новку, а я, без жодного слова, двома стрибками до
сягаю перекинутого столика, ставлю його на місце і 
сам вмощуюся зверху.



— Проходьте, Вікторе, — виявляю нарешті 
запізнілу гостинність, — сідайте у крісло.

— А ти що, — усміхається він, — будеш сидіти 
на столику?

— Так, — відказую цілком серйозно, — це моє 
улюблене місце. Хочете кави?

— Дякую, але спочатку давай поговоримо про 
справи. Мене, скажу відверто, починають турбува
ти деякі речі. Якщо ти не заперечуєш, я хотів би де
тальніше дізнатися, що відбулось у тому селі.

Я намагаюсь розповісти про події тижневої дав
ності якомога коротше та швидше, але Павук 
постійно збиває темп своїми каверзними запитан
нями. Правда, його більше цікавить те, що сталося 
після зустрічі.

— І що то була за машина?
— Темно-синій "Скорпіо"
— Вона була в селі?
— Ні, принаймні я цього не помітив.
— Тобі не здалося, що він навмисно намагався 

зіштовхнути тебе з КаМАЗом?
— Тоді мені здалося, що це сталося випадково.
— А хто тебе штовхнув ззаду?
— Та чорт його знає, начебто якийсь "Жигуль" 

Я добре й не подивився.
— Дивно, він тебе так лупнув...
— Але я відчував, що сам винен більше.
— А як ти гадаєш, вони могли діяти у змові?
— Не знаю, тоді я так не подумав.
"Улюблене місце" виявляється дуже незручним

для сидіння, і я починаю дедалі частіше соватися по 
ньому. Це зауважує Павук.

— Алику, — каже він, — ти краще пересядь 
на диван.



— Нічого, посиджу й тут.
— Ну гаразд, давай тоді перейдемо до другого 

епізоду. Ти зауважив щось підозріле до того, як ви 
наблизилися до тієї люльки?

Що вдієш, я зобов’язаний вдовольнити цікавість 
Павука. Правда, мої відповіді, схоже, розчарову
ють його, оскільки нічого підозрілого я не помічав і 
не був схильний вважати ці два випадки замахами 
на життя Богдана. Нарешті допит закінчується, мій 
гість, випроставшись у кріслі, дружньо посмі
хається і кидає погляд у бік кухні. Проте світська 
бесіда з ним викликає у мене ще менше захоплення, 
і я вдаю, що не пам’ятаю своєї пропозиції стосовно 
кави. Тому після кількох банальних фраз Павук 
підводиться і починає прощатись.

— До речі, — каже він вже біля дверей, — у тебе 
є зброя?

— Та ні, — відказую дещо здивовано.
— А що, плануєш завести?
— З чого ви це взяли?
— Кажуть, що ти почав тренуватися в тирі, — 

усміхається Павук.
— Що за дурниці! — відрізую сердито. — Якого 

біса я мав би це робити?
Павук на прощання кидає на мене свій трохи 

насмішкуватий погляд і виходить, а я повертаюсь 
до кімнати. На душі так погано, що без зайвих 
вагань я беру до рук пляшку і тричі наливаю та 
спорожнюю келишок. Потім, відсунувши журналь
ний столик, дістаю з-під дивана головну винувати
цю свого жалюгідного стану і запалюю цигарку. 
Після кількох затяжок огидне відчуття суттєво по
силюється, і це дуже до речі, оскільки десь у глиби
нах свідомості починає зароджуватися недоречне



запитання: чому я так дивно поводився під час візи
ту Павука?

Щоб не надумати чогось зайвого, я хапаю пульт 
дистанційного управління і вмикаю телевізор. На 
екрані з’являється якийсь кінокритик з розповіддю 
про новий супербойовик за участю відомого актора. 
Кілька разів чути банальне словосполучення "ма
шина для вбивств", схоже, воно страшенно подо
бається критику. "Машина для вбивств" — не
сподівано ці слова привертають мою увагу. Я хапа
юсь руками за голову: "машина для вбивства" — ад
же це якраз про мене!

Будь-яким ілюзіям рано чи пізно настає кінець. 
Підсвідомі сподівання на те, що мені вдасться якось 
уникнути виконання своєї місії, лускають, наче 
бульбашки на воді, і я відчуваю, як у моїй голові 
вмикається таймер. Пік-пік — починається зворот
ний відлік часу.

— А може, ти ще передумаєш? — з надією в го
лосі звертається до мене Богдан.

— Та ні, пане Богдане, пробачте, але мені справді 
треба вирішити купу невідкладних проблем, — ка
жу винувато, — особистих...

Я, звісно, ще не маю жодного плану, навіть 
більш-менш чітких контурів майбутньої операції, 
лише загальну ідею, але й вона мені підказує, що 
аж ніяк не можна погоджуватися на таку, як на 
перший погляд, спокусливу, пропозицію.

— Ну якщо особистих, то все, більше не чіпляти
муся, — зітхає Богдан. — А ти, Василю, був коли- 
небудь на полюванні?



Василь розводить руками і заперечливо хитає го
ловою. Це один із тих водіїв, котрі обслуговують 
апарат партійної організації, однак віднедавна він 
перебуває у майже цілковитому розпорядженні 
Богдана. Тобто фактично — другий особистий водій 
нашого шефа. Не скажу, що я до цього ставлюся 
надто ревниво, але поява такої посади, хай навіть 
неофіційної, свідчить або про те, що Богдан росте й 
одного водія йому вже мало, або про те, що я почав 
викликати підозри.

— Не хвилюйтесь, пане Богдане, я ним займуся,
— заспокоюю шефа і звертаюся до Василя: — Ти 
хоч знаєш, яким боком тримати рушницю?

— Та начебто прикладом до себе, — сміється мій 
колега.

— От бачите, він не такий уже й дилетант, — по
вертаюсь я до Богдана. — А якщо ви дасте йому ще 
й незаряджену, то він узагалі не становитиме для 
вас жодної небезпеки.

— Якщо ти маєш на увазі мою гідність мислив
ця, то ти теж був для неї не надто великою небезпе
кою, — злегка кпить Богдан. — Але щодо всього 
іншого, то я в твоїй особі втрачаю багато...

— Запевняю вас, що я його трохи підкую в цій га
лузі. Принаймні теоретично. Василю, як ти дивиш
ся на те, щоб я в суботу ввечері провів із тобою дов
гий інструктаж?

— Позитивно, — відказує Василь, — а надто на
передодні: більше шансів, що я нічого не забуду.

— Ну, то я до тебе заїду.
Отже, полювання в неділю, а зараз лише поча

ток п’ятниці, і я маю ще досить часу, щоб деталь
но продумати план операції. Без відриву, звичай



но, від основної роботи. Дивним чином я відчужу
юся, дистанціююся від Богдана, і вже не сприй
маю його ні як свого шефа, ні як людину, яку я по
важаю і люблю, ні навіть як того, хто мало не 
півдня сидить поруч зі мною, на сусідньому 
сидінні. Він перетворюється на якусь абстрактну 
фігуру, на об'єкт, позбавлений свідомості, 
відчуттів, емоцій, всіх позитивних та негативних 
людських рис, і я розмірковую над тим, як цей 
об’єкт знищити. Уже ввечері, вдома, я пробую 
зафіксувати на папері результати напруженої ро
зумової праці, довго дивлюся на написане, потім 
рву листок, спалюю на блюдці і остаточно знищую 
сліди в унітазі. Уночі довго не можу заснути, зате 
сплю міцно, без сновидінь та пробуджень, і клятий 
Голос, на щастя, не турбує мене.

Господи, як же важко планувати вбивство! 
Звісно, годі було б упоратися з цим, якби я не мав 
якихось попередніх заготовок, але й так надто обме
жений час став одним із найлютіших та найпід- 
ступніших ворогів. Скільки разів я обливався хо
лодним потом, виявивши у своїх планах неврахова
ну деталь, що могла б легко провалити операцію або 
відразу ж викрити мене. Правда, я досить швидко 
знаходив відповіді на всі запитання, які поставали 
при цьому, і часом навіть піддавався ейфорії від 
усвідомлення власної геніальності, але потім усе 
починалося спочатку. Якби я був нормальною лю
диною, то відмовився б від задуманого через сам ли
ше страх чогось не врахувати. Але я, на жаль, не є 
нормальною людиною. Більше того, тепер мені зро
зуміло, що я — взагалі не людина. Я — машина, ма
шина для вбивства. І через це не можу відступити.



Постійна напружена робота думки, звичайно, 
зовсім не означає, що я весь час сиджу за столом, об
хопивши голову руками, або лежу на дивані, вту
пившись поглядом в одну точку. В суботу вранці я 
об’їжджаю кілька кінотеатрів і купую в них квитки 
на завтрашні сеанси. Фільм, який слугуватиме мені 
прикриттям, перегляну згодом. Потім купую в кіос
ку пачку "Кемелу", в машині розкриваю її, виси
паю всі цигарки у паперовий пакетик і при першій 
же нагоді викидаю цей непотріб до смітника. 
Відтак, дотримуючись необхідних пересторог, 
навідуюсь до одного чоловіка, який, суттєво полег
шивши вміст мого гаманця, компенсує мені втрату 
цигарок трьома іншими. Дві з них я кладу до пач
ки, очищеної таким варварським способом, а остан
ню — до тієї, котру завжди ношу з собою. І на завер
шення телефоную одній своїй подрузі й домовляюсь 
про зустріч на неділю після обіду.

Надворі вже сутеніє, коли я під’їжджаю до будин
ку, де мешкає Василь. Двері відчиняє його мати, і це 
прикро вражає мене: я чомусь вважав, що він також 
живе сам. Та робити нічого. Виходить Василь, ми 
йдемо до його кімнати і починаємо обговорювати зав
трашнє полювання. Я ділюся з колегою досвідом 
спільних із Богданом вилазок на природу, акцентую 
на деяких важливих деталях, пояснюю, у чому поля- 
гатимуть його обов’язки. Потім ми оглядаємо Васи- 
леве спорядження, і тут я здійснюю першу частину 
свого сьогоднішнього плану: непомітно запихаю 
пачку з двома спецсигаретами до кишені його курт
ки. Далі виходимо на балкон перекурити, і доля 
всміхається мені: Василь кладе свій справжній "Ке- 
мел" на поручень, і одного показово-незграбного же



сту достатньо, щоб пачка разом із запальничкою по
летіла вниз. Навіть не доводиться відсилати його на 
кухню за водою для себе.

— От скотина! — вигукує мій приятель, стежачи 
за польотом пачки. — А в мене більше немає!

Його слова — наче бальзам на душу.
— Вибач, Василю, я ненавмисно, — мляво ви

правдовуюся перед ним. — Завтра купиш по дорозі.
— До завтра ще вуха спухнуть, — досадливо 

відмахується Василь.
— Нічого, потерпиш. До того ж Богдан не лю

бить, коли при ньому надто димлять. Ото буде тобі 
невеличке тренування.

Ми повертаємося до кімнати. Невдовзі я почи
наю збиратися.

— От іще що, — кажу наостанку, — не хочу тобі 
нав’язувати й цього, але я завжди, перш ніж 
виїжджати з Богданом, навідувався до хатинки 
сам. Мало там що... Можливо, нам варто було б 
з’їздити туди сьогодні. Хоча, можеш завтра й сам...

— Добре, я, напевно, так і зроблю, — киває голо
вою Василь.

— Якщо виїхати десь о четвертій, то якраз усе 
встигнеш.

— Зрозуміло, зрозуміло...
— Ну, тоді я пливу, а ти лягай. Завтра будеш ма

ти непоганий деньок, — тисну Василеві руку.
— Ти як справжній дбайливий татусь, — 

сміється мій колега.
— Коли не маєш своїх дітей, починаєш піклува

тись про чужих, — посміхаюсь і я.
Прагнучи негайно вкласти у ліжко Василя, я не 

забуваю, що й мені треба трохи поспати, і тому на
магаюсь якнайшвидше дістатися додому. Неабия



кими зусиллями волі мені вдається досить швидко 
заснути, однак доля вже більше не виявляє своєї 
прихильності: з мороку ночі випливає мій давній 
мучитель — Голос.

— Ти ще пам’ятаєш про своє завдання? — серди
то запитує він.

— Я його вб’ю... завтра... — вичавлюю із себе, не 
чекаючи запрошення говорити вголос.

— Ти повинен, повинен це зробити, — нагадує 
сумну істину Голос і, здається, навіть трохи 
лагідніє.

Він більше нічого не каже, і я терпляче чекаю йо
го відходу, однак час минає, а мій непроханий гість 
усе ще тут. Нерви раптом не витримують, я стрибаю 
за кермо автомобіля і під вищання коліс зриваюся з 
місця. На шаленій швидкості мчу автострадою, але 
все одно відчуваю незриму присутність Голосу. Тоді 
вмикаю шосту, а потім сьому і навіть восьму переда
чу, і мій чудовий BMW здіймається у повітря. "Ну 
що, викусив?!" — регочу я, але у відповідь долинає 
ще голосніший регіт. Я поволі озираюсь, охоплений 
невимовним жахом, і бачу позаду людський силует 
із мішенню на грудях. Невідомо звідки в руці з’яв
ляється пістолет, я ретельно прицілююся й випус
каю п’ять куль у самісіньку десятку. Силует почи
нає розпливатись, і я несподівано впізнаю в ньому 
Василя. "Що ти тут робиш?!" — кричу у відчаї. "Не
вже ти ще й досі не зрозумів, що Голос — це я?” — 
сумно відказує він. Тут починає звучати якась до бо
лю знайома мелодія, і Василь додає: "Поховаєш ме
не під цю музику..."

Лише з третього разу до мене доходить, що грає 
не що інше, як мій власний будильник. Першою ж 
думкою є: "Господи, як же я не хочу цього всього



робити!” , однак вона не має жодного впливу на мої 
подальші дії. Я швидко збираюся, востаннє пе
ревіряю, чи не забув чого-небудь, і тихо вислизаю з 
квартири. На власному досвіді я не раз перекону
вався, що навіть о цій порі тебе може помітити 
якась безсонна бабуся. Тому, дотримуючись усіх 
відомих мені правил конспірації, вибираюся на по
жежну драбину і нею спускаюся вниз, а за півгоди
ни вже стою біля в’ їзду у двір Василевого будинку. 
Навкруги тиша, не чути жодного підозрілого звуку, 
але серце починає калатати. Самотній ліхтар тьмя
но освітлює невеликий дитячий майданчик, клум
бу, лавки та з десяток автомобілів — світла ледве 
вистачає, щоб розгледіти те, що мене цікавить.

Дивлюся на годинник: за десять четверта. Тепер 
у голову лізтимуть різні дурні думки. Наприклад, 
чи захоче Василь з’їздити до будиночка, як я ра
див? Якщо ні, то це внесе суттєві труднощі у 
здійснення мого плану. Що ж я робитиму тоді? На
самперед, звичайно, зателефоную Василеві, але 
нічого не казатиму. Це мусить трохи підштовхнути 
його, адже навряд чи він знову ляже після дзвінка. 
Хіба що трубку підніме його мати...

Я ще не встигаю як слід занепокоїтися цим, а 
вже у вікнах Василевої квартири спалахує світло. 
Слава тобі, Господи! Я полегшено зітхаю і чекаю. 
Нарешті світло гасне, за хвилину до мене долина
ють невиразні звуки — й у дверях з’являється по
стать Василя. Нігті боляче впиваються в долоні, 
повітря ніби застрягає в горлі — настає вирішаль
ний момент. Василь чомусь тупцює на місці, потім 
спалахує вогник — і я не тямлю себе з радощів! Він 
запалив! Тепер за хвилину чи дві, якщо вірити чо
ловічкові з блукаючим поглядом, який продав мені



це зілля, наркотик почне діяти. Тільки б Василь не 
встиг від’їхати!

Отож він кілька разів затягується — я знаю про 
це з того, як спалахує жаринка його сигарети, — і 
прямує до автомобіля. Він іде настільки прямо і 
рівно, що на думку відразу ж спадає страшенно 
прикре для мене пояснення: він знайшов якісь інші 
сигарети! Якщо це так, то тепер доведеться зупиня
ти його машину і набиватись у непрохані помічни
ки, що потягне за собою багато різних запитань та 
ускладнень. На цей випадок у мене є, щоправда, 
препарат, який викликає амнезію — втрату 
пам’яті, але як би я не хотів, щоб дійшло до нього...

Василь падає за два кроки від своєї тойоти. Я 
притьмом кидаюсь до нього, відчуваючи замість 
природного полегшення новий острах, що його ма
ти може спостерігати за цією сценою у вікно. Швид
ко знаходжу ключі, відчиняю дверцята й беруся за
пихати свого колегу на заднє сидіння. Несподівано 
для мене це виявляється настільки важкою спра
вою, що я вже готовий у відчаї кинути всю ту затію. 
Однак врешті-решт Василь опиняється у салоні, 
його мати, всупереч побоюванням, галасу не 
здіймає, і я, дещо нервово зрушивши з місця, виби
раюсь на вулицю. Уже там, зупинившись на хвили
ну, одягаю Василеві куртку й кашкет, а також узу
ваю його черевики, які виявляються лише ледь- 
ледь затісними. Потім рушаю далі, щохвилини 
здригаючись від думки, що мене може зупинити 
який-небудь даішник, і розслаблююсь лише тоді, 
коли вогні міста залишаються позаду.

Хвилин за сорок я вже на місці. Нашвидку огля
даю будиночок — усе гаразд, непроханих відвіду
вачів не було — і відчиняю двері невеличкого сарай



чика. Дрова, засік із вугіллям, стіжок сіна — теж 
усе на місці. Я готую для Василя м’яке кубельце, 
потім із величезними труднощами перетягую його з 
машини сюди і вкладаю, не забувши пригостити не
величкою крихкою таблеткою — для міцнішого 
сну. Трохи замасковую сплячого, щоб не відразу 
впадав у вічі, виходжу надвір і зачиняю двері на за
мок. Уже витягнувши носовичка, щоб витерти свої 
відбитки, вирішую, що зараз цього робити не варто: 
адже доведеться знову мінятися з Василем одягом 
та взуттям. І лише тут мене раптом охоплює щось 
схоже на докори сумління: чорт, скільки ж не
приємностей готую я людині, яка не має жодного 
стосунку до моїх справ! Але що вдієш, бути маши
ною для вбивства — не така вже й приємна річ.

Я їду хвилин із десять лісом, проминаю кілька 
кілометрів польової дороги і врешті вибираюся на 
трасу. За вікном ще темно, але небо на сході вже 
посіріло, значить, треба поспішати. Та частина 
плану, що значною мірою залежала від випад
ковостей, повністю виконана, і тепер якщо не весь 
успіх справи, то принаймні левова його частка — 
у моїх руках.

Коли я під’їжджаю до ошатного триповерхового 
будинку, оточеного акуратно підстриженим живо
плотом, надворі вже досить розвиднілося, щоб 
впізнати знайому людину. На щастя, поки я 
розмірковую, чи варто посигналити, ризикуючи 
збудити сусідів, чи сходити за Богданом самому, 
ставлячи під удар всю свою конспірацію, чи просто 
скористатися мобільником, передчасно розкриваю
чи себе перед шефом, той з’являється власною пер
соною, тримаючи в руках мисливське причандалля.



— Здоров, Василю! — життєрадісно вітається 
він. — Дай-но я кину все це на заднє сидіння.

Лише позбувшись своєї ноші, Богдан уважніше 
дивиться на мене.

— Ти ба, та це ж не Василь! Здоров, Алику! А що 
з Василем?

Він вигукує ці слова досить голосно, і я занепо
коєно зиркаю навсібіч. На вулиці начебто нікого.

— Добрий день, пане Богдане! Ви вже вибачте, 
але Василь раптово захворів, так що я буду замість 
нього.

— Ну що ж, я навіть радий, що ми знову йдемо на 
діло разом із тобою. Але чому він навіть не попере
див мене?

— Та, розумієте, все сталося несподівано. Він 
мені самому подзвонив уже вночі, і ми просто 
вирішили вас не турбувати.

— Ну гаразд. А чого це ти його машиною?
— Та-а, — махаю рукою, — свою вчора наполови

ну розібрав. Звідки ж було знати?
— Звичайно, — погоджується Богдан. — А що це 

в тебе за кашкет? І куртка — ніби з чужого плеча.
— А-а, — відмахуюся знову, — невдалі покупки. 

То що, їдемо?
— Давай.
Поки я вибираюся на дорогу, Богдан мовчки 

щось шукає у глибокій кишені свого хакі.
— Тримай, — нарешті каже він, простягаючи 

мені металевий прямокутник, — почепиш на груди.
— Що це? — дивуюсь я. На моїй долоні — зна

чок, схоже, якогось мисливського товариства.
— Я вчора розмовляв із одним приятелем, і він 

сказав, що тепер усі повинні носити значки при,



так би мовити, виконанні. Інакше штрафуватимуть 
як браконьєрів.

— А хто? — зневажливо пхикаю я. — Чи ми з ва
ми кого-небудь колись зустрічали?

— Ну-у, — зітхає Богдан, — зустрінеться хтось 
чи ні, але ми, як законослухняні громадяни, по
винні це носити.

Я мовчки знизую плечима і пришпилюю значок 
до куртки.

— Не сміши людей! — регоче Богдан, глипнувши 
на мене. — Почепи на сорочку!

До нашого будиночка ми дістаємося без пригод. 
Богдан відразу береться до справи — оглядає й чис
тить рушниці, готує патронташ, на мені ж, як і 
завжди, лежать обов’язки завгоспа. Я намагаюся 
виконувати їх сумлінно, але сьогодні все валиться з 
рук. Зовсім інші питання хвилюють мене зараз: як 
і коли?

— Гей, Алику, чого це ти наче з петлі вийня
тий? — допитливо дивиться на мене Богдан.

— Та так, недоспав трохи, — посміхаюся вимуче
но. — Нічого, минеться...

— Тримай свою пукалку, — шеф простягає мені 
рушницю, — перевір, чи все гаразд. Я зараз вийду в 
одній невідкладній справі, і будемо рушати.

Не встигають за ним зачинитися двері, як я весь 
аж холону: а що, коли йому спаде на думку зазир
нути в сарайчик? Ключі, правда, у мене, але є там 
кілька добрячих шпарин. Отже, треба бути готовим 
будь-якої миті... З цією думкою я швидко заряд
жаю свою двостволку кулями.

Знову рипають двері, й на порозі з’являється Бог
дан. Він поволі проходить через кімнату, сідає на



стілець і зводить на мене замислений погляд. У ньому 
я читаю щось, що змушує відступити на крок назад.

— Ну, — запитує Богдан, — ти вже готовий?
— Так, — глухо відказую я, опускаючи очі.
— Тоді поясни мені, нарешті, що все це означає?
— Що ви маєте на увазі? — я ще намагаюся вда

вати здивування, але тіло охоплює огидний нерво
вий дрож.

— Давай не будемо бавитися, — зітхає Богдан, — 
адже досить зазирнути в сарайчик, щоб зрозуміти, 
що тут ідеться зовсім не про полювання. Чи... про 
дещо інше полювання?

Я роблю ще один крок назад і знеможено приту
ляюся спиною до стіни. Критися далі просто без
глуздо.

— Пане Богдане, — мій голос звучить ледве чут
но, — я повинен вас убити...

— Але за що, Алику, поясни мені?
— Та не знаю я, не знаю, не знаю! — вся моя дов

го тамована образа, вся моя лють, вся ненависть до 
тієї невідомої безжальної сили, що зробила мене 
маріонеткою, виливається у цей дикий, розпачли
вий, нелюдський крик. — Воно сидить ось тут, ро
зумієте ось тут, у голові, і наказує робити те, що хо
четься йому! Не мені, а йому!

Богдан дивиться широко відкритими очима.
— Але це ще не все! — продовжую кричати я. — 

Вони насилають на мене цей проклятий Голос, і він 
мало не щоночі нагадує мені, що я повинен вас уби
ти! Щоб я часом не забув!

— Боже мій, — вражено хитає головою Бог
дан, — невже це можливо? І відколи це з тобою та
ке діється?



— Відтоді, як я вийшов із лікарні після катас
трофи!

Богдан голосно плескає себе долонями по 
колінах.

— Та-ак, — тягне він, — здається, я починаю де
що розуміти...

Він поводиться так, наче йдеться не про його 
власне життя, а про якусь зовсім сторонню людину. 
Це дивує і навіть трохи дратує мене.

— Пане Богдане, повірте, я ніколи не був вашим 
ворогом. Навіть навпаки, ви мені завжди подоба
лись... Це вони... ВОНИ зробили з мене машину... 
А машина повинна виконувати накази...

Несподівано Богдан підводить очі, сповнені тако
го співчуття і навіть ніжності, що мене просто обси
пає холодом.

— Нічого, мій хлопчику, — каже він, — усе буде 
добре...

Скрипнувши зубами, я починаю піднімати 
зброю. Зненацька на грудях щось голосно пахкає, і 
я, відсахуючись та скошуючи погляд униз, бачу гу
стий клубок диму, що піднімається від мого мис
ливського значка. У ніс вдаряє щось неймовірно 
різке, й тіло, зрадивши мене, валиться на підлогу, 
немов чуже. Останнє, що закарбовується у 
пам’яті, — це постать Павука з пістолетом у руці на 
тлі вхідних дверей...

Я поволі розплющую очі й здивовано зауважую, 
що ця стеля мені незнайома. Звідкілясь збоку 
ллється тиха приємна музика. Чорт забирай, куди я 
потрапив? У всьому тілі відчувається якась дивна 
полегкість, хочеться відкинути ковдру й одним



стрибком зірватися на ноги, але щось підказує 
мені, що робити цього не треба. Тому я продовжую 
лежати нерухомо і тільки обережно веду очима пра
воруч. Біля мене сидить Богдан, і він саме виймає 
щось зі свого дипломата.

Богдан! Тепла хвиля приязні заливає мої груди. 
Напевно, зі мною щось трапилося, і Богдан, як 
завжди, першим про це дізнався. Чесне слово, 
він — чудовий хлопець, і як несправедливо, що я 
повинен його... повинен... Що повинен? Я напруже
но вслухаюсь у свої думки — і раптом усвідомлюю, 
що ЗОВСІМ НЕ ПОВИНЕН ЙОГО ВБИВАТИ! Не по
винен!

Крик шаленої радості вже готовий вирватися з 
моїх грудей, коли раптом з пам’яті виринає неве
личка кімната лісового будинку, рушниця, заряд
жена кулями, і похмура постать Павука у вхідних 
дверях. І радість миттю вмирає, поступаючись 
місцем всепоглинаючому холодному розпачу, а 
щасливий крик стає нестримним глухим стогоном.

— О, ти вже очуняв! — повертається до мене Бог
дан. — Ну й висот сягнула медицина! Ти віриш, 
мені тільки що сказали: зачекайте, він зараз опри
томніє!

Дивно, але в його голосі зовсім немає цілком до
речної після всього, що трапилось, прохолоди або 
відчуженості. Не менш дивне й те, що це не викли
кає у мене жодних докорів сумління чи хоча б 
ніяковості, а, навпаки, приносить несподіване за
спокоєння. Щось таки справді змінилося, поки ме
не не було в цьому житті.

— Ну, чого засумував? — усміхається Богдан. — 
Не можеш второпати, що з тобою відбувалося? Ось 
поглянь лише на це чудо ворожої техніки!



Він простягає мені невеличку пластмасову ко
робку з прозорою кришкою. Я недовірливо беру її 
і бачу всередині тоненьку сріблясту дротинку за
вдовжки в кілька сантиметрів.

— Що це? — нерозуміюче запитую Богдана.
— Це те, що сиділо у тебе в голові.
— Як це — сиділо?
— Та ти ж сам мені сказав: воно сидить у мене ось 

тут, у голові! От ми його звідти й вийняли.
Я якусь хвилину обмірковую почуте і раптом 

відчуваю, як щаслива посмішка розтягує мені рота.
— То, значить, я тепер знову людина?
У відповідь Богдан лише розчулено киває голо

вою. Я пориваюся встати, але щось невидиме міцно 
тримає мене у ліжку.

— Не хвилюйся, нічого страшного, — заспокоює 
Богдан, — просто тобі треба деякий час полежати. 
Потерпи...

— Але, пане Богдане, — перед моїми очима зно
ву постає сцена у лісовому будинку, — я ж тоді міг 
вас убити!

— То чому ж не вбив? — сміється Богдан. — Зас
покойся, Алику, ситуація була повністю під кон
тролем.

— Значить, ви все знали?
— Ну, все — не все, але про дещо здогадувалися. 

А після того, як ти о третій ночі поліз пожежною 
драбиною, вся наша служба безпеки разом із охоро
ною не зводила з тебе очей. Дехто пропонував затри
мати тебе ще біля Василевого будинку, але я хотів 
з’ясувати все до кінця. Правда, ми страшенно непо
коїлися за Василя, але я чомусь був упевнений, що 
ти нічого йому не заподієш.

Я глибоко зітхаю.



— Отже, ви мене таки запідозрили?
— Ще б пак! Коли мені подзвонив Остап і роз

повів, як ти побував у нього на прийомі та що вчи
нив після того, я ще не був схильний сприймати це 
як щось загрозливе. Але твоя несподівана при
страсть до стрільби, а надто якась дивна поведінка 
під час зустрічі з Вітею Палюком... Ти тільки не 
сердься, але хлопці змушені були обшукати твою 
квартиру. І коли вони виявили мікропередавач, 
усе стало виглядати набагато серйозніше... 
До речі, скажи мені чесно, навіщо ти так нари
вався?

Я знизую плечима.
— Я не бачив іншої можливості якось вас попере

дити...
Богданове обличчя набуває нерозуміючого ви

разу.
— Чекай, чекай... Ти хочеш сказати, що діяв так 

свідомо?
— Ну... свідомо — не те слово. Я боявся про це 

думати, щоб часом не нашкодити справі. Просто 
відчував, що так треба...

— Боже ж ти мій, — повільно хитає головою 
Богдан, — а я, дурний, ніяк не міг зрозуміти... 
Алику, друже мій, виходить, я перед тобою у вели
чезному боргу...

— Та що ви, пане Богдане, — мені стає навіть 
трохи ніяково, — я нічого особливого не зробив.

Деякий час ми обоє мовчимо. Музика вже 
закінчилась, і зараз передають останні новини, про
те я до них не дуже дослухаюся. Мені раптом спадає 
на думку, що я не запитав про найголовніше.

— Пане Богдане, — порушую тишу несподівано 
хрипким голосом, — але хто ж це так... мене?..



Богдан продовжує мовчати й тільки ледь помітно 
киває у бік приймача. Я напружую слух, але майже 
нічого не чую.

— Будь ласка, зробіть голосніше, — прошу 
шефа.

— ...ної партії. Представниками слідчих органів 
оприлюднено офіційну версію, у якій ця трагічна 
подія кваліфікується як нещасний випадок. Однак 
прес-служба регіональної організації партії заяви
ла сьогодні, що деякі факти можуть свідчити про 
ретельно сплановане вбивство. Утім, слідство три
ває, отож не робитимемо передчасних висновків.

Я переводжу сповнений остраху погляд на 
Богдана.

— Це... наші хлопці?..
Замість відповіді Богдан підводиться так важко, 

немов на плечах у нього стокілограмова штанга, і 
переходить за моє ліжко, де я не можу його бачити.

— Ось що я тобі скажу, Алику... Пам’ятаєш, ми 
з тобою говорили про політику? На жаль, вона 
справді виявляється надто брудною справою. І як
що ти хочеш залишитися чистим, то ніколи не 
влазь у неї...

— Але на полювання я можу з вами ходити?. — 
запитую після короткої паузи, щосили намагаю
чись надати голосу безтурботності.

— О, це зовсім інша річ, — відказує Богдан, зно
ву з’являючись поруч. — Але ти не будеш обража
тись, якщо я на перший раз дам тобі незаряджену 
рушницю?



ЕКСПЕДИЦІЯ НА БЕРМУДИ
Фантастична повість

Легенький вітерець, ще не втративши остаточно 
ранкової свіжості, приємно лоскоче спину, несмі
ливо відганяючи від моєї лавки спеку, що невідво
ротно наступає з боку залитого гарячим сонячним 
промінням газону. Прохолодна ще вода витікає з 
широко роззявленого рота невідомої рибини, яка 
навічно застигла на невисокому постаменті в німо
му подиві: "Як же це я тут опинилася?!", і далі тихо 
дзюркоче прокладеним людьми руслом до малень
кого ставочка. Це місце — не лише моє улюблене, і 
вже кілька засмучених, розчарованих і навіть сер
дитих поглядів зупиняються на моєму обличчі, 
марно намагаючись навіяти мені думку, що час іти. 
Але я ще не вичерпав усього, що належить мені за 
правом володаря цієї лавки, а тому не звертаю на 
них уваги.

Переповнений тролейбус важко відчиняє двері, 
намагаючись звабити розімлілих пасажирів 
свіжістю затінених доріжок, але бажаючих за
лишити пересувну парну зовсім небагато. Що 
вдієш, сьогодні звичайний робочий день. Мені 
якось вдається запхатися до салону, і дебелий чо
лов'яга, який взагалі невідомо як опиняється в тро
лейбусі, щільно притискає мене до молоденької 
дівчини в короткому білому платтячку. Густе світле 
волосся, що пахне травами, маленький симпатич
ний носик, пухкенькі губки та акуратні вушка —



усе це викликає хвилю гострого, щемливого відчут
тя чогось жаданого, очікуваного ціле життя і водно
час недосяжного та нездійсненного.

О моя вічна проблемо, чи вдасться мені колись 
тебе розв'язати? Чи зустріну нарешті я ту, кого не 
захочеться уникати вже після тижня знайомства, 
до кого прагнутимуть і душа, і серце, і тіло? Ту, 
яка зробить і мені доступним усе, що іншими вва
жається звичайними, буденними атрибутами 
чоловічого життя? Коли мої товариші діляться на 
перекурах пікантними подробицями вчорашнього 
вечора, я регочу разом з усіма, а в душі жорстоко 
їм заздрю, їм, справжнім чоловікам. "А я вчора 
бачив Ніку з такою розкішною кралею, що й сам 
ледь не кінчив", — говорить часом хтось із них, і 
всі дивляться на мене з розуміючими посмішками. 
Не станеш же пояснювати, що "розкішна кра
ля" — то моя двоюрідна сестра або однокурсниця, 
з якою не маю нічого спільного, окрім давніх 
знайомих.

Я подаюсь ледь-ледь убік, і рука сама лягає на 
теплу й пружну сідницю сусідки. Люба моя, як би 
це було чудово, коли б ти повернулася до мене і ле
генько посміхнулась, а не продовжувала стояти і 
байдужо дивитись у вікно, наче нічого й не трапи
лось. Я усміхнувся б у відповідь і сказав: "Вибач
те... А вона щось на зразок: "Нічого, у цих тролей
бусах важко бути джентльменом" Тоді я набрався б 
хоробрості й запитав: "А ви далеко їдете?" А вона: 
"До інституту" Тут я зрадів би: "Як чудово, мені 
теж туди. А ви часом у нас не працюєте?" А вона... 
не встигає нічого відповісти, бо лунає металевий го
лос водія:

— Наступна зупинка — "Інститут"



Після його слів пасажири починають ворушити
ся, дехто пробирається із середини салону ближче 
до виходу, а моя чарівна сусідка несподівано повер
тається до мене і, усміхаючись самими куточками 
вуст, запитує:

— Ви виходите?
— Так, — відповідаю, теж посміхаючись, але це 

все, на що я здатен. Чудовий план знайомства, 
зіткнувшись із життям, лускає, як мильна буль
башка, і я з відчаєм думаю про втрату ще одного 
шансу, ще одного дарунка Долі, яка до цього часу 
милостиво вибачає мою абсолютну безпорадність. 
Двері зі стукотом відчиняються, нас виштовхують 
на тротуар, і дівчатко відразу ж повертає ліворуч, а 
я, кинувши йому навздогін останній безнадійний 
погляд, простую через невеличкий скверик до блис
кучої склобетонної споруди інституту.

Усі причетні до нашої спільної справи вже тут: 
Стас і Робер палять, Сашо тиняється туди-сюди, 
виламуючи собі пальці, а Ліліан тихенько сидить 
на лавці, затиснувши долоні між коліньми. Кожен 
із них час від часу кидає нетерплячі погляди на чо
тири вікна третього поверху, за якими засідає Вче
на рада, вирішуючи долю нашої невеличкої експе
диції. Побачивши мою персону, Сашо змінює 
траєкторію свого руху, через мить хапає мене за ру
ку і трясе, примовляючи:

— Ну ти ж і хитрий гриб, я тут виснажую свою 
нервову систему, а він...

— Сашо, — кажу йому майже серйозно, — бере
жи пальці, вони тобі ще можуть знадобитися.

Мій друг лише відмахується, а я мовчки обміню
юся потисками рук із Робером та Стасом і, посміха
ючись, киваю Ліліан:



— Добрий день, Лілі!
— Привіт, Ніку, — відповідає вона ніжно, затри

муючи на мені свій погляд на мить довше, ніж тре
ба, її руки ще міцніше стискають одна одну, а об
личчя ледь-ледь червоніє. Боже мій, як це все по
мітно, як це все зрозуміло, коли твоє серце стукає 
ритмічно, як годинник, а дихання нітрохи не при
скорюється від близькості великих голубих очей, 
гарно окреслених уст і чудової спортивної фігурки. 
Зрозуміло це і Сашо, який, закусивши губу, різко 
відвертається, хрускаючи пальцями так голосно, 
наче з усієї сили лупить по столу кісточками 
доміно.

Я ще не встигаю жодного разу глянути в бік таких 
знайомих вікон, аж раптом одне з них саме відчи
няється, і в ньому з'являється голова мого шефа.

— Гей, жабороники, — гукає він весело, — 
піднімайтеся швидше нагору!

Ми всі як один радісно скрикуємо та юрбою 
біжимо до входу.

— Люди, — збуджено проголошую я, поплескую
чи по широкій спині Робера, — ми їдемо на Бермуди!

— Слабкодухих та нервових просимо залишати
ся вдома для організації символічних похоронів! — 
у тон мені каже Сашо.

— А чому символічних? — зі сміхом запи
тує Лілі.

— Бо ж тіла там зникають безслідно!
Радісно посміхаючись, ми заходимо до невелич

кого залу, де щойно закінчилось засідання Вченої 
ради. Серед усіх присутніх мій шеф займає далеко 
не найвищу посаду, але саме йому доручено оголо
сити результати обговорення.



— Шановні колеги, — звертається він до нас, — 
у мене, як у тому анекдоті, є два повідомлення: 
одне — приємне, а друге — не дуже... для вас.

Ми насторожено перезираємось.
— Почну, як годиться, з приємного. Питання з 

експедицією практично вирішене, про це ви вже, 
мабуть, здогадалися. З керівництвом військово- 
морської бази є попередня домовленість, воно в 
принципі не заперечує, деталі, без сумніву, будуть 
врегульовані.

— Ура! — вигукуємо ми з Робером майже одно
часно, проте поки що без особливого ентузіазму. Ре
шта мовчить.

— Тепер неприємне. Вирішено... — шеф ва
гається, — що експедиція буде складатись лише з 
чотирьох чоловік.

У мене легшає на душі, але я разом з іншими опу
скаю голову, намагаючись не дивитися на Лілі. Во
на ж рвучко підводиться з місця і голосом, сповне
ним гніву та образи, запитує:

— Чи мала б я ваші слова розуміти так, що п'я
тий член експедиції... що зі складу виводять мене?

— Ліліан, — починає один із заступників дирек
тора, поважний сивий чоловік, — усе-таки це екс
педиція в аномальний район, а ви — жінка, майбут
ня мати...

— Що за дурниці ви мелете! — несподівано обри
ває його Лілі, її голос здригається, і, не кажучи 
більше ні слова, вона вибігає в коридор, щосили 
грюкнувши дверима.

— Отже, експедиція складатиметься з чотирьох 
чоловік, — зітхнувши, продовжує шеф, — старшим 
рада затвердила Ніку.



Сашо перший поздоровляє мене з високим при
значенням, усміхаючись та поплескуючи по плечу, 
але вигляд у нього трохи засмучений. "Друже, — 
кажу я йому самими очима, — це ж краще, зро
зумій, це ж краще для нас обох, що її не буде з на
ми" "Я розумію, — відповідає Сашо у той же 
спосіб, — я все чудово розумію, але... але...

Ми крокуємо довжелезним коридором у ногу, 
свідомо чи підсвідомо, праворуч — я, ліворуч і тро
хи позаду — Влад. Моє тіло рухається з розмірені
стю автомата, рішуче та швидко, ніби підкоряю
чись якимось зовнішнім сигналам, хоча все єство 
прагне відтягнути, віддалити вирішальний момент. 
Видно, давши учора слово Сашо, я перестав належа
ти самому собі.

Чи міг я ще два тижні тому передбачити такий 
розвиток подій? Здається, легше, сидячи на пляжі 
липневого дня, спрогнозувати назавтра снігову бу
рю. Але ж недарма район, у якому ми збираємось 
проводити наші дослідження, має таку недобру сла
ву. Прокляті Бермуди зробили свій перший хід ще 
до початку партії.

Через тиждень після історичного засідання Вче
ної ради Робер і Стас разом увійшли до кабінету мо
го шефа і мовчки поклали йому на стіл заяви. 
Деніс, прочитавши, що вони обидва у зв’язку із 
сімейними обставинами відмовляються від участі в 
експедиції, спершу не повірив і навіть засміявся, 
однак швидко второпав, що підстав для сміху не
має. Добрих півгодини він намагався вибити з 
хлопців хоч якесь пояснення, лаяв їх, благав, 
висміював і навіть погрожував, але весь цей час во



ни простояли, дивлячись собі під ноги, і не зронили 
жодного слова. Ще кілька днів після цього ми з Са
шо намагались якось зустрітися з відступниками й 
поговорити з ними по-людськи, але вони так май
стерно уникали нас, ніби бачили крізь стіни. А ко
ли мені нарешті вдалося загнати Стаса у перекри
тий ремонтом перехід до сусіднього корпусу, він по
дивився на мене таким зацькованим поглядом і за
питав таким приреченим тоном: "Ну чого тобі ще 
треба, Ніку?", що я відразу обернувся і відійшов, 
припинивши разом із Сашо всі подальші спроби 
прояснити цю темну справу.

Треба було шукати заміну. Здавалося, що це не 
так уже й важко, бажаючих — море, і найперша 
кандидатура, звичайно, — Лілі, але з огляду на те, 
що сталося, робота очікувалася не вельми приємна. 
Однак несподівано все вирішилося без нашої участі.

На невеличке засідання, де ми повинні були об
говорити це питання, Деніс прийшов не сам, а з 
двома молодиками спортивного вигляду, трохи 
старшими за нас із Сашо, яких звали Алек і Стан- 
ко. Я не знаю, як вони довідалися про експедицію і 
хто навів їх на шефа, але те, що хлопці притягли із 
собою, було достойною відповіддю на підступний 
удар Бермудів. Хоча наш інститут займається 
дослідженнями аномальних явищ і через це має 
гарну репутацію серед широких кіл громадськості, 
але обладнання, яким він хоче озброїти експе
дицію, можна відразу залишати вдома. А те, що 
принесли ці двоє, викликало неабияку повагу: по
казуючи на кольоровому екранчику змодельова- 
ний рельєф значної ділянки дна, невеличкий при
лад давав змогу також визначати деякі фізичні па
раметри виявлених під водою об’єктів і одночасно



проводити нескладні експрес-аналізи. І живився 
він від одного-єдиного крихітного акумулятора! 
Можливо, ми з Сашо мали надто скромне уявлення 
про сучасну техніку, і насправді це не було чимось 
вражаючим, але показали б ви неандертальцям ве
лосипеда! Та й шеф, який розумівся на таких ре
чах набагато краще, ніж ми, висловив своє захоп
лення і відразу ж полюбив прилад разом із його 
власниками. Так експедиція знову стала повністю 
укомплектованою, і ми з Сашо були цілком задово
лені з того, тим більше що Алек зі Станко вияви
лись приємними хлопцями, без будь-яких ком
плексів. І лише десь глибоко в душі я почувався 
винним перед Лілі.

Життя знову стало прекрасним, підготовка до 
експедиції перейшла в завершальну фазу, однак не
сподівано Бермуди завдали такого удару, після яко
го доведеться відходити не один день.

Учора після обіду шеф заглянув до моєї кімнати. 
Таким я ще жодного разу його не бачив. Мовчки по
кликавши мене пальцем у коридор, він підозріло 
поглянув на двох молодих співробітників, які пали
ли біля дверей, і, завівши мене до найтемнішого 
кутка, глухо запитав:

— Ніку, ти давно бачив Сашо?
— Позавчора зранку, — відповів я простодушно, 

і жодна підозріла думка не ворухнулася у моїй го
лові. — А в чому річ?

— Тільки що він подзвонив мені й повідомив, що 
не зможе взяти участі в експедиції.

Не можу пригадати, скільки часу я мовчки ди
вився на Деніса, аж тоді вичавив із себе:

— А чому?



У відповідь шеф лише знизав плечима та, глибо
ко зітхнувши, обернувся і пішов.

Назад я повертався неначе у півсні, відчуваючи в 
коридорі якісь вигуки, але зовсім не сприймаючи їх 
та ніяк на них не реагуючи, і отямився тільки тоді, 
коли мене хтось легенько труснув. Це був сусід по 
кімнаті.

— Ніку, ти що, оглух? — здивовано дивився він 
на мене. — Давай мерщій до дроту!

Піднявши трубку, я почув якийсь позбавлений 
життя голос Сашо:

— Ніку, заскоч після роботи до мене, — і відразу 
ж короткі сигнали відбою.

Чекати кінця робочого дня я, звичайно, не став, 
просто не витримав би такого випробування. Уже 
через півгодини я біг сходами на восьмий поверх, бо 
просто не міг дочекатися повернення ліфта. У душі 
моїй клекотіло: я то налаштовувався на смертельну 
боротьбу з усіма диявольськими силами, які стали 
на перешкоді Сашо, то прагнув власними руками 
придушити найближчого друга. Десятки запитань 
готував, тиснучи на кнопку дзвінка, але коли двері 
відчинились і я опинився у квартирі, то не зміг ви
мовити ні слова.

Переді мною стояв невизначеного віку чоловік із 
запалими щоками, темними розводами під очима, 
весь немов би виснажений кількарічною важкою 
недугою. Я мовчки дивився на нього, порівнюючи з 
позавчорашнім Сашо, і ніяк не міг наважитися що- 
небудь запитати. Сашо, очевидно, був більше гото
вий до зустрічі, бо першим тихо промовив:

— Ніку, я не можу поїхати з тобою на Бермуди...
— Але чому, Сашо?



Він потупив погляд, похитав головою і про- 
тянув:

— Не мо-о-жу...
І раптом у мене з’явилася думка, що все пояс

нювала: і поведінку Стаса з Робером, і вчинок 
Сашо, але яка ніколи не з'являлася раніше, бо бу
ла надто образливою для людей, котрих я дуже 
добре знав.

— Послухай, Сашо, — почав я обережно, — ска
жи мені чесно, ти... боїшся?

— Та що ти, Ніку, що ти, — з мукою в голосі від
повів Сашо, і на його очах виступили сльози. — Як 
ти міг таке подумати. Ще вчора не боявся, а сьогод
ні вже наклав у штани?

Аргумент був не дуже переконливий, але враз 
мені спало на думку нове пояснення. Я кинувся до 
Сашо, схопив його за руку й щосили труснув:

— Сашо, невже тобі хтось погрожує?
— Та ні, ні! — зірвався він на крик. — Хто 

може мені погрожувати?! Що за дурниці у тебе в 
голові!

— Але чому ж тоді, чому?! — перейшов і я на ви
сокі тони.

— Як це чому?! Та подивись на мене! Хіба ти не 
бачиш, в якому я стані?!

З цими словами він висмикнув руку, впав на ди
ван і забився в німому риданні. Я присів на підлозі 
біля нього і спробував якось проаналізувати все по
бачене і почуте. Сашо ніби пояснив причину своєї 
відмови, але в той же час я не міг анічогісінько зро
зуміти.

— Послухай, — запитав я, коли він трохи заспо
коївся, — а ти звертався до лікаря?



— Звертався і до лікаря, — іронічно хмикнув мій 
друг, — до найкращого в місті фахівця, свого знайо
мого.

— І що?
— Якщо по-простому, сказав: "Це щось на нерво

вому ґрунті"
— Зачекай, але ж у тебе самого начебто медична 

освіта?
Сашо сповз із дивана і сів поряд.
— Ніку, — сказав він із притиском, — це якась 

чортівня.
Кілька хвилин ми сиділи мовчки.
— Шкода, — я першим порушив мовчання. — 

Якби ти знав, Сашо, як мені прикро, що тебе не буде 
зі мною. Але що поробиш... Доведеться тепер узяти 
Лілі, ми більше не маємо права їй відмовляти.

Почувши мої слова, Сашо заворушився, потім 
набрав повні груди повітря, повільно видихнув його 
і знову затих.

— Ніку, — сказав він нарешті, дивлячись у підло
гу, — Ніку, ти ще вважаєш мене своїм другом?

Тон, яким він це вимовив, так боляче кольнув у 
серце, що я в миттєвому нападі розкаяння схопив 
його в обійми і заговорив якимось чужим голосом:

— Що за питання, Сашо? Пробач, якщо я дав тобі 
привід у цьому засумніватися.

— Ніку, я маю до тебе одне-єдине прохання.
— Жодних проблем, Сашо.
— Візьми в експедицію замість мене одного 

хлопця.
Мені раптом забракло повітря.
— Але як же... — почав я невпевнено після неве

личкої паузи.



— Це єдине, що я тебе прошу.
— Але ж є ще Деніс, і Алек зі Станко, і...
— Ніку, — сказав Сашо твердо, — дай слово, що 

зробиш усе можливе.
Відверто кажучи, я не знав, як повестися в такій 

ситуації.
— А що то за один? — спробував я виграти тро

хи часу.
— Він лікар, і може дуже знадобитися на Берму

дах. Це хороший хлопець, ти сам переконаєшся, 
коли познайомишся з ним.

— Але чому саме він?
—  Я тебе прошу, як свого найближчого друга.
— Зрозумі-іло, — протягнув я. У мене залишало

ся всього одне запитання, яке ніяк не можна обійти, 
і я мусив задати його Сашо: — Але що я скажу Лілі?

— Ніку... — простогнав мій друг, і в його голосі 
було стільки страждання, що я не витерпів і рішуче 
сказав:

— Даю слово.
Несподівано пролунав дзвінок.
— Це він, — схопився Сашо, — зачекай хвильку.
Через кільканадцять секунд у кімнаті в супро

воді Сашо з’явився високий чорнявий молодик, на 
вигляд трохи старший від нас. Він підійшов до ме
не, простягнув руку і коротко відрекомендувався:

— Влад.
— Ніку, — відказав я, обмінюючись із ним поти

ском руки. У нього були привабливі риси обличчя і 
приємний тембр голосу, але в цю мить мене пере
повнювали інші почуття. Відверто кажучи, я його 
ненавидів...

І ось ми йдемо удвох довжелезним інститутським 
коридором. Біля потрібних дверей я різко зупи



нюсь, кидаю: "Сюди!", і без зайвих церемоній пер
шим заходжу до кімнати. Під вікном за великим 
столом сидить шеф, ліворуч, за меншим, — Алек зі 
Станко, а трохи далі праворуч на кріслі під сті
ною — Лілі. Побачивши мене, всі, крім Деніса, 
усміхаються, але посмішки тут же перетворюються 
на здивовані міни. Шеф також зводить брови і 
каже:

— А ось і начальник... Але це хто з тобою?
Я сідаю ближче до вікна так, щоб не бачити Лілі, 

і починаю свою партію:
— Шефе, перш за все потрібно вирішити питання 

про четвертого члена експедиції.
— Ми тут порадились, — Деніс кидає погляд на 

хлопців, — і дійшли висновку, що найкраща кан
дидатура — це Ліліан. Але в тебе, я бачу, інша 
думка?

— Так, — відповідаю, мимоволі стискаючи кула
ки, — я пропоную взяти ось цього хлопця.

Усі спрямовують свої погляди на Влада, і я відчу
ваю, як він внутрішньо завмирає під цими потока
ми відвертої антипатії.

— Та-а-к, — тягне шеф, і його пальці починають 
ламати китайську авторучку.

— До речі, це пропозиція Сашо, — кажу я, по- 
думки проклинаючи себе, бо знаю, що Лілі ніколи 
не пробачить йому такого. Але зараз не до сенти
ментів, а мої слова — вагомий аргумент на користь 
Влада.

— І що ж він може робити в експедиції? — тон 
шефа трохи теплішає.

— Виконувати обов'язки лікаря, — озивається 
Влад своїм приємним голосом. — Крім того, в разі 
потреби я можу працювати під водою.



— Гм-м-м... — невизначено реагує Деніс на його 
слова і несподівано запитує: — А диплом у вас є?

— Я користуюся нетрадиційними методами, — 
відповідає Влад, і я бачу, як на обличчях шефа і 
хлопців з'являються скептичні посмішки. Учора я 
запитував свого сьогоднішнього протеже, чи можна 
допомогти Сашо, але він лише мовчки похитав го
ловою, а потім додав, що недуга повинна невдовзі 
пройти сама. І тому зараз я подумки приєднуюся до 
своїх колег.

Несподівано Влад зводиться на ноги і під здиво
ваними поглядами присутніх іде до нас із шефом.

— Якщо дозволите, — каже він Денісу і, зайшов
ши за спину, опускає руки йому на плечі. Потім за
бирає ліву долоню і кладе її поруч із правою. Весь 
цей час на вустах шефа грає ідіотська посмішка.

— Ану спробуйте, — озивається нарешті Влад. 
Деніс обережно піднімає праву руку і раптом різко 
змахує нею.

— Ти диви! — вигукує він, і вираз його обличчя 
стає радісно-здивованим. Він підводиться з-за столу 
і хапає свого цілителя за руку. — Я вас оцінив! 
Цілий ранок кляте плече боліло!

Влад скромно посміхається і повертається на 
своє місце. Шеф обводить нас задоволеним погля
дом, але тут же суворішає і важко опускається на 
стілець.

— То що робитимемо? — запитує він, і в кімнаті 
повисає гнітюча тиша.

Я відчуваю, що хлопці й Деніс тепер на моєму 
боці, але не можуть так легко переступити через 
елементарну людську порядність. Що ж, я уже при
ніс у жертву свого найближчого друга, і марно було 
б сподіватися, що черга не дійде й до мене самого.



— Якщо ви не приймете моєї пропозиції, я вийду 
зі складу групи, — повільно кажу зненацька за
хриплим голосом. Шеф кидає на мене короткий не
приязний погляд, але не озивається і тільки опус
кає голову.

— Вибачте нас, Ліліан, — несподівано лунає 
голос Алека, — але ми не можемо залишитися 
без Ніку.

Я чую, як Лілі підводиться і без жодного слова 
виходить у коридор.

— На сьогодні — все, — говорить Деніс і, ні на 
кого не дивлячись, теж залишає кімнату.

До мене підходить Влад.
— Спасибі, Ніку, — каже він.
У відповідь я лише киваю головою, підводжусь і 

йду до дверей, втупивши погляд собі під ноги. У ко
ридорі звично повертаю ліворуч, але мені раптово 
перепиняють шлях. Я піднімаю голову і мовчки 
дивлюсь у великі голубі очі Лілі. У них не видно ні 
ненависті, ні гніву, ні осуду, а лише подив, неро
зуміння і... невимовне страждання.

— За що ти так зі мною, Ніку, за що? — запитує 
вона тремтячим голосом і раптом, упавши мені на 
груди, заходиться в риданні. Я обіймаю її за плечі, 
гладжу рукою волосся і бурмочу:

— Люба моя, мила моя Лілі... Пробач, моя доро
га, моя чудова... Пробач...

У голові клубочаться уривки якихось думок, я 
шалено хочу пояснити Лілі, як усе сталося, але з 
уст зривається тільки одне:

— Пробач... пробач... пробач...

Досить молодий ще офіцер у сорочці з погонами 
підполковника (ніяк не тримаються в пам'яті



військово-морські звання), який опікувався нами 
протягом усього часу нашого перебування на базі, 
прощально тисне всім руки, і експедиція на деякий 
час розділяється. Алек зі Станко рушають в бік 
майданчика, де їх чекає вертоліт, а ми з Владом 
біжимо вниз до моря, не зводячи очей з невеличко
го катера, якого керівництво бази передало нам для 
проведення досліджень. Мені вже не раз доводилось 
раніше мати справи з військовими, як правило, 
кабінетними служаками, і тут чи не вперше я від
чув до їх представників щиру симпатію та повагу.

Сліпучий сонячний диск висить у чистому 
літньому небі, геть вицвілому від постійної спеки, 
лиш ген над обрієм зависли дві приблудні хмарин
ки. Легенький вітерець дме в спину, море спокійне 
й ласкаве. Щоправда, морський підполковник 
обіцяв після третьої години шторм до двох балів, 
але на цей час ми плануємо вже давно бути на місці. 
У катері немає нічого, крім невеличкої армійської 
рації на випадок зовсім непередбачуваних обста
вин, а весь експедиційний вантаж доставить вер
толіт. Передчуття чудової морської прогулянки 
наповнює душу світлою дитячою радістю, і ми з 
Владом мчимо до моря, як на крилах.

Останню ніч, яку нам довелося провести на базі у 
великій кімнаті з десятьма скрипучими ліжками на 
пружинах, я майже не спав, не в змозі подолати 
збудження перед початком експедиції, і лише час 
від часу впадав у дрімоту. Щоправда, я зробив дуже 
приємне відкриття: всі мої супутники сплять зовсім 
тихо, навіть не сопуть, та, слово честі, заплатити за 
це довелося надто дорого. Цілий ранок у тілі відчу
валися наслідки безсонної ночі, після сніданку ме
не так розморило, що я мало не заснув біля столу,



але зараз усе те в минулому. В ці хвилини я вщерть 
заповнений радісним піднесенням, і на щось інше 
просто не залишається місця.

Я виграю у Влада коротке змагання і першим 
стрибаю до катера, хапаючись за кермо. Вартовий, 
який уже другу годину неспішно прогулюється бе
тонною доріжкою, що видається в море, полегшено 
зітхає і кидає нам канат. Напрочуд легко заводить
ся двигун, і берег починає поволі віддалятися від 
нас. Морська подорож до Бермудів розпочалась!

Хто не мчав на швидкохідному катері спокійним 
зеленкуватим морем у безхмарну сонячну погоду, 
той навряд чи може зрозуміти почуття, які охоплю
ють душу в перші кільканадцять хвилин. Здається, 
усе на світі зникає, залишаються тільки вітер, сон
це та море, і хочеться, щоб це тривало вічно! Прав
да, незабаром відчуття починають притуплювати
ся, ще пізніше з’являється думка, що вічність — то 
трохи забагато. Але перші хвилини!.. За них без жа
лю можна віддати кілька місяців прісного інсти
тутського життя.

Невисокий скелястий берег помалу відступає від 
правого борту нашого катера і раптом зовсім зни
кає, неначе провалившись у бездонну морську яму. 
Ми трохи підкореговуємо курс і тепер мчимо просто 
до мети.

Бермуди... Три маленькі острівці, що лежать май
же на виході з невеличкої в морських масштабах за
токи, з давніх-давен називалися Скелястими, але я 
ще жодного разу ні від кого її не чув. Для людей, які 
знають про існування острівців, це місце освячене 
недоброю славою свого старшого брата — Бермудсь- 
кого трикутника. Уся акваторія в радіусі кількох де
сятків морських миль — аномальний район.



Цікаво, що історична пам’ять не донесла до нас із 
глибини віків якихось свідчень про загадкові яви
ща природи поблизу острівців. А береги затоки бу
ли досить густо заселені, й у морі навколо Бермудів 
постійно сновигали невеличкі рибальські флотилії. 
Але ніде у багатому фольклорі мешканців узбереж
жя, що славляться бурхливою фантазією, ви не 
знайдете навіть натяків на стовпи густого молочно- 
білого туману або дивне сяйво над водою. Звісно, не 
обходилось і без страхітливих морських трагедій, 
але, очевидно, всі вони були результатами звичай
них сильних штормів.

І ось на початку минулого століття з'явилися 
перші ознаки аномальності. Команди кораблів, ос
нащених компасами, почали спостерігати дивні 
танці магнітних стрілок. Ні з того ні з сього на воді 
з'являється густий туманний стовп і так само не
сподівано зникає, а якщо він накриває корабель або 
човен, то ті зникають разом із ним. Чи раптом яке- 
небудь судно починає швидко занурюватися в 
морські глибини разом зі своїм екіпажем, причому 
ніхто навіть не намагається рятуватися вплав. Зви
чайно, ці дива траплялися рідко, до того ж різні 
чутки та домисли становили, напевно, не менше 
ніж дев'яносто відсотків усіх історій, але ж не мог
ло узбережжя затоки і прилеглі райони просто так, 
без вагомих причин, за кілька десятків років 
повністю обезлюдніти!

Так, на початку нашого століття тут уже не було 
жодного мешканця. Нечисленні ентузіасти науки 
періодично висаджувалися на Бермудах, але їм не 
вдавалося виявити нічого підозрілого, і вони розча
ровано повертались, насміхаючись з авторів страш
них оповідань. Правда, ходили чутки, що один над



то заповзятий дослідник, який вирішив провести 
спостереження з висоти пташиного польоту, розта
нув як дим разом зі своєю повітряною кулею непо
далік від острівців, але вони швидко розчинились у 
масі подібної інформації, якій уже майже ніхто не 
вірив і якою цікавилося дедалі менше людей. Тим 
більше, що Європа вступала в трагічну смугу своєї 
історії, і десятки чи навіть сотні загадкових смер
тей здавалися нічим перед тією страшною загро
зою, яка невідворотно насувалася на світ.

Без сумніву, в тій ситуації цілком зрозумілою, 
якщо не закономірною, була поява недалеко від 
Бермудів невеличкої бази військово-морських сил. 
Вона не лише пережила дві спустошливі світові 
війни, але й невпинно розвивалася та міцніла, і че
рез більш ніж три чверті століття виглядала ма
ленькою державою в державі, під юрисдикцією 
якої опинилась і затока з острівцями. Уся інфор
мація про аномальні явища лягла в закриті архіви 
міністерства оборони і лише після ажіотажу, який 
спалахнув навколо Бермудського трикутника, по
чала крапля за краплею просочуватись до наукових 
кіл, пов'язаних із цією тематикою. Але район уже 
не називали Скелястими острівцями, до нього 
міцно приклеїлася неофіційна назва Малі Бермуди, 
яка згодом трансформувалась у просто Бермуди.

Ось і все, що я знаю про місце майбутньої дисло
кації нашої невеличкої дослідницької групи. Я пе
реконаний, що відомості, якими володіють 
військові, є набагато ширшими та цікавішими, не 
могло ж нічого не трапитися за ці роки, але нас там 
тільки й чекають з розкритими обіймами. Нещо
давно Деніс поділився чутками, що минулого року 
один із патрульних катерів, приписаних до бази,



виявили на березі затоки без жодного члена екіпа
жу, однак ніякого офіційного чи хоча б напів
офіційного підтвердження ми, звичайно, не отри
мали. І я розумію військових, хоча й зовсім не 
схвалюю і не підтримую їх, бо сам теж намагаюсь 
якнайменше згадувати про Бермуди поза межами 
інституту, оскільки вся інформація про аномаль
ний район, хоч як по-ідіотськи це звучить, — 
службова таємниця.

Завершується друга година нашої морської подо
рожі, і я почуваюся втомленим. Мені трохи дивно, 
що Влад навіть жестом не виявляє бажання самому 
повести катер, і я вже збираюся йому це запропону
вати, аж раптом він трохи підводиться над 
сидінням і вигукує:

— Ніку, Бермуди!
Я напружено вдивляюся вдалечінь і нарешті 

помічаю на обрії крихітну темну цятку.
— Бачу! — кричу у відповідь, відчуваючи, як 

втома вмить кудись зникає, а в душі зароджується 
нова хвиля піднесення. І, забувши про своє бажан
ня передати кермо Владу, я жену катер далі.

Цятка поволі наближається, розростається, ось 
уже можна розрізнити деталі невеличкого острова, 
який так і зветься — Малим. За ним починають ви
мальовуватись обриси найбільшого острова — Цен
трального, де ми хочемо розмістити свій табір, а ще 
далі, за скелястими плечима "старшого брата", хо
вається Кам'янистий, названий так завдяки по
верхні, що майже повністю вкрита кам'яним пан
циром.

Бермуди підступають усе ближче, і я беру трохи 
ліворуч від Малого, щоб, бува, не наскочити на яку- 
небудь підводну каменюку. Потім, заклавши



ефектний віраж, спрямовую катер просто в центр 
піщаного пляжу, на якому біля купи експедиційно
го багажу порядкують наші товариші. Станко пер
шим помічає нас, штовхає в бік Алека, і вони обоє 
вітально махають нам руками.

Бермудська експедиція успішно возз'єднується 
на місці постійної дислокації, і ми радісно поздо
ровляємо один одного з цією знаменною подією та 
коротко ділимося враженнями від прогулянок. 
Алек і Станко тягнуть нас в глиб острова і за дві 
сотні метрів від води показують нам свою першу 
знахідку: невеличкий майданчик, зусібіч закритий 
од вітру скелями. Чудове місце для табору, запере
чення викликає лише віддаль, на яку необхідно пе
ренести наше майно, але, щоб запобігти безплідним 
дискусіям, хлопці вже розбили намети: два мен
ші — житлові й один великий, де розміститься по
льова лабораторія.

— Але ж, люди, — кажу я, оглянувши наше з 
Владом помешкання і вибираючись назовні, — 
звідси зовсім не видно катера!

— Якщо його хтось вкраде, — сміється Алек у 
відповідь, — то я дійсно повірю, що на Бермудах во
дяться чорти.

— Однак надійно прив'язати катер до чого-не
будь не зашкодить, — зауважує Влад. — Адже ми 
на радощах просто вперли його носом у пісок.

Ми повертаємося до моря, перетягуємо своє неве
личке суденце метрів на двадцять ліворуч і міцно 
прив'язуємо канатом до кам’яного ікла, яке стир
чить просто з піску. Потім починаємо переносити до 
табору експедиційне майно. Після третьої ходки я 
остаточно вмираю й сідаю перепочити, Влад із Але- 
ком теж ледве тримаються на ногах, і лише Станко



невтомно тягає вантажі. Слово честі, стає не по собі, 
коли бачиш, як він несе на руках важезного ящика 
без жодного сліду зусиль на обличчі, і це змушує 
підніматись і знову плентатися до ненависної купи, 
яка, втім, досить швидко тане. Мені чомусь прига
дуються вечори, проведені на військово-морській 
базі, коли я з подивом виявив, що Станко чудово 
орієнтується в темряві. Він трохи дивний хлопець, 
однак саме завдяки йому ми за якусь годину пе
реміщаємо весь вантаж до табору.

Сил на приготування повноцінного обіду не зали
шається ні в кого, і ми нашвидку підкріплюємося 
холодними м’ясними консервами.

— Ну що, Ніку, будемо розгортати лаборато
рію? — запитує Алек, і з його голосу відчувається, 
що він це каже лише заради пристойності.

— Побійтесь Бога, хлопці, — відповідаю я, — хі
ба ж можна влаштовувати дві каторги в один день?

— Ну, тоді я відпочиваю, — полегшено зіт
хає Алек.

— Я теж, — приєднується до нього Станко.
— А ти? — повертаюсь до Влада.
— Ще не знаю, — невизначено відповідає той.
— А ніхто з вас не хоче поплавати з аква

лангом? — підкидаю ідею, яка, впевнений, запа
лить усіх.

Однак у відповідь чути лиш скромне мовчання.
— Ну ви, хлопці, даєте, — тихо дивуюся такій 

байдужості. — Як же це ви потрапили в експедицію?
Реакції на мої слова жодної, і я спантеличено 

підводжусь і йду до лабораторного намету, куди ми 
позатягували всі речі. Серед купи мотлоху знахо
джу свій акваланг, а біля виходу — ящик із ком
пресором. Мені ще вистачає сил витягнути його з



намету, але як самому розпакувати — невідомо, і я 
розгублено завмираю в позі мислителя.

— Давай допоможу, — чую раптом голос Станко. 
Він стоїть поруч і дивиться на мене з поблажливою 
посмішкою.

Удвох ми швидко доводимо компресор до робочо
го стану, я заводжу двигун і наповнюю повітрям ба
лони акваланга. Станко повертається до свого наме
ту, а я беру спорядження під пахву і прямую до мо
ря, а в спину мене підштовхує передчуття ні з чим 
не зрівняної насолоди.

На пляжі залишаю акваланг і йду шукати яко
гось глибшого місця. Однак скрізь біля берега й 
жабі по коліна, і я повертаюся назад трохи засмуче
ним. На мене вже чекає Влад.

— Що, всюди мілко? — запитує він, ніби читаю
чи мої думки. — Знаєш, Ніку, давай з'їздимо на Ма
лий, я огляну острівок, а ти поплаваєш біля нього. 
Там є чудові глибокі місця.

— А ти звідки знаєш? — недовірливо дивлюся 
на нього.

— Та я ж усе-таки якийсь екстрасенс, — сміється 
Влад. — Ну то що?

— Поїхали.
Тепер уже Влад сам сідає за кермо катера, а я 

примощуюся збоку, тримаючи на колінах аква
ланг. Вітерець зараз набагато свіжіший, ніж уран
ці, і море вже не таке спокійне, але це не перешкода 
для того, щоб подолати кількасот метрів до 
сусіднього острова. І за якусь хвилину чи дві ми 
пристаємо до невеличкого піщаного клаптика на 
узбережжі Малого.

— І де ж тут глибокі місця? — розчаровано запи
тую у Влада, бо бачу навколо все ту ж мілину.



— Іди глянь он за тією каменюкою, — показує 
він рукою, і я, схопивши акваланга, підтюпцем 
біжу туди. І справді, досвідченим оком визначаю, 
що відразу ж біля берега тут аж ніяк не менше п’яти 
метрів. Нетерпляче скидаю одежу, натягую ласти, 
навішую на плечі балони з повітрям, відкриваю 
вентилі, одягаю на обличчя маску, беру в рот загуб- 
ник і роблю перший вдих. Усе начебто нормально, і 
тепер можна помаленьку сповзати з каменюки у во
ду. Коли приємне лоскотання піднімається вище 
пояса, відкидаюся на спину, вже у воді повертаюся 
долілиць, перегинаюсь у попереку й різким по
штовхом ніг спрямовую тіло вниз.

О Море! Чи знайдуться слова, якими я міг би до
стойно описати почуття, що охоплюють душу при 
поринанні у Твій таємничий підводний світ? Навіть 
ті, хто все життя хлюпочеться на Твоїй поверхні і 
пірнає із заплющеними очима на глибину не більше 
метра, не можуть стримати свого захоплення То
бою! А що ж казати мені в ту чудову мить, коли я 
вільно лечу, наче в казковому сні, над чудернацьки
ми червоними заростями, в яких пасуться Твої ди
вовижні отари! Досить найменшого поруху руки чи 
ноги, щоб змінити напрямок польоту, і солодке 
відчуття нічим не обмеженого володіння тілом та 
простором п’янить не гірше від найміцнішого вина. 
За ці неповторні хвилини я готовий пробачити Долі 
всі прикрощі та образи, все своє невлаштоване осо
бисте життя і, ставши на коліна, дякувати їй за те, 
що колись привела мене до групи аквалангістів.

Я повністю віддаюся радощам спостереження та 
маленьких підводних відкриттів і зовсім не відволі
каюся на ті дрібниці, що завжди супроводжують пе
ребування під водою. Усе, що треба, моє тіло вико



нує автоматично: наростає біль у вухах — і воно са
ме робить ковтальний рух, зрівноважуючи тиск; 
маска починає обтискати обличчя — і ніс одразу ж 
піддуває трохи повітря. А я в цей час слідкую за ра- 
ком-самітником, який кумедними перебіжками на
магається дістатися до облюбованого камінця, при
криваючись від нападу ворогів чужою черепашкою. 
Трохи збоку зеленухи пасуться біля оброслого мо
хом уламка скелі, кружляючи у своєму предковіч
ному повільному танці й насторожено позираючи 
на мене. А на самому дні видніється невеличкий по
тішний горбочок, з якого стирчать два живі ока. 
Він так і просить, щоб на нього поклали долоню, 
але особисто в мене цього бажання не виникає вже 
давно — відтоді, як один мій товариш у такий 
спосіб поколов руку отруйними спинними плавця
ми морського дракончика, а потім кілька днів про
лежав у ліжку.

Я почуваюся чудово, як і завжди, коли залишаю 
грішну землю і поринаю в зеленкуваті простори 
мовчазного царства Нептуна. Ось тільки незро
зуміло, чого це так тихенько дзвенить у вухах? 
Цілком очевидно, що гідростатичний тиск тут ні 
при чому, проте я випробовую всі відомі мені мето
ди його зрівноваження. Дарма. Ну що ж, це не така 
вже й велика незручність.

Плавно працюючи самими ногами, я підпливаю 
до колони мідій, які вкрили своїми черепашками 
поверхню кулястої форми валуна. Може, прихопи
ти з собою кілька найбільших екземплярів для пер
шої бермудської юшки? Думка начебто непогана, 
однак вона ще не встигає остаточно сформуватись, 
як мене охоплює незрозуміла апатія, і, не затриму
ючись ні на мить біля колонії, я пливу далі.



Але куди я, власне, пливу? І що мені тут потріб
но? Ці запитання постають переді мною несподіва
но, і слідом за ними з’являється якесь невиразне 
тривожне відчуття. Я починаю пригадувати, з якою 
метою опускався під воду, але наростаючий біль у 
голові не дає зосередитися. Може, мені потрібно 
щось терміново зробити? Але що саме? І тут мене 
осяяло: я під водою для того, щоб розкрити таємни
цю Бермудів.

"Ха-ха-ха", — чується раптом за спиною, і стає 
так моторошно, що я ледь не кричу від жаху . Втра
тивши самовладання, я не в лад махаю руками й 
ногами та викручую шию, намагаючись якнай
швидше обернутись, але вода м'яко гасить ці недо- 
стойні аквалангіста конвульсії. Нарешті трохи 
опановую себе і виконую поворот, однак перед очи
ма, звісно, нікого. "Стоп, Ніку, — роблю спробу 
тверезо розібратися в ситуації. — 3 тобою коїться 
щось незрозуміле. Давай-но мерщій на берег!" Роз
вертаюсь у той бік, де дно піднімається догори, ут
ворюючи мілину, і починаю чимдуж працювати но
гами. Спалах активності раптом змінює приступ 
байдужості до всього, але тіло продовжує свою ро
боту в заданому темпі. Я вже майже досягаю того 
місця, де можна звестися над водою, коли нова 
хвиля холодного липкого жаху наздоганяє мене. Я 
починаю несамовито гамселити руками й ногами, 
відчайдушним криком прагну заглушити в собі 
відчуття тваринного страху, але щелепи наче за
кам'яніли й не дають пробитися назовні жодному 
звуку. Шар води тоншає і тоншає, але мій стан не 
дає змоги підвестися і побігти, тож я продовжую 
безтямно борсатись у воді, а коли це стає неможли
вим, рачки повзу до берега. Хтось хапає мене за ру



ку, рвучко зводить на ноги і звільняє від маски та 
загубника. Це Влад.

— Що з тобою, Ніку?! — перелякано кричить він.
Я намагаюсь йому щось відповісти, але з рота ви

ривається лише якесь хрипіння, і я з останніх сил 
просто тягну Влада на берег. Як тільки ми виходи
мо з води, я падаю на мокрий пісок і непритомнію.

Коли свідомість повертається до мене, надворі 
вже темно. Я лежу, по шию у спальному мішку, в 
нашому наметі, освітленому підводним ліхтарем. 
Поруч сидить Влад і мовчки дивиться на мене.

— Що це зі мною було? — тихо запитую його.
— А я думав, ти нам розповіси, — невесело посмі

хаючись, відказує він.
Я поступово пригадую все, що трапилося під во

дою, і коротко описую Владові свої відчуття. Він 
киває головою, але на його обличчі зберігається ви
раз нерозуміння.

— Ну що ж, будемо вважати це першим бер- 
мудським хрещенням, — каже він, коли я замов
каю. — А зараз тобі треба поспати.

Після цих слів його тепла долоня лягає мені на 
лоба, і я засинаю.

Звичайний день у районі Бермудів — це чисте, 
без жодної хмаринки небо, обпечене гарячим літнім 
сонцем, легенький вітерець, що жене по морю неве
личкі хвильки, і чудова тепла вода, в якій, здаєть
ся, можна сидіти від раннього ранку до пізнього 
вечора. Якщо виходити лише з погодних умов, то, 
озираючись назад, бачиш низку погідних днів, 
схожих один на одного, ніби близнята. Та й у нашій 
роботі поки що не відчувається особливої різно



манітності: Влад зі Станко по черзі залишаються на 
господарстві, Алек постійно перебуває на кормі зі 
своїм "телевізором", розглядаючи дно та проводячи 
аналізи морської води і ґрунту, а я більшу частину 
свого часу відсиджую за кермом катера, періодично 
змінюючи третього члена екіпажу. Але настрій сьо
годні у нас набагато кращий, ніж у минулі дні, а як
що брати мене особисто, то я наче видужав після 
тяжкої душевної хвороби. І коли погляд ковзає по 
балонах аквалангів, які лежать на днищі під пра
вим бортом, мій рот розтягує посмішка, а в голові 
з’являється незлобиве: "От тварюка!"

Наступного дня після незрозумілої підводної 
історії, що трапилась зі мною, ми взяли для аналізу 
проби води та донного ґрунту на злощасному місці, 
а також неподалік від нашого острова і ще трохи 
далі, в бік відкритого моря, для порівняння. Ре
зультати, як і очікувалося, були цілком нормальни
ми і майже однаковими для всіх трьох точок. Я 
відразу ж скептично поставився до цього задуму, 
оскільки не розумів, як склад води чи дна може 
впливати на психіку аквалангіста, але Влад з Але- 
ком чомусь думали інакше. Тепер усім очевидно, 
що я був на волосину від розгадки, однак тоді ніко
му не вистачило глузду хоч трохи продовжити мої 
міркування. Урешті-решт мені почало здаватися, 
що такий дивний стан мого організму був зумовле
ний безсонною ніччю, проведеною напередодні, і я 
вирішив іще раз зануритися. Наслідки експери
менту не були несподіваними, але від того не стали 
приємнішими: через кілька хвилин перебування 
у воді я відчув ті ж тривожні симптоми, що й тоді, 
і, не випробовуючи більше долі, швидко повернув
ся на катер. Бермуди явно вирішили не допустити



нас до своїх таємниць і тонко реалізовували влас
ний задум.

Після короткого обговорення ми вирішили до 
з'ясування причин незрозумілого явища більше не 
проводити підводних досліджень, а в разі потреби у 
зануренні обмежити його чотирма-п'ятьма хвили
нами. Станко прийняв такий присуд з байдужістю, 
що межувала із задоволенням. І це викликало не
приємний подив: як може чоловік, який прагнув 
потрапити в експедицію на місце аквалангіста, вия
витися таким холодним до роботи під водою! Особи
сто я був дуже пригнічений і десь у глибині душі за
таїв жорстоку образу на Море, що замислило позба
вити мене найбільшого задоволення, яке я пов'язу
вав із бермудською експедицією.

Однак проти волі вищих сил нічого не вдієш, і я 
досить швидко змирився зі своєю втратою. Відверто 
кажучи, потреби в широкомасштабних підводних 
дослідженнях у нас не було, особливо за наявності 
"телевізора", тому з наукової точки зору експе
диція практично не постраждала. А решта — то вже 
особиста справа кожного. І, не гаючи більше часу, 
ми взялися формувати загальну стратегію 
досліджень.

Звичайно, попередньо ми дещо намітили ще на 
материку, тож тут, оцінивши на місці реальну ситу
ацію, після короткої дискусії дійшли остаточної 
згоди: спершу діяти за планом, запропонованим 
Алеком, який полягав у тому, щоб описати навколо 
островів кілька концентричних кіл та спробувати 
виявити зони, в яких характеристики води чи ґрун
ту виділялись би з фонових. А тоді детальніше об
стежувати власне такі зони. Правда, вони ще по
винні були існувати, в чому я мав підстави глибоко



сумніватися, проте Алек зумів нас переконати в 
доцільності саме такого підходу. Точніше, не всіх 
нас, а особисто мене, оскільки Влад і Станко майже 
відразу погодилися з ним. Зрештою, у разі невдачі 
ми могли скористатися й будь-якою іншою ме
тодикою.

Щодо організації роботи й розподілу обов’язків, 
то експедиція погодилася з моїми пропозиціями: ми 
з Алеком — постійні члени екіпажу катера, а Влад зі 
Станко будуть чергувати роботу в морі з господарсь
кими та лаборантськими функціями на острові.

Того ж дня ми вчотирьох сіли у катер і вперше 
обійшли Бермуди, описавши навколо них поганень
кий еліпс. Вода скрізь була однорідною, в ґрунті — 
нічого особливого, однак у моїй душі зародилося пе
редчуття чогось несподіваного. Ми майже замкну
ли й другу криву, вже більше схожу на коло, коли 
раптом Алек заворушився біля свого "телевізора" і 
вигукнув:

— Ніку, зачекай! Дно ніби твердішає!
Влад і Станко відразу кинулися до нього, а я ли

ше через кілька секунд здогадався вимкнути двигу
на і приєднатися до всіх. "Телевізор" незворушно 
свідчив, що фізичні характеристики донного ґрун
ту трохи змінилися, а вода при дні стала ледь соло
нішою. Після короткої зупинки катер продовжив 
свій шлях, і через кількадесят метрів усі параметри 
знову повернулись до фонового рівня.

Зізнаюся, мені трохи тремтіли руки і перехоплю
вало подих, коли я відійшов від островів ще на 
півкілометра й почав описувати третє коло. Почув
ши приблизно у тому ж місці вигук Алека: "Стоп 
машина!", я зрозумів: під нами — Зона.



Ми, як і годиться, палко привітали автора єдино 
правильної теорії, який при цьому тримався 
настільки спокійно, наче заздалегідь знав про існу
вання таких зон. Тепер нам було зрозуміло, що саме 
треба робити, принаймні насамперед, і перспективи 
грандіозних відкриттів стали набагато чіткішими, 
ніж досі. Я раптом дуже пошкодував, що не можна 
одягнути акваланг і пірнути на дно, щоб самому по
глянути, що ж таке — ця Зона, що в ній особливого. 
Неприємні спогади про попередні занурення обри
вали будь-які думки в цьому напрямку. Залишало
ся лише подякувати Бермудам, що глибина моря 
біля них незначна, всього 20-60 метрів у радіусі де
сятка миль, і ми задовольнилися тим, що підняли 
на борт катера трохи донного піску. На вигляд і до
тик він нічим не відрізнявся від звичайного, але у 
мене було таке відчуття, наче я тримаю в руках 
місячний ґрунт.

З наступного дня ми почали методичне обстежен
ня Зони. Якщо виходити з того, що нам нині про неї 
відомо, то це — ділянка моря, обмежена двома по
логими вітками параболи, з віссю, що проходить 
неподалік від нашого острова. Ми проглядаємо дно 
і товщу води вузькими смужками, рухаючись від 
однієї вітки до другої, і це вже стало для нас моно
тонною і навіть трохи нудною роботою, відсунувши 
кудись у глибини пам'яті радість першого відкрит
тя. У мені поки що живе слабка надія, що межі Зо
ни незабаром перестануть розходитись і ми врешті 
потрапимо в її центр (якщо він, звичайно, існує), де 
на нас чекає нова несподіванка.

— Ну, що там у тебе цікавого? — запитую в Але- 
ка, кидаючи короткий погляд у бік корми.



— Усі параметри в межах норми, — озивається 
той пісним голосом.

"Нормальні" — це параметри, властиві прак
тично всій обстеженій ділянці, яка виявилася та
кою ж однорідною, як і все, що лежить поза нею. 
Взагалі, якщо не підходити занадто близько до 
країв Зони, то може здатися, що її просто не існує, 
бо характеристики води і дна цілком природні й 
викликають інтерес лише після порівняння їх із 
позазонними.

— А зараз під нами якийсь невеличкий яро
чок, — продовжує Алек тим же тоном, але я відра
зу ж вимикаю двигун і різко повертаюся до нього.

— Як це — "якийсь ярочок"?! — вигукую обуре
но. — Адже саме в ньому може критися розгадка 
всіх бермудських таємниць!

— Заспокойся, Ніку, — поблажливо посміхаєть
ся Станко, який теж сидить біля "телевізора” — 
Ярок абсолютно нецікавий. Ти не хвилюйся, ми тут 
не спимо, ситуація під постійним контролем.

— Не розумію тоді, що вас може зацікавити, — 
хитаю я головою і повертаюся до керма. Таке вра
ження, що ці хлопці наперед знають, що саме 
потрібно шукати.

— Ніку, якщо ти просто бажаєш поплавати з ак
валангом, то ми вже начебто домовилися про час, — 
сміється Алек. — Коли хочеш, я запам'ятаю саме 
це місце.

Я киваю головою, і ми рушаємо далі. При згадці 
про акваланг у моїй голові знову майнули події 
вчорашнього вечора. Коли ми повертались до ост
рова, то ще здалеку побачили Влада, який стояв на 
березі й махав нам рукою. Узагалі-то, він мав би 
весь день працювати з нами, але після обіду попро



сив залишити його в таборі для перевірки однієї 
здогадки. Станко, звичайно, охоче помінявся з 
ним. І ось, судячи з усього, Владова здогадка 
підтвердилася.

— Хлопці, кричіть "ура"! — кинувся він до нас, 
як тільки катер вперся носом у пісок. — А ти, Ніку, 
кричи тричі!

Нас уже давно заінтригувала його сьогоднішня 
поведінка.

— Я розкрив першу таємницю Бермудів! Якби ви 
тільки знали, яким букетом дихав Ніку під во
дою! — Влад кинув на нас переможний погляд і по
плескав мене по плечі. — Наш компресор підсмок
тує частину вихлопу і закачує його в балони аква
лангів!

— Боже мій! — схопився я за голову. — Як же я 
раніше не додумався?!

Цього ж таки вечора Алек і Станко, наші визнані 
спеціалісти-техніки, усунули фатальний недолік 
компресора, і ми наповнили балони аквалангів чис
тим повітрям. І з того часу я живу очікуванням пер
шого нормального занурення в морські глибини.

Мої думки переходять на улюблену тему і 
настільки захоплюють мене, що несподіваний ви
гук: "Стій! Зупиняй, Ніку!", звучить як грім з ясно
го неба і я не відразу реагую на нього. Швидко 
приєднуюся до Алека і Станко, які схилилися над 
"телевізором", і бачу на глибині сорока трьох 
метрів якийсь продовгуватий горбок. Алек наво
дить на нього червону крапку аналізатора, й у 
віконці, що з'являється збоку на екрані, висвітлю
ються фізичні характеристики об’єкта.

— Цікавий матеріальчик! — мимоволі вихоп
люється в мене.



— Донні відкладення спотворюють сигнал, — 
коротко пояснює Алек, і я раптом відчуваю в його 
голосі неабияке напруження. — Зрозуміло тільки, 
що це не камінь. Треба комусь лізти під воду. Ідеш, 
Ніку? — і він легенько штовхає мене у плече.

Я сідаю на лаву, щоб узяти свою гідросорочку та 
акваланг, аж раптом... Сили небесні, що це зі 
мною?! Моє тіло раптово дерев'яніє, я не можу 
навіть нагнутися! Хочу підняти руку, але вона про
довжує лежати на коліні, мов чужа. Хлопці нетерп
ляче дивляться на мене, а я сиджу на лавці, ніби ви
тесана з каменю фігура фараона.

— Ніку, що це з тобою? — запитує нарешті Алек.
— Хлопці, я не можу поворухнутися, — ледве ви

мовляю здерев'янілими губами.
Очі Алека округляються від здивування.
— Цікаво, — каже він, хитаючи головою. — На

певно, це від довгого сидіння за кермом. Тоді нехай 
Станко пірнає, ти не проти?

Мені вистачає сил кивнути головою, і далі я ли
ше заціпеніло слідкую за тим, як Станко виймає 
своє спорядження, одягає балони акваланга просто 
на голе тіло, методично виконує всі необхідні опе
рації і, жестом попросивши Алека вимкнути "те
левізор", сідає на борт катера і падає в воду.

Напевно, ще ніколи, навіть у хвилини найтяжчої 
депресії, на душі у мене не було так гірко й тоскно, 
як зараз. За якийсь час заціпеніння починає відпу
скати, і на моїх очах з’являються сльози. Це сльози 
відчаю і безсилої люті. Вони повільно котяться по 
щоках, а я подумки проклинаю себе, свою долю, 
свій незрозумілий стан, якого в мене досі ще ніколи 
не було, і мстиво погрожую власному тілу суворим 
медичним обстеженням.



Не знаю, скільки минуло часу, поки я отямився, 
але те, що я бачу, озирнувшись довкола, змушує ме
не відразу зірватися на ноги. Точніше, те, що я не 
бачу нічого!

— Де Станко?! — кричу до Алека, який, усупереч 
здоровому глузду, сидить на кормі, втупившись по
глядом у днище. — Де бульбашки?!

— Які бульбашки? — спантеличено перепитує 
Алек, нерозуміюче дивлячись на мене.

— Від дихання Станко!
До нього нарешті доходить. Він швидко вмикає 

"телевізор", хоч це, за його власним висловом, і не 
корисно для здоров’я того, хто перебуває під ним, 
але на екрані з’являється вже зовсім інший ланд
шафт.

— Давай назад! — гукає Алек до мене. Напевно, 
нас трохи знесло. Я стрибаю за кермо, заводжу дви
гуна і починаю рухатись проти хвиль, аж поки на
решті не чую: — Ось він! Давай ще трохи!

Я знову роззираюся в марній надії, що здалеку 
просто не помітив бульбашок, але їх немає, і я кида
юся до "телевізора". На екрані добре видно силует 
Станко: він поволі опускається на дно. Я починаю 
гарячково одягати підводне спорядження, теж на 
голе тіло, хоча на глибині сорока метрів температу
ра води далека від кімнатної, і, коли нарешті це 
мені вдається, просто стрибаю за борт. Зеленкувате 
дзеркало поверхні змикається наді мною, і я щоду
ху занурююся, гнаний страшними передчуттями.

Ось уже помітне дно, ще трохи — і я бачу Станко. 
Напружуючи всі сили, пливу до нього, і в міру на
ближення до нерухомого тіла мене дедалі більше 
охоплює жах. Руки Станко якось неприродно виг
нуті, й у голові миттю проноситься: "Кесонка!" Але



звідки, звідки вона могла тут взятися, та ще й у 
такій тяжкій формі?!

Я підпливаю до Станко і першим рухом, хоча й 
усвідомлюю всю абсурдність своїх дій, намагаюсь 
запхнути йому в рот загубника, що висить у нього 
перед обличчям. Марно. Тоді хапаю за лямку бало
на і починаю тягнути догори. Швидше, швидше! 
Але чим вище я піднімаюся, тим важчим здається 
мені мій страшний вантаж. Нарешті я здогадуюся 
скинути свинцевий пояс — спершу з себе, а потім 
зі Станко, і з новими силами тягну його на по
верхню.

Днище нашого катера, яке чорніє просто над на
ми, поволі, але неухильно наближається. Я кидаю 
короткий погляд на Станко, і ледь не випускаю 
лямки. З його рота виривається і пливе догори неве
личка бульбашка! Боже мій, невже в його легенях 
могло залишитися повітря?! Я не здатний нічого 
зрозуміти й просто продовжую свою роботу з 
подвійною силою, якої мені додала несподівана 
примарна надія.

Кілька останніх метрів — і от я вже чіпляюся 
однією рукою за борт, а другою підтягую Станко. 
Алек хапає його під пахви і затягує в катер, а я про
довжую висіти, знайшовши у собі сили тільки на те, 
аби виплюнути загубник. Нарешті Алек помічає й 
мене і допомагає вибратися з води.

— Йому потрібне штучне дихання і рекомпре- 
сія, — хриплю я, киваючи в бік Станко.

На що отримую лише коротке:
— Давай до острова!
Звільнившись від спорядження, залізаю на своє 

робоче місце, різко рушаю вперед і чимдуж жену до 
Центрального.



На пляжі нас зустрічає Влад, зацікавлений пе
редчасним поверненням катера. Я стрибаю на пісок 
і біжу до нього зі словами: "Владе, зі Станко біда!", 
але несподівано чую позаду короткий смішок і го
лос Алека:

— Ніку, не здіймай даремно галасу!
Я ошелешено озираюсь і застигаю з відкритим 

ротом: Алек уже стоїть на піску, а по катеру, від 
корми до носа, пробирається сам Станко! Правда, 
його рухи ще невпевнені, але він іде!

— А що трапилося? — стурбовано запитує Влад, 
однак я не можу вимовити слова.

— У Станко був приступ епілепсії, — буденним 
голосом повідомляє Алек. — Правда, це трапилось, 
на жаль, у воді, але Ніку виявився на висоті й уря
тував нашого друга.

— Як-то — приступ епілепсії? — недовірливо пе
репитує Влад. — Станко, мені потрібно негайно те
бе оглянути!

Він робить крок до потерпілого, але тут Алек 
рішуче перепиняє йому шлях.

— Я не думаю, що це необхідно, — каже він. — 
Ти ж бачиш, із ним уже все гаразд.

— Даруй, Владе, — додає Станко, — Алек знає, 
що зі мною потрібно робити в таких випадках. Мені 
було б дуже неприємно залучати до цієї справи ще й 
тебе.

Дивно, але Влад не наполягає і відступає назад.
— А що, ви знайшли на дні щось цікаве? — запи

тує він цілком миролюбно.
— Та ні, — посміхається Станко. — Як виявило

ся — звичайна металева бочка.
Вони з Алеком прямують до табору. Ми зали

шаємося на пляжі удвох.



— Владе, нам конче потрібно поговорити, — ози
ваюся нарешті. — Інакше я просто збожеволію.

Влад киває, і ми рушаємо до "кам’яного дивана" 
Так я назвав своє "відкриття" на острові — місце 
для роздумів та спостережень за морем, надійно 
прикрите від табору скелястою стіною. За кілька 
хвилин ми дістаємося туди, сідаємо на тепле 
кам’яне ложе, і я починаю детально розповідати 
Владові про події сьогоднішнього дня. Він уважно 
слухає, а далі глибоко зітхає і каже:

Що ж, тепер мені все зрозуміло.
— Але що тобі зрозуміло, що?! — накидаюсь я на 

нього. — Я знаю тільки одне: цього не може бути, не 
може! Невже ти справді віриш Алекові, що то була 
епілепсія?!

— Ні, друже, спокійно відповідає Влад, — то 
була кесонна хвороба. Алек зі Станко ще багато чо
го не знають у цьому житті.

— Але як, як у людини може з’явитись кесонка 
після такого короткочасного перебування на гли
бині сорока метрів?! — ледь не стогну я. — І чому в 
його легенях не було води?

Влад мовчить.
— І взагалі, як ти поясниш його здатність бачити 

в абсолютній темряві? А його нелюдська сила — во
на тобі теж цілком зрозуміла?!

— Ніку, — каже Влад несподівано, — дай мені 
свою руку.

Він бере мою долоню, і раптом я майже фізично 
починаю відчувати, як у мене вливається щось за
спокійливе, розслаблююче.

— Ніку, — продовжує мій співрозмовник, — 
просто річ у тому, що Станко — не зовсім людина.



Як це не дивно, але Владове пояснення чомусь 
видається мені цілком природним.

— А-а-а, — відказую я, — тоді мені теж усе зро
зуміло. Але хто ж у такому разі Алек?

— Алек? — Влад замислюється. — Алек — це 
той, кому Станко повинен підкорятися.

Я киваю.
— Ніку, ти потрапив у дуже небезпечну ситу

ацію, і буде найкраще, коли ти на деякий час 
відійдеш від активної участі в дослідженнях. Я га
рантую тобі будь-яку легку недугу на твій власний 
смак.

На якусь мить я завмираю з відкритим ротом, 
але відразу ж опановую себе.

— Я не зроблю цього, Владе, — кажу йому рішу
че, — і дуже прошу не змушувати мене. Я поки що 
нічого не розумію в цій історії, але одне тобі можу 
сказати з певністю: у будь-якому разі я на твоєму 
боці. Але щоб бути корисним, потрібно хоч щось 
знати...

Влад довго мовчки дивиться на мене.
— Я не знаю, чи маю на це право, — нарешті ози

вається він. — Можливо, незабаром ти дізнаєшся 
про все і тоді зможеш усвідомлено зробити свій 
вибір. А зараз ходімо до табору, хлопці вже че
кають.

Він підводиться, але я хапаю його за руку.
— Владе, скажи мені, якщо можна, хто ти?
Він вагається лише одну мить.
— Я — працівник служби Планетарної безпеки.
—  що, хіба така є? — трохи дивуюсь я.
— Є, — відповідає Влад, дивлячись мені просто в 

очі, й посміхається самими куточками вуст.



Я не пригадую, щоб коли-небудь іще так чекав 
поганої погоди, як сьогодні. І зовсім не тому, що 
мені набридло пекуче сонце, тепла вода чи майже 
цілковита відсутність вітру, ні. Просто хочеться 
розслабитися, побути хоч трохи на самоті, про
аналізувати у спокійній обстановці все, що трапи
лося, а до неділі, яку ми вирішили зробити 
вихідною, ще аж два дні. І варто нарешті серйозно 
поговорити з Владом, бо за час, що минув від нашої 
попередньої розмови, у мене виникло стільки нових 
запитань, що я вже не в змозі самотужки відбива
тись від них.

Ми старанно робимо вигляд, що нічого не трапи
лось, але марно було б сподіватися, що все зали
шиться по-старому. Правда, мені важко зрозуміти, 
а через це й до кінця повірити у сказане Владом про 
Алека і Станко, але у взаєминах між мною і ними 
з’явився холодок, якого не розтопити жодними, 
навіть найщирішими намаганнями. І навпаки, мій 
душевний потяг до Влада переріс у стійке взаємне 
почуття приязні. Шкода тільки, що ніяк не вдаєть
ся знайти трохи часу, щоб прогулятися з ним десь 
подалі від табору і прояснити хоча б ті питання, які 
хвилюють найбільше, бо розмовляти про такі речі в 
наметі за тихої безвітряної погоди просто небез
печно.

Ці три дні, що минули після історії зі Станко, в 
море з нами виходить Влад, а сам потерпілий зали
шається на березі для відновлення колишньої фор
ми. Правда, Алек уже починав бурчати, що не вар
то так жорстоко карати хлопця, але ми з Владом на
полягли на тому, щоб продовжити йому канікули 
ще на два робочі дні. Алек змушений був погодити
ся, але зробив це дуже неохоче, і я відчуваю, що він



підозрює мене у змові з Владом. Боже мій, як доро
го я заплатив би, щоб зрозуміти нарешті хоч що- 
небудь!

А моя мрія про погану погоду, здається, починає 
збуватися. Вітерець, який під вечір переважно 
зовсім стихає, сьогодні вирішує покласти край 
набридлій одноманітності й помітно свіжішає. 
Хвильки, хоч поки ще зовсім невеличкі, усе по
мітніше позначаються на русі катера, а над обрієм 
з’являються перші за весь час нашого перебування 
на Бермудах хмаринки. По думки привітавши їх, я 
кидаю останній погляд на екран "телевізора” і під
німаюся з місця спостерігача, щоб змінити Влада за 
кермом, аж раптом щось змушує мене затриматись. 
Я ще не встигаю усвідомити, що саме, а Алек вже 
підносить руку і коротко кидає до водія:

— Владе, стиш хід!
Нарешті я помічаю щось невиразне, що повільно 

проповзає правим краєм екрана. Алек намагається 
отримати характеристики об’єкта, однак "те
левізор" сором’язливо відмовчується, бо не може 
подати достовірної інформації. Тоді Алек глибоко 
вдихає і кричить:

— Стоп машина!
Двигун миттю замовкає, заінтригований Влад 

кидається до нас, на ходу запитуючи:
— Що там таке?
— Поки що не знаю, — відказує Алек. — Але зда

ється, це щось цікаве, тим більше що ми якраз біля 
осі Зони. Я пропоную повернути ліворуч і дослідити.

До цього часу ми ще жодного разу не змінювали 
маршруту обстеження Зони, але зараз я зовсім не 
проти того, щоб порушити неписане правило.

— Згоден, — киваю головою.



— Я теж, — підтримує Влад і повертається в мій 
бік: — Ніку, ти не зміниш мене?

Я відповідаю йому трохи ображеним поглядом, 
але нічого не кажу, а мовчки сідаю за кермо, завод
жу двигун, повертаю ліворуч перпендикулярно до 
нашого попереднього курсу і йду вперед, аж поки не 
чую за спиною: "Досить, зупиняй!” Під нами на 
глибині сорока метрів лежить якесь невідоме тіло у 
формі довгастого гіперболоїда довжиною метрів із 
п’ять, виготовлене із дуже легкого, але водночас 
надзвичайно міцного матеріалу або принаймні по
крите оболонкою з нього. На тілі не видно ніяких 
донних відкладень, які згладжували б його форму,
і це свідчить про те, що воно з’явилося тут зовсім 
недавно. Після такого відкриття мій інтерес до зна
хідки трохи зменшується, але таких думок зовсім 
не розділяють помітно збуджений Алек та напруже
но застиглий Влад.

— Цю річ варто оглянути, — нарешті каже глу
хим голосом Алек. — Хто піде?

— Як хто? — гмикаю я і починаю вдягати гідро- 
сорочку. Бачу, Алек збирається заперечити, але йо
го випереджає Влад:

— Ніку, прошу тебе, уважно оглянь конст
рукцію, але нічого не чіпай руками.

— Чому? — дивуюсь я.
— Не забувай, що ми в аномальній зоні. Я тебе 

прошу...
— Добре, — знизую плечима, беручи з днища ба

лони з повітрям. За мить усе спорядження вже на 
мені, і я пересідаю на лівий борт. — Дивіться, щоб 
вас не знесло задалеко, — кажу наостанку і, взявши 
у рот загубник, падаю спиною в тепле море.



Видимість сьогодні не дуже добра, і мені дово
диться досить довго пливти вниз, я вже навіть почи
наю втрачати орієнтацію, аж поки нарешті не 
помічаю трохи збоку темну пляму нашої знахідки. 
"Телевізор" не збрехав: це справді гіперболоїд у три 
мої зрости завдовжки, виготовлений з якогось 
невідомого матеріалу чи сплаву, який тут, на дні, 
має сірувато-зелений відтінок. Його бічна поверхня 
надзвичайно гладка, торці — також, і лише по са
мому краю з обох боків тягнеться химерне металеве 
плетиво: гачки, кільця, рівненькі рядочки зубців, а 
також елементи складнішої форми. Я уважно огля
даю знахідку, але ніде не можу знайти на ній чого- 
небудь обнадійливого: ні отвору, ні заглибини, ні 
шва, ні якихось дверцят чи віконця, ба навіть под
ряпини жодної не видно! Складається враження, 
що це просто суцільнометалева заготовка, обточена 
й відшліфована на якомусь велетенському верстаті, 
а потім невідомо для чого оздоблена гачками та зуб
цями. Може, щось цікаве заховане на тій ділянці 
поверхні, яка стикається з дном, але, чесно кажу
чи, в це важко повірити, та й навряд чи нам вдасть
ся перевернути свою знахідку, навіть під водою.

Розчарований результатами своєї розвідки, я за
буваю про Владове застереження і хапаюся рукою 
за кільце, яке звабливо виступає на місці перетину 
бічної поверхні гіперболоїда з торцевою і, здається, 
мало б легко відламатися. Ага, сміюся сам із себе, 
безрезультатно шарпнувши за нього кілька разів, 
як легко обманути наївну людину. Кільце явно не 
призначене для таких, як я, любителів підводних 
сувенірів. Ну що ж, робити тут більше нічого, треба 
повертатися назад.



Поплескавши по гладкому боці гіперболоїда, я 
починаю підніматися вгору. На висоті кількох мет
рів зависаю, кидаю погляд на конструкцію в ціло
му і пливу далі. Враження в мене неоднозначні: з 
одного боку, річ ця, звичайно, гідна уваги, дуже 
цікаво було б знати, звідки вона тут узялася і що 
воно взагалі таке. Але з іншого... Поверхня абсо
лютно гладка, може, навіть суцільна, ніяких дон
них відкладень, жодного сліду діяльності числен
ної армії морських організмів, відсутність будь- 
яких ознак ерозії — усе це переконує мене в тому, 
що гіперболоїд опинився тут зовсім недавно. І то
му, зрозуміло, не може мати стосунку до аномаль
них явищ, які невдовзі відзначатимуть свій двох
сотрічний ювілей.

Виринувши на поверхню і ще навіть не знявши 
маски, я відчуваю: щось зараз не так, як завжди. 
Ага, он воно що: вперше у бермудському небі не 
видно сліпучого сонячного диска — його затулила 
невеличка хмаринка. Я хочу поділитися цим від
криттям зі своїми товаришами, але не встигаю ще 
розтулити рота, як мене хапають за руки і втягують 
до катера. Звівшись на ноги, я оглядаю напружені 
обличчя Алека і Влада й відразу ж відмовляюся від 
свого попереднього наміру. Хлопці явно чекають 
чогось вражаючого, тож сентенції на тему погоди 
звучатимуть просто по-дурному.

Якомога докладніше я розповідаю про все, що 
побачив під водою, не забувши наприкінці поділи
тися своїми міркуваннями. Влад слухає мене 
мовчки, і тільки зрідка киває головою, тоді як Алек 
кілька разів перебиває, уточнюючи деякі деталі. 
Незважаючи на те, що висновки мої загалом скеп
тичні, я відчуваю, що анітрохи не розчарував їх.



— Та-а-к, — підсумовує Алек сказане мною. — 
Цікаву річ ми сьогодні знайшли. Голими руками її 
не візьмеш, тут потрібен серйозний план дос
ліджень.

Я лише знизую плечима, а Влад кидає погляд на 
небо й каже:

— Ну, часу на розробку плану в нас буде більш 
ніж досить. Здається, незабаром почнеться шторм. 
Давайте поки що надійно позначимо місце нашої 
знахідки.

— Я це вже зробив, — відказує Алек. — Прилад 
фіксує координати з точністю до сантиметрів.

— Ні, Алеку, — заперечує Влад. — Ти, звісно, 
вибач, але навіть найдосконаліша техніка може 
вийти з ладу. Треба поставити буй.

— Щоб його надійно поставити, треба мати при
стойний якір, а не нашу "кішку", — хитає головою 
Алек, — інакше шторм, якщо він буде справжнім, 
віднесе буй на самісіньке узбережжя затоки. Та й, 
хлопці, що за недовіра до мого приладу? Він цього 
не заслужив. Я гарантую стовідсоткову надійність.

— Алеку, нам зовсім не треба якоря, — вирішую 
підтримати Влада. — Я ж вам казав, там по краю 
торців багато різних гачків, кілець і тому подібно
го. Досить просто прив’язати канат від буя до 
кількох із них, вони міцно тримаються.

— А ти що, пробував їх відламувати? — з доко
ром запитує мене Влад.

— Пробач, — відказую примирливо. — Дуже вже 
хотілося принести вам щось таке, що можна потри
мати у руках.

Влад лише мовчки відмахується, присідає біля 
носового відсіку і виймає звідти невеличкий білий 
буйок, а також п’ятдесятиметровий моток тонкого



нейлонового каната. Я беруся за один кінець, на
кладаю маску, запихаю в рот загубник і знову йду 
під воду.

Коли я виринаю, неподалік від катера весело 
підстрибує на хвилях білий поплавок. Тепер гіпер
болоїд нікуди від нас не втече, навіть якщо з "теле
візором" щось трапиться, це я можу гарантувати — 
за умови, що не станеться чергового бермудського 
дива. Правда, незрозуміло, що ми робитимемо з 
тією залізякою, але якщо Алек сподівається приду
мати якийсь хитрий план, то мені залишається хіба 
що побажати йому успіху.

Цього разу ніхто не виявляє особливого бажання 
витягнути мене з води, і я самотужки видираюся на 
борт майже до пояса, аж поки у Влада не проки
дається співчуття й він не допомагає мені. Спитав
ши для годиться, чи надійно я прив’язав канат, він 
сідає за кермо, і наш катер, заклавши крутий 
віраж, прямує до Центрального, що видніється за 
кілька кілометрів від нас.

Ми мовчимо, як і завжди, коли на повній швид
кості повертаємося до табору, і лише вітер свистить 
нам у вуха. А от настрій сьогодні зовсім не такий, як 
звичайно. Алек не тримає руки над водою, щоб 
ловити долонею зграйки солоних крапель, а непо
рушно сидить, ухопившись за борт і втупившись по
глядом кудись у днище. Влад теж завмер біля кер
ма, неначе витесаний із кам’яної брили, й жодного 
разу його голова не повернулася куди-небудь вбік. 
Що ж, сьогодні у нас справді незвичайний день, і я 
також ловлю себе на тому, що знов і знов подумки 
повертаюся на глибину сорока метрів, де на піщано
му дні лежить сірувато-зелений гіперболоїд. Час від 
часу катер легко підстрибує над водою, долаючи



трамплінчик надто високої хвилі, і я з задоволенням 
кажу собі, що завтра у мене буде досить часу для то
го, щоб усе детально обговорити з Владом.

Висадившись на берег, ми міцніше, ніж завжди, 
прив’язуємо катер до кам’яного стовпця, Алек 
знімає з борту свій "телевізор" і несе його до табору. 
Я пропоную забрати також і три наші акваланги, 
два з яких мають іще незаймані запаси повітря, але 
Влад резонно запитує: "Для чого?", і я витягую ли
ше свій. Ми накриваємо нутрощі катера брезентови
ми фартухами і теж повільно бредемо до табору. Не
бо затягнуте хмарами, вітер дедалі міцнішає, почи
нає налітати поривами, і ніхто з нас не сумнівається 
у тому, що вночі розгуляється справжній шторм.

Станко вже знає про нашу знахідку і з доволі бай
дужим виглядом розпитує мене про мої враження 
від гіперболоїда. Я розповідаю дуже коротко, та він 
вдовольняється й цим, і ми сідаємо вечеряти. 
Бесіда не клеїться. Поспіхом попивши чаю, Алек зі 
Станко швидко прибирають посуд і йдуть до свого 
намету, а ми з Владом — до свого. Я збираюся тро
хи подрімати, але з того, як поводиться Влад, рап
том усвідомлюю, що довгоочікувана розмова відбу
деться саме сьогодні.

— Ніку, ти не хочеш трохи прогулятися? — за
питує він, виразно поглядаючи в мій бік.

— Із задоволенням, — охоче відгукуюсь я. — Ця 
спека вже так набридла, що хочеться нарешті прой
тися під справжнім вітром.

— І, можливо, під дощем, — усміхається Влад. — 
Треба тільки добре вдягнутися.

Ми одягаємо водонепроникні штормівки, потім 
Влад нагинається і кладе до кишені підводний 
ліхтар. На мій запитливий погляд він відповідає са



мими очима, і я й собі беру ліхтар, теж підводний, 
оскільки інших у нас просто немає. Ми вилізаємо з 
намету, защібаємо обидві блискавки зовнішнього 
накриття, і Влад гукає до сусідів:

— Хлопці, ви не бажаєте з нами пройтися?
Я здивовано округлюю очі, але у відповідь доли

нає голос Алека:
— Та ні, спасибі, ви ж знаєте, які ми лежні.
— Ви даремно часу не гайте, — додає Станко, — 

думайте, що нам робити з тим гіперболоїдом.
— Ну й завдання ти нам даєш, — сміється 

Влад, — це ж доведеться гуляти аж до ранку.
— Нічого, завтра виспитеся.
Ми залишаємо відносно затишну територію табо

ру, виходимо на каменистий пляж, який наскрізь 
продувається вітром, і, не змовляючись, ідемо до 
"кам’яного дивана". Надворі помітно потемніло — 
правда, поки що тільки завдяки щільній завісі 
хмар, але нас чекає серйозна розмова, і я віддаю на
лежне Владовій завбачливості.

Вмостившись на кам’яному ложі, ми довго мов
чимо. Я просто не знаю, як почати розмову, а Влад 
ніяк не може зібратися з думками. Нарешті 
він каже:

— Знаєш, Ніку, найкраще було б, якби я нічого 
тобі не розповідав, але... мені не хочеться, щоб ти 
пізніше довго почував себе обманутим. За час експе
диції я встиг полюбити тебе, як... як свого най
ближчого друга, і відчуваю твою взаємність, хоча 
на світі ще не було друзів таких далеких, як ми. 
Важко передбачити наслідки, що їх матиме моя 
розповідь, та все ж... Я розкажу тобі те, що знаю 
про Бермуди і... про нашу експедицію.



— Я слухаю тебе, Владе, — кажу зненацька за
хриплим голосом, а серце після такого вступу почи
нає прискорено калатати.

— Майже два століття, точніше сто вісімдесят 
три роки тому, в районі Бермудів, тоді ще просто 
Скелястих, сталася катастрофа. Розвідувальний 
катер, повертаючись до материнського корабля, не
сподівано вибухнув. Екіпаж загинув відразу, улам
ки розлетілися в різні боки, але, як виявилося тро
хи пізніше, енергетична станція залишилася прак
тично неушкодженою. Вона впала в море за кілька 
кілометрів від Бермудів і опустилася на глибину со
рока метрів.

— Зачекай, Владе, — не витримую я. — Як це — 
впала? Вона що, так високо підлетіла догори? І що 
це в тебе за дивна термінологія?

— Упала тому, — каже Влад, не змінюючи то
ну, — що вибух стався на висоті півтора кілометра. 
Це був космічний катер планетарного типу.

— Космічний?! — ошелешено перепитую я. — 
Даруй, Владе, але ж на Землі тоді ще не було 
космічних апаратів!

— Так, Ніку, — каже Влад, посміхаючись, — на 
Землі тоді їх іще не було. Вони створювалися на 
віддалі трьох із половиною парсеків від цієї планети.

Мене раптом наче хтось обливає крижаною во
дою, яка відразу ж після цього замерзає. Влад ки
дає у мій бік короткий погляд, кладе руку мені на 
коліно, і я починаю відтавати.

— Продовжуй, — озиваюся нарешті більш-менш 
спокійним голосом, і Влад веде далі:



— Те, що енергетична станція катера не роз
летілася на шматки, було встановлено відразу після 
вибуху при вивченні голограм події. Те, що вона за
лишилася неушкодженою й працездатною, вияви
лося пізніше, після детального аналізу інформації, 
переданої автоматичною обсерваторією, яку та екс
педиція встановила неподалік від Землі.

Я більше не перебиваю Влада, слухаю уважно, 
спокійно, і на моєму обличчі немає й сліду не
довіри, бо я вірю Владові, як самому собі. Навіть не 
вірю, а просто знаю, що він говорить правду.

— Хоч це звучить прозаїчно, але причини ано- 
мальності району криються в тому, що енергетична 
станція такого типу, як на катері, настроєна на 
періодичний автоконтроль. Стан тих контурів, які 
часто працюють, оцінюється за результатами вико
нання ними своїх функцій, а тими, що довгий час 
не ініціюються, доводиться проганяти тести. Усе, 
що я кажу, досить приблизне, але важливо, щоб ти 
зрозумів суть того, що відбувається біля Бермудів. 
Коли стрілки компасів крутяться в різні боки — 
станція тестує свій магнітний контур. Якщо конст
рукції, які вільно плавають по поверхні, раптом 
ідуть на дно, то винні в тому локальні зміни 
гравітаційного поля, здійснені гравітаційним кон
туром. А при виникненні стіни білого туману пра
цює контур, якого я не можу назвати, бо земна на
ука ще не відкрила цього явища.

— А якщо в тих конструкціях, що йдуть на дно, 
сидять люди? — раптом запитую я, несподівано 
навіть для самого себе.

Уперше за весь час нашого знайомства Влад втра
чає врівноваженість і гарячково хапає мене за руку.



— Пробач, Ніку, пробач! — ці слова він вимовляє 
якимось зовсім чужим голосом, але тут же знову 
стає колишнім Владом. — Ніхто не зумів передба
чити, що буде, коли станцію позбавити захисної 
оболонки, без якої її просто ніхто не уявляв... Ми 
страшенно завинили перед вами...

Ці його "ми" та "вами" настільки вражають мене, 
що, незважаючи навіть на заспокійливу дозу, отри
ману від Влада, я зриваюся з місця й мало не кричу:

— Боже мій, Владе, що це за "ми” і "ви"?! Скажи 
ж мені нарешті, хто ти?! Звідки ти все це знаєш?!

— Я вже казав тобі, хто я такий, — Влад піднімає 
голову і дивиться на мене знизу вгору. Сутінки 
густішають, і риси обличчя мого співрозмовника 
робляться менш чіткими. — Але щоб ти правильно 
зрозумів мене, вислухай ще дещо.

Я опускаюся на своє місце і, глибоко вдихнувши, 
затихаю.

— Трагедії, винуватцем яких є станція без захис
ної оболонки, — це лише один бік справи. Енергія, 
яка виділилася при тестуванні протягом двох сто
літь, — мізерна крихта порівняно з тим, що заховано 
в серці станції, в її енергетичній установці. Це вели
чина, незрівнянна з потужністю навіть водневої бом
би. Найбільша небезпека у тому, що така річ може по
трапити до рук людини, яка не матиме уявлення про 
справжню природу своєї знахідки, хоча системи бло
кування досить надійні. Але було б просто жахливо, 
якби установкою заволодів той, кому відомо все, але 
кого не стримують моральні гальма, тому що цю 
енергію можна вивільнити за одну мить...

Я знову став спокійним і сприймаю те, що каже 
Влад, без різких спалахів емоцій.



— За час, що минув від старту першої експедиції 
на Землю, змінилося дуже багато. Зріс рівень на
уки, значно вдосконалилася техніка, з’явилися 
принципово нові можливості міжзоряних пере
льотів. І, що дуже важливо, було знайдене відносно 
безпечне джерело енергії, тож усі установки старо
го типу замінили новими. Усі, крім однієї, яка за
раз лежить на глибині сорока метрів неподалік 
звідси. Я, представник служби Планетарної безпе
ки, прибув на Землю для того, щоб повернути цей 
останній екземпляр на рідну планету або в крайньо
му разі знищити його.

Я відчуваю, як повільно ціпеніє моє тіло: спочат
ку ноги, потім руки, нарешті черга доходить і до 
м’язів обличчя, проте мені ще вдається видушити 
з себе:

— Як, Владе... невже ти?..
— Так, Ніку, — його голос навіть не здригаєть

ся. — Я — не землянин.
Він замовкає, і раптом неначе якісь невідчутні 

корки вилітають з моїх вух, і туди вриваються зави
вання вітру в скелях, гуркотіння внизу під нами 
хвиль, несміливе лопотіння перших крапель дощу. 
Негода поки що не зачіпає нас, однак невдовзі вис
тачить усього кількох потужних поривів, щоб 
жбурнути нам в обличчя потоки води й вимочити з 
ніг до голови. Але я зараз думаю про все, крім одно
го — щоб повернутися назад до табору.

— Наш світ — не такий, як ваш, — продовжує 
Влад, дивлячись кудись удалечінь, я відчуваю це з 
його голосу. — У нашому небі — два сонця, зовсім 
не подібних до вашого, іншими є атмосфера, тиск, 
температура. Удома я виглядаю трохи інакше, ніж 
тут. Але відмінності, зрештою, не такі вже й



суттєві. Спільного в нас набагато більше. Ми з ва
ми — близькі родичі...

Владів голос звучить досить спокійно, але в ньо
му є болісний крик самотності, загостреної до краю 
сумнівами в мені, в моїй спроможності повірити, 
зрозуміти й сприйняти все таким, яким воно є. То
му я знаходжу в темряві теплу долоню Влада. Мій 
потиск руки — щира відповідь на його сумніви.

— Ми обоє — люди, — додаю на словах і отримую 
від нього такий же міцний потиск. Контакт повні
стю відновлено, й ми продовжуємо нашу розмову.

— А хто такі Алек і Станко? — запитую, бо мучу
ся тим уже кілька днів. Правда, зараз це запитання 
набуває зовсім іншого змісту, ніж навіть годину то
му. — Що ти мав на увазі, коли казав, що Станко — 
не зовсім людина?

Влад відповідає не відразу.
— Розумієш, Ніку, — каже він, — у кожному 

суспільстві, навіть найрозвиненішому, є люди, які 
не хочуть жити за усталеними законами. Поки в ру
ках у них є тільки їхні ідеї, вони не становлять 
серйозної небезпеки для цивілізації, але якщо в ці 
руки вкласти зброю... А та енергетична установка, 
яка лежить на дні моря і ніким не контролюєть
ся, — зброя страшної сили. Ми обоє, я і Алек, хоче
мо нею заволодіти, але я уповноважений на це най
вищою планетарною владою, а він — ні.

— Значить, Алек — теж не землянин, — уголос 
роблю для себе необхідний висновок. — А Станко?

— Станко — не зовсім людина в тому сенсі, що 
він — андроїд, людиноподібний біоробот. Тому вся 
відповідальність лягає тільки на Алека.

— Але ж, Владе, — у мій живіт заповзає легень
кий холодок, — чому тоді твоя позиція така пасив



на? Адже якби сьогодні в катері був Станко, то вони 
з Алеком спробували б дістати установку самі! Я на
вряд чи зміг би їм перешкодити, нічого до того ж не 
розуміючи!

— Звичайно, Ніку, — Влад важко зітхає, — вони 
вже раз тебе вимикали. Але як же мені було поводи
тись у такій ситуації? Крім цього, ти, може, й не 
повіриш, але остаточно я все зрозумів лише після 
тієї історії зі Станко. Якби вони ґрунтовніше 
розібрались у проблемах впливу земних середовищ 
на наш організм, то мої підозри, ймовірно, залиши
лися б тільки підозрами.

— Але чому ж? — мені важко стримати своє зди
вування. — Невже ти не міг організувати якийсь 
медогляд чи ще щось?

— Можливо, ти маєш рацію, Ніку, — озивається 
Влад після паузи. — Але це було б неетично...

Відчувши мою реакцію, він додає:
— Крім того, в цьому крилася б небезпека мого 

власного викриття...
— Ти гадаєш, вони ще не знають, хто ти та

кий? — запитую я з легкою недовірою.
— Важко сказати... Здається, я ще не робив нео

бачних кроків. — Тут я відчуваю, що Влад по
сміхається. — Крім одного...

— Владе, клянуся тобі!.. — виривається у мене, 
але він уже заспокійливо тисне мені руку.

Несподівано в моїй голові виникає нове запи
тання.

— Владе, — кажу я нерішуче, — але чому ти тут 
сам-один? Хіба не надійніше було послати хоча б 
двох? Як, наприклад, Алека зі Станко?

Влад довго не відповідає.



— Нас і було двоє, — чую нарешті його голос. — 
Ми мали все необхідне: апаратуру, катер, комфор
табельне тимчасове житло, спеціальні скафандри 
для підводних робіт. Не було в нас лише одного: 
інформації про те, що акваторія затоки — закри
та зона.

Він робить коротку паузу, а тоді продовжує:
— Наша стратегія була інакшою, оскільки ми при

близно знали район, в якому треба вести пошуки. Як 
тільки ми влаштували свій табір на Малому, я вий
шов у море, щоб провести деякі попередні досліджен
ня, а мій товариш залишився на острові. Патрульний 
катер підходив, прикриваючись скелями Малого, і я 
надто пізно помітив його... Я не мав іншого виходу й 
мусив якнайшвидше залишити затоку, бо лише так 
можна було врятувати нашу справу...

Ми сидимо впритул один до одного, і мені 
здається, що я сам відчуваю ті душевні муки, ті до
кори сумління, які зараз переживає Влад, і не нава
жуюся заговорити.

— Ти, напевно, хочеш запитати мене, в чому ж 
крилася така-серйозна небезпека. Звичайно, морсь
кий патруль — це аж ніяк не зграя піратів-голо- 
ворізів, і я не маю на увазі загрози власному життю. 
Просто... апаратура і скафандри не були замаско
вані під земне виробництво, а ми самі — не земля
ни, і це зовсім не важко встановити... Ми не мали 
права розкриватися...

Знову настає тривале мовчання.
— І де ж твій товариш зараз? — нарешті запи

тую я.
— Не знаю, — голос Влада звучить спокійно, але 

мені здається, що сам він став частіше дихати. — На



Малому немає жодного сліду. Хоча я ще не втратив 
надії, що йому вдалося вийти з тієї історії живим...

Тон, яким сказані останні слова, так різко кон
трастує зі змістом, що мені шалено хочеться запере
чити, запротестувати, переконати Влада у безпід
ставності його побоювань, але якийсь внутрішній 
голос підказує: усе це не так просто, як могло б зда
тися на перший погляд.

— Послухай, Владе, — озиваюся нарешті, трохи 
заспокоївшись, — а чому б вам не встановити з на
ми офіційного контакту? І тоді ви цілком відкрито 
повернули б собі всю станцію.

Влад зітхає.
— На жаль, поки що це неможливо, — каже 

він. — І найперше запитання — з ким "із вами"? 
Доки Земля буде ділитися на частини, що воро
гують між собою, доки на ній межуватимуть такі 
несумісні речі, як достаток і жахлива бідність, доки 
вона не стане спільним домом для всіх, хто на ній 
живе, — доти наша цивілізація не робитиме навіть 
спроб зав’язати з вами якісь контакти. Пробач, як
що це звучить надто пишномовно, але така позиція 
нашого планетарного керівництва.

Ми знову довго мовчимо, думаючи кожен 
про своє.

— Це все, Ніку, про що я хотів тобі розповісти, — 
нарешті порушує мовчання Влад. — Про решту ти 
вже можеш здогадатися.

У загальних рисах я й справді здогадуюся, а 
з’ясовувати деталі зараз не хочеться, тож запитую 
про головне:

— І що ти збираєшся робити далі?
— Зараз я візьму катер, розшукаю станцію і ви

тягну з неї енергетичну установку, — відповідає



Влад таким тоном, наче йдеться про звичайну про
гулянку.

— Ти що?! — мимоволі вихоплюється в мене. — 
Це ж майже самогубство!

— У мене немає іншого виходу. Якщо не я — сьо
годні, то Алек і Станко — завтра. Та й шторм не ду
же сильний, тож у мене є шанси, і навіть непогані 
шанси. Тебе ж я попрошу трохи посидіти тут, поки 
я не виведу катер у море. Завтра зв’яжешся з ба
зою, скажеш, що зник член експедиції. Фінал, зви
чайно, не дуже достойний, зате в підсумку вигра
ють усі.

Задумане Владом стає для мене цілковитою не
сподіванкою, але я вражений не самим планом, а 
роллю, відведеною в ньому мені.

— Владе, — кажу з гіркотою, і голос мій здри
гається від образи, — як же ти так зі мною?

— Пробач, Ніку, але я не. розумію тебе, — у Вла
дових словах відчувається подив. — Я повинен ви
конати завдання, це мій обов’язок, і я виконаю йо
го навіть ціною власного життя, адже до станції 
можна дістатись і в самому аквалангу. А чого хо
чеш ти?

— Я твій друг і повинен тобі допомогти, — гаряч
ково починаю шукати аргументи на свою ко
ристь. — Запевняю, удвох нам буде набагато легше. 
Я краще за тебе воджу катер, зміг би допомогти під 
водою, та й мало що може трапитися! А в разі чого 
доберуся до Бермудів в аквалангу.

— Ти не зможеш визначити напрямку, — Владів 
голос незворушний.

— Ти хочеш залишити мене на цілу ніч у ком
панії інопланетян?!

— Я ж і сам інопланетянин...



Розумію, що мені ніяк не вдасться похитнути по
зицію Влада, і починаю впадати у відчай. Аж рап
том з’являється рятівна думка.

— Владе, ти дотримуєш своє слово? — запитую 
майже урочисто.

Відповідь звучить не відразу:
— Так, можеш не сумніватися.
— Минулого разу ти обіцяв надати мені право 

усвідомленого вибору. Я тільки що зробив такий 
вибір. Як же твоє слово?

Цього разу пауза не є тривалою.
— Ходімо, — кидає мені Влад і рвучко підво

диться.
Я теж піднімаюся з "кам’яного дивана" й аж те

пер помічаю, що надворі вже цілком темно, січе 
огидний дрібний дощик, а десь унизу, під нами, ша
леніють хвилі, з розгону вдаряючись грудьми об ве
летенські каменюки, які стоять біля узбережжя 
мовчазними вартовими.

Хвилі накочуються на грузький пляжний пісок з 
інтервалом у кілька секунд і, м’яко кажучи, не 
сприяють здійсненню нашого задуму. А ми замис
лили протягнути катер уздовж узбережжя до того 
місця, де берегова лінія різко повертає праворуч, 
звідти трохи продрейфувати, віддавшись на ласку 
моря, і лише тоді заводити двигуна. Бо хоча гуркіт 
штормових хвиль, свист вітру та лопотіння дощо
вих крапель і створюють непогану звукову завісу, 
все ж краще надійно застрахуватися від усіляких 
несподіванок.

Мене не полишає легке відчуття ірреальності то
го, що відбувається. Позаземні цивілізації, інопла
нетяни, енергетичні станції, локальні зміни 
гравітаційного поля — усе це скидається на не вель



ми тонке розігрування. І водночас не можна не бачи
ти того, що ситуація, в яку я потрапив, надзвичайно 
серйозна. Ганебна думка: "І якого біса я сюди 
вліз?" — уже намагалася зринути з глибин підсвідо
мості, й хоча мені легко вдалося загнати її назад, во
на нікуди не зникла, а просто зачаїлася десь далеко.

Проте відступати пізно. У зв’язку з моєю участю 
в операції Влад вирішує трохи змінити свій план, 
точніше, добряче його ускладнити. Тепер нам треба 
не лише добратися до станції, а й повернутися на
зад. Правда, це. ідеальний варіант, і його завер
шальна частина може залишитись нереалізованою, 
але розмірковувати над тим будемо пізніше. А зараз 
перед нашим катером, по горло заправленим паль
ним із каністри НЗ, стоїть лише одне завдання: про
пливти кілька кілометрів по штормовому морю і не 
затонути.

Нарешті берег відступає кудись убік, але ми 
штовхаємо катер ще трохи далі й лише тоді, коли 
це стає неможливим, залізаємо всередину. Влад 
займає місце за кермом, я — праворуч від нього, і 
нам залишається тільки чекати, коли вітер та хвилі 
відженуть наше суденце від острова настільки, щоб 
звук двигуна не зміг досягнути табору.

Досі нам доводилося водити катер лише за тихої 
погоди, коли поверхня моря схожа на безкрайній 
зеленкувато-синій степ, тож зараз буде дуже важ
ливо навчитися керувати ним у нових умовах до 
того, як ми перекинемось. Із теорії відомо лише, що 
не можна ставити судно бортом до хвиль, а катер 
чомусь тільки того й прагне і дуже неохоче слу
хає водія.

Однак найстрашніше попереду, бо справжня не
безпека з’явиться пізніше, і я поки що внутрішньо



відпочиваю, відкинувшись на спинку. Раптом мені 
здається, що з берега долинає чийсь крик. Інстинк
тивно я починаю обертатися, але несподівано опи
няюсь у незграбній позі на днищі катера, притисну
тий зверху Владовим тілом. "Оу, оу, оу", — проспі
вує над нами якась диявольська пташка. "Чмок, 
чмок", — кілька неприємних дивних звуків. Потім 
знов: "Оу, оу", і враз незрозумілий тупий удар, від 
якого Владове тіло здригається й обм’якає. Я не на
важуюсь навіть поворухнутись, але тут нас обдає 
холодним водяним душем, і в цю мить у моїй голові 
спалахує страшний здогад.

— Владе, — обережно кличу свого друга, але у 
відповідь — мовчання. — Владе, Владе! — зриваюсь 
на крик і починаю гарячково підводитися, аж рап
том чую його рівний голос:

— Спокійно, Ніку, не метушися. Підніматися ще 
ризиковано, бо Станко бачить в інфрачервоній час
тині спектра.

— Що з тобою, Владе? — я трохи заспокоївся, по
чувши його голос, однак відчуваю: з ним щось тра
пилося. — Невже вони стріляли по нас?

— Це мені розплата за те, що я втягнув тебе у свої 
справи, — повільно проказує Влад, і тут нас накри
ває солона хвиля.

— Владе, потрібно вирівняти катер, бо інакше 
підемо на дно, — відчуття цієї небезпеки заглушає 
в мені інший страх, і я знову починаю підводитися.

— Зачекай, Ніку, не будемо поспішати. — Влад 
продовжує лежати зверху. — Заводь-но краще дви
гуна і легенько рушай уперед, а я спробую вирівня
ти катер.

У моєму розпорядженні лише права рука, та ще й 
за цілковитої відсутності видимості, але я вже



настільки вивчив наше судно, що зараз мені досить
і цього. У кормовій частині щось починає глухо бур
котіти (спасибі тобі, Господи!), я легенько натискаю 
рукою на педаль, і катер повільно повертається кор
мою до хвиль.

Наш "дрейф" триває ще кілька хвилин. Нарешті 
Влад підводиться, а я знову можу сісти по-людськи, 
лише тепер відчувши, що м’язи спини заклякли, а 
ліва нога ніби чужа. Мій товариш якийсь час сидить 
нерухомо, а тоді повертається до мене і каже:

— Ніку, давай поміняємося місцями. Я не зможу 
вести катер.

Хвиля занепокоєння знову піднімається в мені, я 
вже розкриваю рота, щоб ще раз запитати Влада 
про його стан, але раптом у світлі чергової блискав
ки бачу перед собою зовсім чуже обличчя, та ще й із 
заплющеними очима, і тоді з моїх грудей вири
вається напівстогін-напівкрик:

— Боже мій, Владе!..
— Усе гаразд, Ніку, — відразу ж реагує він. — 

Але тепер нам доведеться поспішати. У мене не так 
уже й багато часу.

— Ти поранений?! — здогадуюся я.
— Ніку, благаю тебе, сідай за кермо...
Я міняюся з ним місцями, намагаючись якнай

менше торкатись його тіла, щоб, бува, не завдати 
йому болю, і раптом усвідомлюю, що не знаю, в 
який бік нам треба рухатися та як за таких умов 
розшукати наш невеличкий буйок. Безпорадно по
вертаюся до Влада, але він випереджає моє запитан
ня, устромлює мені щось у вухо і каже:

— Пливи на звук.
Я повертаю голову праворуч, потім ліворуч і на

решті вловлюю тонесенький писк. Як це просто, ви



являється! Шкода тільки, що наш курс майже пара
лельний до фронту хвиль. Очевидно, доведеться лаві
рувати, а це означає витратити багато часу і зусиль.

Азарт боротьби зі стихією незабаром захоплює 
мене цілком, і я більше ні на що не відволікаюся. 
Поступово писк у правому вусі посилюється, мої ру
хи стають впевненими, а рівень води, яка хлюпає в 
нас під ногами, начебто перестає підніматися. Ми 
все ближче наближаємося до мети, і я напружено 
вдивляюся в темряву, готуючись от-от святкувати 
перемогу, аж раптом писк починає стихати.

— Чорт візьми, Владе! — кричу до свого товари
ша. — Здається, проскочили!

— Вибач, Ніку, — озивається Влад. — Вийти 
точно на буй справді нелегко. Давай-но знову 
поміняємося місцями, — і він виймає пеленгатор із 
мого вуха.

— Дивися, Владе, — кажу йому, перебираючись 
назад, — я вже трохи набив руку, а ти ще новачок, 
можеш перекинути катер.

— Значить, така наша доля, — без тіні усмішки 
відказує він.

Мої побоювання небезпідставні: нас кілька разів 
обдає водою з голови до ніг, але нагорода за це теж 
не забарилася.

— Дивися за бортом! — гукає мені Влад, і — о ди
во! — я бачу за десять метрів від себе світлу пляму 
буйка! Ще кілька маневрів — і моя рука хапає за 
вершину білого конуса.

— Канат, швидше! — кричу я, і за хвилину наш 
катер уже міцно прив’язаний до буя правим бортом. 
Я полегшено опускаюся на сидіння: тепер можна не 
боятися принаймні за те, що ми перекинемось.



— Ніку, виймай акваланг, — порушує Влад ко
ротку паузу. Я відщібаю брезентовий фартух, що 
закриває кормову частину катера, засвічую ліхта
ря, чіпляю його на якийсь гачок і знаходжу Владо
ве спорядження. Його господар тим часом скидає 
штормівку, перелазить, точніше, перевалюється до 
мене, і я допомагаю йому одягнути акваланг. На
решті все готове, Влад сідає на борт і каже:

— Ніку, тепер готуйся сам. Якщо мене не буде 
хвилин зо двадцять, іди на допомогу.

— Добре, Владе, тільки будь обережний, — за
стерігаю його, — пам’ятай про декомпресію. Під 
час підйому не забувай зупинятися.

Влад мовчки киває головою і зникає у темряві 
розбурханого моря, а я беру другий акваланг, 
здається, Алеків, і починаю його вдягати — як 
тільки можу повільно. Нарешті все — на мені, 
навіть маска з дихальною трубкою, але, судячи з 
показів годинника, не минуло ще навіть половини 
відведеного часу. Подумки я давно вже там, під во
дою, разом із Владом намагаюся пробратися у 
станцію й вийняти її енергетичне серце, яке чомусь 
уявляється мені великим чорним ящиком. "Боже 
мій, а як же Влад підніме його на поверхню, він же 
поранений?!" — спалахує раптом у голові. Я почи
наю непокоїтися ще дужче, і мене блискавкою про
низує нова думка: а що, коли вхід до станції — на 
тій частині поверхні, яка притиснута до дна?!

Годинник притягує погляд, наче магніт. Дванад
цять... тринадцять... п’ятнадцять... шістнадцять... 
Я весь аж тримчу від нервового збудження, але 
якщо Влад сказав, що через двадцять, то треба 
потерпіти ще чотири хвилини.



— Ніку... — несподівано чую за спиною голос, 
який ледь вирізняється на фоні штормових шумів. 
От телепень, картаю сам себе, кидаючись туди, я ж 
так зациклився на неминучості свого занурення, 
що стежив тільки за лівим бортом. Влад висить на 
одній руці, другою тримає ліхтаря, і мені раптом 
аж холоне в животі: де ж  енергетична установка?! 
Питання застрягає в горлі, і я мовчки втягую свого 
друга в катер.

Влад сідає просто на днище, притуляється спи
ною до борту й заплющує очі. Я не наважуюся запи
тати його про результати занурення й теж опускаю
ся на мокре дерев’яне покриття. Навколо нас свище 
вітер, плюскотить вода й січе дрібний дощ.

— Ніку, — озивається нарешті Влад, — слухай 
мене уважно.

Він міг би того й не казати, я й так ловлю кожне 
його слово, але, судячи з тону, йтиметься про надто 
серйозні речі.

— Я зробив майже все, що треба. — Після цих 
слів Влад розстібає шкіряну сумку на свинцевому 
поясі й витягує з неї невеличку плескату короб
ку. — Ось вона.

Я відчуваю, як мої очі округлюються, губи по
взуть кудись вбік, а плечі поволі піднімаються дого
ри. Як, оце і є та річ, в якій сконцентрована коло
сальна енергія?

— Так, Ніку, — посміхається Влад у відповідь на 
моє німе запитання. — Це енергетична установка. 
Залишилося вирішити, що з нею робити далі.

— Найперше потрібно звідси вибратись, а далі 
будемо вирішувати, — кажу я, хоч відразу ж ви
правляю себе: — Ти будеш, — і починаю під
водитись.



— Зачекай, Ніку, — хитає головою Влад, — 
маємо ще трохи часу. Мій останній вибір важкий, 
як ніколи.

Я не зовсім розумію його, але слово "останній" 
ріже слух, наче лезо бритви.

— Що ти хочеш... — починаю я і замовкаю, бо 
бачу підняту руку Влада.

— Найнадійніше було б просто знищити установ
ку, — говорить він, немовби розмірковуючи вго
лос, — але тим самим я залишу планету в стані не
певності на довгий, дуже довгий час. А це — постій
не напруження, постійне очікування найгіршого 
для багатьох людей... Ліквідація — останній засіб, 
коли вже не зостається нічого іншого... А я маю ще 
одну можливість...

Він піднімає голову, дивиться мені в обличчя, і я 
розумію, що в нього є остання надія, і ця надія 
пов’язана зі мною.

— Владе, друже мій... — Голос мій тремтить, а на 
очах з’являється зрадницька волога. — Я зроблю 
для тебе все, клянусь тобі... але ти не повинен... ти 
не маєш права...

Я ніяк не можу знайти потрібного слова і безсило 
замовкаю, а Влад глибоко зітхає і каже:

— Спасибі, Ніку... Однак облишмо емоції. Ви
слухай мене, це дуже важливо.

Я киваю головою і, на кілька секунд підставив
ши обличчя під дощ, рукою стираю краплі разом із 
непроханими сльозами, а Влад тим часом веде далі:

— Слово честі, у мене не було ніяких перед
чуттів, коли я вирушав на Бермуди, але про всяк 
випадок я залишив в умовленому місці твою адресу. 
Якщо мій товариш зостався живим, він прийде до 
тебе. З того дня, коли офіційно завершується наша



експедиція, ти чекатимеш його рівно два тижні. За
пам’ятай, Ніку, з третього по шістнадцяте серпня. 
Якщо він не прийде упродовж цих днів, то не прий
де більше ніколи...

Влад робить коротку паузу, а тоді продовжує:
— Ти віддаси йому цю річ і розкажеш про все, що 

тут відбувалося. А якщо він не прийде, то наступно
го дня, сімнадцятого, знищиш установку. Я розбло
кував захисні системи, й тепер це робиться дуже 
просто: знімеш з лицьового боку золоту фольгу, во
на легко відклеїться, а тоді торкнешся пальцем чер
воного кружечка.

Влад знову замовкає і закінчує з якимись новими 
нотками в голосі:

— От і все, Ніку... Це моє останнє прохання до 
тебе. Я впевнений, ти все зробиш, як треба...

Сльози душать мене, я не можу вимовити ні сло
ва і тільки киваю головою. Влад збирається переда
ти мені установку, але враз зупиняється, на якусь 
мить заплющує очі й тільки після цього кладе її на 
мою долоню.

— Тримай, Ніку. Обіцяю тобі, що кілька днів 
вона ні в кого не викликатиме цікавості. За цей 
час ти повинен дістатися додому... А тепер 
поїхали!

Я кладу гігатонни енергії в сумку на поясі й по
чинаю скидати балони акваланга, але Влад робить 
заперечливий жест рукою і каже:

— Не треба, Ніку, хай будуть на тобі. Трохи не
зручно, зате надійніше. Я зараз думаю, що нам тре
ба було відразу одягнути акваланги, щоб застраху
ватися від різних несподіванок. Правда... тоді Стан
ко навряд чи промахнувся б...



Я пробираюся до тісної носової частини й чекаю 
цього ж і від Влада, але він залишається на місці, 
пояснюючи винуватим голосом:

— Пробач, мені там буде важко...
Разом із необхідністю діяти до мене повертаються 

рішучість і впевненість у своїх силах. Із великими 
труднощами розмістившись на сидінні водія, я обер
таю голову до Влада, бачу його спокійне обличчя, й 
несподівано починаю вірити в те, що все буде добре.

— Ще нічого не втрачено, Владе, — кажу йому 
майже весело. — Ти, головне, тримайся. Дай лише 
вибратися з цієї затоки, дістатися до населених 
місць. Ми знайдемо там лікаря, навіть краще зна
харя, і вилікуємо тебе, ти тільки тримайся!

Влад усміхається, плескає мене рукою по спині, 
а тоді, нахилившись за борт, перерізає нейлоновий 
канат, що з’єднує нас зі станцією. Наш катер знову 
стає вільним морським судном, а білий конус буя — 
звичайним металевим поплавком. Я заводжу дви
гун і питаю Влада:

— Який у нас тепер курс?
— Тримайся поки що за хвилями, а далі підеш 

уздовж узбережжя, — відказує він.
Я рушаю вперед і знову поринаю в боротьбу з 

морською стихією. Правда, зараз вести катер трохи 
легше, ніж тоді, коли ми добиралися до буя. Такти
ка нескладна: осідлати хвилю і рухатися разом із 
нею, поки можна, однак в останню мить треба бути 
дуже обережним, щоб не опинитися під наступним 
водяним валом. Поки я набуваю потрібних навиків, 
нас кілька разів добряче обдає водою, але зрештою 
ми починаємо рухатися впевнено й без особливих 
пригод.



Раптом я відчуваю на плечі Владову руку і чую 
тихий голос свого друга:

— Пробач, Ніку... Може, це видасться тобі надто 
сентиментальним, але... Якщо коли-небудь ти бу
деш дивитися на зоряне небо, відшукай на ньому 
сузір’я Лебедя. Там серед яскравіших, але далеких 
зірок є одна близька, слабенька подвійна зірка. Во
на у вас не має імені, а лише цифрове позначення — 
шістдесят один. Згадай тоді, що колись у тебе був 
друг, який жив біля неї... І ще одне: попроси за ме
не вибачення в Сашо...

Владові слова б’ють у самісіньке серце, і задуш
лива хвиля знову підкочується мені до горла. Надія 
тане, як весняний сніг, натомість у душу заповзає 
холодне тривожне відчуття чогось непоправного, і я 
мало не кричу у відчаї:

— Про що мова, Владе?! Але чому так трагічно?! 
Нам залишилося зовсім небагато, ти тільки тримай
ся! Я ж знаю твої можливості, для тебе це не так уже 
й складно! Ти тільки тримайся!

Море нагадує про себе, влаштувавши нам чергову 
холодну купіль. Я намагаюся взяти себе в руки і 
повністю зосередитися на змаганні з хвилями, але 
тривога не зникає. "Усе буде добре, так, усе буде доб
ре!" — повторюю раз у раз, але десь глибоко в підсві
домості сидить хтось, хто ніскілечки у це не вірить.

І раптом мені починає здаватися, що десь далеко 
попереду зблиснули якісь світлі цятки. Я підводжу
ся над сидінням і напружено вдивляюся туди, поки 
остаточно не переконуюся, що це й справді берегові 
вогні. Мене переповнює радість, ніби там, на небо
схилі, засяяла щаслива розв’язка нашої авантюри, 
й весело гукаю:

— Владе, дивися, вогні! Ми вже зовсім близько!



Влад чомусь мовчить, і я обертаюся до нього. Моє 
тіло ще продовжує рухатися, на обличчі ще зали
шається радісний вираз, а я вже знаю: на катері, 
крім мене, більше нікого нема.

Те, що відбувається далі, нагадує якийсь жахли
вий сон. Я повільно-повільно зводжуся на ноги, 
повільно-повільно піднімаю догори руки і повільно 
кричу страшним голосом, як не кричав ще ніколи в 
житті:

— Вла-а-а-де! На-аві-іщо-о ти-и та-ак, Вла-а-а-де! 
На-аві-іщо-о-о-о!

Світ ще зроду не здавався мені таким гидким, та
ким жахливим і злочинно байдужим, як зараз. По
волі сунуть за вітром темні пагорби хвиль, краплі 
дощу одна за одною пролітають свій короткий 
життєвий шлях, зовсім близько на березі люди 
спокійно сплять у ліжках, і нічого не змінилося від 
того, що в колишньому аномальному районі Бер
мудів так безглуздо, так нелогічно, так несправед
ливо загинув посланець іншої цивілізації. З мого 
горла рвуться найбрутальніші, найдошкульніші 
слова, відомі лише мені, я проклинаю землю, море, 
всі природні та надприродні сили за те, що Влада 
немає і більше ніколи не буде...

Несподівано світ, ніби образившись на мене, пе
ревертається догори ногами, і я, на мить зависнув
ши у повітрі, лечу в холодні обійми хвиль. Мій бо
жевільний крик затихає, з рота вириваються зви
чайні бульбашки повітря, що закипають перед об
личчям, я відчуваю непереборне бажання вдихну
ти і, втрачаючи контроль над собою, починаю не
самовито рватися на поверхню, неначе звичайний 
потопаючий. Спасибі моїй підсвідомості аква
лангіста, яка примушує руку схопити загубника і



майже силоміць запхати його у рот, обриваючи 
цим нікому не потрібну смертельну виставу. 
Я кілька разів жадібно втягую життєдайне 
повітря і, трохи отямившись, посилаю морю ос
танній прокльон.

Ситуація різко погіршується, неприваблива пер
спектива знайти свій вічний притулок на морсько
му дні стає цілком реальною, але зараз це чомусь 
мене майже не хвилює. Я перетворююся на 
своєрідний гібрид людини і робота, істоту, позбав
лену власних емоцій та страху за життя, яка прагне 
лише одного: виконати поставлене перед нею про- 
хання-наказ. Усвідомлення того, що кожен вдих 
зменшує шанси на успіх, стає сигналом до актив
них дій, і я рішуче спрямовую своє тіло вгору, щоб 
визначити, в який бік рухатися. За мить, яку мені 
вдається протриматися на поверхні, я встигаю 
помітити все, що треба: і напрямок хвиль, і сла
бенькі вогники, що блимають вдалині. Тепер зали
шається тільки пливти.

Незабаром я визначаю оптимальну глибину для 
свого руху й починаю працювати по-справжньому. 
Оскільки до поверхні не дуже далеко, рух хвиль я 
відчуваю спиною. Правда, постійні невеличкі зміни 
тиску викликають неприємне відчуття у вухах, за
те я можу набагато рідше підніматися нагору для 
уточнення курсу. Це зручно ще й тим, що мою мас
ку змило відразу ж при падінні з катера, і тепер що
разу, виринаючи на поверхню, я змушений рукою 
обтирати обличчя. Під водою ж я швидко призви
чаївся пливти з заплющеними очима, оскільки й 
так нічого не видно, і якщо й шкодую за чимось, то 
це за дихальною трубкою, що була прикріплена до 
маски.



Відчуття часу я втратив ще на острові, тож навіть 
приблизно не можу оцінити, як довго перебуваю у 
воді. Вогники на березі лише ледве-ледве пояс- 
кравішали, це дає підстави сподіватися, що мій за
плив розпочався не так уже й давно, тому різке кла
цання у вухах стає для мене цілковитою не
сподіванкою. Воно свідчить про те, що тиск у бало
нах акваланга впав нижче від контрольного рівня й 
повітря залишилося всього на кілька хвилин.

Ті останні атмосфери я висмоктую до крапли
ни — і тільки тоді, коли вже більше не можу нічого 
вдихнути, піднімаюся на поверхню. Тут уже моя 
аквалангістська підсвідомість не може допомогти, 
і, трохи поборсавшись, я свідомо скидаю зі спини 
балони. Свинцевий пояс теж, звичайно, не подару
нок, але його ніяк не позбудешся, і я продовжую 
своє плавання з кількома зайвими кілограмами.

Так, тепер настав час по-справжньому пожалку
вати за дихальною трубкою. Правда, без маски її 
нічим прикріпити до голови, але, зрештою, її мож
на було б просто тримати рукою, лежачи на по
верхні води і працюючи самими ногами, аж поки 
хвилі самі не винесуть на берег. Адже сил, і я вже 
починаю це відчувати, залишилось обмаль.

Я пливу, тримаючи обличчя у воді й піднімаючи 
голову лише для того, щоб вдихнути, і помалу почи
наю відчувати, як якийсь новий звук вплітається у 
свист вітру та плюскотіння води. Я навмисне при
слухаюся, і щось схоже на радість заповнює мою ду
шу: це шум хвиль, що набігають на узбережжя! Бо
же мій, невже я допливу?!

Тільки тепер я відчуваю, що хочу жити не лише 
Для того, щоб виконати останнє Владове прохання. 
Близькість берега додає мені нових сил, і я мимо



волі починаю енергійніше гребти, хоча й знаю, що 
включено останні резерви організму, а значить, їх 
треба берегти. Шум прибою стає дедалі сильнішим, 
але з кожною хвилиною пояс ніби важчає на кіло
грам. У мене вже навіть з’явилася думка, що уста
новку можна просто взяти в руку і позбутися на
решті свинцевого баласту, але поки що я жену її 
геть як провокаційну. "Ще трохи, ще зовсім небага
то!" — закликаю до боротьби своє німіюче тіло. По
переду вже видно піщану косу і начебто якісь по
одинокі дерева, я збираю докупи рештки останніх 
сил, аж раптом... відчуваю під собою щось тверде!

Перше, що спадає на думку, — це стати на ноги й 
радісно закричати на все горло, але в останню мить 
моє "я" аквалангіста стримує душевний порив, і но
ва хвиля, підхопивши мене, турботливо несе до бе
рега. Я тримаюся на воді, аж поки не впираюся ру
ками й ногами в піщане дно, й тоді починаю повзти 
вперед. Наступна хвиля вже не така, як попередні, 
вона брутально хапає моє тіло і тягне його по піску, 
аж поки не знесилюється й не відкочується назад, 
намагаючись потягти мене за собою. Я повзу далі, 
мене знову волочить по дну, і знову повзу, і ще раз 
волочить, і ще, і ще... Нарешті я відчуваю, що 
хвилі вже не добігають до мене, роблю спробу звес
тися на ноги і... непритомнію.

Я виринаю зі сну, наче з темної в’язкої рідини, в 
яку не проникає жоден промінчик світла, і продов
жую лежати з заплющеними очима. "Дивно, чому 
це права рука не тягнеться відразу під подушку?” — 
спалахує несподівана думка. Я трохи спантеличено 
пересвідчуюся, що установка там, і лише тепер здо



гадуюся про причину такої розслабленості: сьо
годні — сімнадцяте серпня, і той, хто ще вчора міг 
прийти, вже ніколи не переступить мій поріг.

Проміжок часу між проклятою ніччю загибелі 
Влада і сьогоднішнім днем можна без жалю вик
реслити зі свого життя, і, клянусь, я так і зробив 
би, якби міг. Протягнути кілька довжелезних 
тижнів під гнітючим тягарем бермудських подій, у 
постійному напруженні, а часом і просто в стра
ху — таке можна побажати лише найлютішому во
рогові. Та іншого виходу не було: раз доля прирікає 
когось нести свою ношу до останнього, він мусить 
це зробити.

Уранці після тієї фатальної ночі мене, непритом
ного, підібрав на узбережжі затоки морський пат
руль. Однією рукою я стискав сумку з енергетич
ною установкою, а другою — пряжку пояса. Його 
так і не змогли з мене зняти чи, може, не захотіли з 
ним морочитися, тож я відлежав добу в медчастині 
зі своїм свинцевим вантажем. На щастя, тоді, біля 
станції, збираючись на допомогу Владові, я одягнув 
на себе гідросорочку, тому з нерівного двобою зі 
штормовим морем вийшов хоча й до краю знесиле
ним, але не переохолодженим. Завдяки цьому вже 
через два дні я був майже здоровий.

Відразу ж після того, як мене привезли на базу, 
до Бермудів з метою евакуації решти членів експе
диції вилетів вертоліт. Ніколи в житті я не бував 
провидцем, але, якби мій тодішній стан дозволив 
мені говорити, я міг би розповісти хлопцям, що во
ни там побачать: майже всі наші речі, окрім катера, 
"телевізора" і (не знаю, щоправда, чи я передбачив 
би це з огляду на особи Алека і Станко) двомісного 
надувного човна, спокійна лежать на своїх місцях,



але і в таборі, і на острові — нікого. За ті кілька 
днів, що я пробув на базі, ніяких відомостей про ко
гось зі зниклої трійки не було, і це давало серйозні 
підстави вважати, що вони загинули. І тільки я ро
зумів: відсутність слідів Алека і Станко ще ні про 
що не свідчить.

Пояснення, які я давав стосовно своєї смертельно 
небезпечної мандрівки, були такі: наш катер зірва
ло і понесло в море, я його наздогнав і довго нама
гався завести двигун, однак зробити це мені не вда
лося, а повертатися назад уплав було вже пізно. Я 
сподівався, що хвилі приженуть мене до берега, 
однак погано керований катер врешті-решт переки
нувся, тож далі я поплив під водою в аквалангу, 
одягнутому заздалегідь, а коли запас повітря вичер
пався, скинув балони і решту шляху подолав, пли
вучи на поверхні. На різні каверзні запитання, на
приклад, як мені вдалося пройти таку велику 
відстань усього за одну ніч або чому мене винесло на 
берег далеко від того місця, де мало б винести, а та
кож на всілякі домагання пролити світло на долю 
моїх товаришів по експедиції я коротко відповідав: 
"Не знаю", чи й узагалі відмовчувався. І, слово 
честі, всі, хто вів зі мною такі розмови, робили для 
себе однозначний висновок: ця історія — ще одне 
яскраве свідчення аномальності Бермудів.

Через кілька днів я вже був удома. Як і обіцяв 
Влад, енергетичною установкою ніхто не цікавив
ся, тож я довіз її аж до дверей власної квартири без 
жодних проблем. Неприємні речі почалися пізніше 
й мали зовсім інший характер. Влад не передбачив 
одного: крім його товариша, на Землі могли зали
шитися Алек і Станко.



Уперше я зіткнувся з цим, коли поїхав до інсти
туту, не взявши установки з собою. Чоловік, який у 
тролейбусі стояв поруч, але спиною цо мене, раптом 
здався мені подібним до Алека. Я весь аж похолов 
од жаху і відтанув тільки тоді, коли мій сусід обер
нувся в мій бік. До цього часу я чомусь не думав про 
тих хлопців, хоча сам анітрохи не вірив у їхню заги
бель, і така схожість відразу нагадала про реальну 
небезпеку з їхнього боку.

Напевно, мене ще здалеку побачили з вікна, бо 
коли я йшов своєю звичною дорогою до кабінету 
Деніса, здавалося, що весь інститут вийшов зу
стрічати мою скромну особу. Люди стояли у прохо
дах, коридорах, на сходах, визирали у двері, але 
ніхто не наважувався заговорити зі мною, а я йшов, 
не озираючись ні на кого і вітаючись зі знайомими 
ледве помітними кивками голови. Шеф ні про що не 
розпитував, мовчки прийняв мою заяву з прохан
ням надати чергову відпустку, відразу ж її підпи
сав — і тільки після цього коротко сказав: "Добре, 
Ніку. Швидше одужуй" Його погляд, а надто тон 
красномовно свідчили про те, що він бачить перед 
собою смертельно хвору людину без надії на оду
жання.

Я вже вийшов із кабінету в коридор, коли раптом 
згадав чоловіка, схожого ззаду на Алека, й установ
ку, залишену вдома. Витримка зрадила мені, і я ки
нувся бігти під жалісливими поглядами спів
робітників, гнаний уперед страшною думкою про 
можливість пограбування. Я бігцем подолав 
відстань до наступної зупинки, бо не міг дочекатися 
тролейбуса, який мене там і наздогнав, вилетів схо
дами на свій шостий поверх і заспокоївся лише тоді,



коли плеската коробка опинилася в моїх руках. 
Більше я з нею не розлучався.

У шафі серед купи старого мотлоху я розшукав 
якісь зашморгані джинси із замками на передніх ки
шенях і відтоді носив тільки їх, періодично поплес
куючи себе рукою по правому стегну. З квартири ви
ходив лише для того, щоб купити продуктів у най
ближчому гастрономі, причому набирав припасів од
разу на кілька днів. Телевізор дивився з вимкнутим 
звуком, щоб часом не проґавити якогось підозрілого 
шуму. Дуже непокоївся, що подзвонить або навіть 
завітає Сашо, але він так і не дав про себе знати, ма
буть, подався відпочивати кудись подалі від міста. І 
весь час у моїй голові крутилися різні плани дій на 
випадок, коли мене розшукають Алек або Станко...

Нарешті настало третє серпня, принісши мені 
якусь радісну, світлу надію, пов’язану з можливим 
приходом Владового товариша. Однак дні минали, 
перед моїми дверима ніхто не з’являвся, тож оп
тимізм помалу згасав, поступаючись місцем ко
лишнім страхам. Більше того, якось мені спало на 
думку, що Алек і Станко здатні змінити свою 
зовнішність, і відтоді моє життя стало схоже на 
жахливий сон. Цілими днями я розмірковував над 
хитромудрими планами встановлення особи май
бутнього гостя, які час від часу зводилися нанівець 
побоюваннями, що пришельці здатні підкорити 
мою психіку і крізь двері, а вночі часто прокидався 
в холодному поту і відразу ж ліз рукою під подуш
ку. Але сьогодні — сімнадцяте серпня, і тепер усе 
це в минулому.

Я кидаю погляд на годинник, і здивовано хитаю 
головою: ого, вже двадцять п’ять на одинадцяту! 
Швидко встаю з дивана, прибираю постіль, вихо-



джу на балкон, де роблю коротку зарядку, а потім із 
задоволенням умиваюся до пояса холодною во
дою — усе так, як і колись, до тієї проклятої бер- 
мудської експедиції! Нашвидку снідаю якоюсь риб
ною консервою, випиваю склянку холодного чаю, 
енергійно встаю, повертаюся до кімнати і, зненаць
ка сповільнивши рух, беру зі столу енергетичну ус
тановку й сідаю з нею у м’яке крісло біля вікна.

Це звичайна плеската коробочка, виготовлена з 
якогось невідомого мені матеріалу чорного кольо
ру, трохи важча, ніж чекаєш від неї. На перший по
гляд вона здається суцільною, але якщо сильно на
тиснути на котрусь із крайніх граней, там з’яв
ляється тонесенька продовгаста щілинка, яка неза
баром знову зникає невідомо куди. З одного боку 
коробка має гладеньку та рівну поверхню, а на дру
гий, трохи опуклий, наліплена невеличка прямо
кутна смужечка фольги тьмяно-жовтого кольору. 
Все, що я мушу зробити, — це зняти її й натиснути 
пальцем на червоне кружальце.

Моя рука тягнеться до жовтого прямокутника, 
але зненацька, ніби електричним розрядом, мене 
пронизує несподівана думка: "А куди, по-твоєму, 
має подітися енергія, сконцентрована в цій короб
ці?" Моє тіло ціпеніє, шкіра вкривається холодним 
потом, а рука безсило падає на коліна. Такого я не 
передбачав.

"Але ж ти обіцяв Владові знищити установку, — 
озивається нарешті та частина мене, яку я вважаю 
справжнім собою. — Невже ти можеш порушити 
своє слово?"

"А для чого його порушувати? — вмить реагує ін
ше, підленьке "я" — Адже суть обіцянки в тому, 
Щоб знешкодити установку, а це можна зробити ба-



гатьма іншими способами, наприклад, кинути в 
річку чи в одне з численних брудних озерець або, 
скажімо, закопати в якому-небудь безлюдному 
місці, де ніхто ніколи її не знайде"

Моє справжнє "я" мовчить, вражене безприн
ципністю свого двійника. Раптом у голові з’яв
ляється зовсім чужа думка, яка повільно проходить 
через свідомість, не підкоряючись ніяким вольовим 
наказам!

"Ніку, ти взяв на себе величезну відповідаль
ність перед Цивілізацією. Ціна відмови від даного 
тобою Слова може виявитися надто високою. Да
руй, але якщо ти свідомо порушиш..."

— Ні, Владе, ні, ти не зрозумів мене! — кричу я 
тій думці, намагаючись перебити її, заглушити об
разливі, несправедливі, незаслужені слова: "твоє 
тіло зробить це незалежно..." — Я виконаю все, що 
ти просив, чому ти сумніваєшся?! Скажи мені 
тільки одне: чи це небезпечно... для людей?!

Дивно було б почути відповідь, звертаючись до 
чужої думки у власній голові, але я чекаю на неї, 
чекаю доти, доки не усвідомлюю, що такі запитан
ня можна адресувати лише собі самому.

Несподіваний дзвінок у двері приголомшує мене 
як грім з ясного неба. Тримаючи установку в лівій 
руці, виходжу в коридор і припадаю до вічка. 
"Він!" — блискавкою промайнуло в голові, і я рішу
че, не вагаючись ні секунди, відчиняю двері. Переді 
мною стоїть молодий чоловік у бездоганному темно
му костюмі (у таку спеку!), з невеличким диплома
том в руках. Він дивиться на мене, а тоді раптом ви
нувато посміхається:

— Вибачте, а Раду хіба не тут живе?



— Ні, — відповідаю механічно, — повер
хом вище.

Він дякує і, не звертаючи аніякісінької уваги на 
чорну коробку в моїй руці, йде до сходів.

Жорстоке розчарування зникає, і коли я повер
таюся до кімнати, то вже твердо знаю, що маю роби
ти. Останній раз одягаю старі джинси, до однієї ки
шені запихаю установку, до другої — гроші, беру 
сорочку, взуваю кросівки на босу ногу та виходжу з 
квартири.

Через годину я сиджу в м’якому кріслі міжмісь
кого автобуса й ліниво оглядаю пейзаж, який по
волі змінюється за вікном. Коли нарешті позаду за
лишається широке плесо ріки, я вирішую, що 
віддаль до міста вже досить значна, і починаю при
скіпливо вивчати місцевість. Кілька разів пориваю
ся встати, але мене стримують то хатинки, що 
біліють ген за пагорбом, то череда корів або табун 
коней. І ось, здається, у вікні з’являється саме те, 
що треба. Я рішуче встаю, підходжу до водія і про
шу зупинитися в цьому місці. Він здивовано- 
іронічно дивиться на мене, мабуть, хоче сказати 
щось дошкульне, але мій вигляд швидко переко
нує його в тому, що краще обійтися без зайвих 
дискусій.

Я чемно дякую водієві, а тоді, зійшовши на 
узбіччя, дивлюся вслід автобусу, поки він не зникає 
за поворотом. Що ж, зітхаю, може, це останні лю
ди, яких я бачу. З такою думкою спускаюся до неве
личкої річечки і йду вздовж неї вузенькою смуж
кою вицвілої трави. Обидва береги круто здій
маються вгору, і чим Далі я відходжу від дороги, 
тим вищими вони стають, подекуди з них по



чинають випирати величезні кам’яні брили. За 
кількасот метрів річечка круто завертає праворуч, а 
тоді, вже плавніше, — ліворуч, і я задоволено по
сміхаюся сам до себе: кращого місця для здійснен
ня задуманого й не уявити.

Я зупиняюся, виймаю з кишені установку й по
волі опускаюся на теплий моріжок. Фольга відстає 
не те щоб легко, але й без особливих моїх зусиль, і 
на опуклій чорній поверхні залишається горіти 
якимось неприродним яскраво-червоним кольором 
невеличке кружальце. Я обережно кладу коробку 
на траву й довго-довго дивлюся в голубе літнє небо, 
тамуючи тремтіння у тілі. Нарешті переводжу 
погляд на установку, заплющую очі й опускаю 
великого пальця правої руки на червоне.

Я відчуваю контакт лише на якусь мить, після 
чого мій палець рухається далі, аж поки не впи
рається у щось пекуче. Не розуміючи, що сталось, я 
розплющую очі й бачу на землі перед собою тонень
кий шар гарячого чорного порошку. Я дивлюся на 
нього і не можу відвести погляду, і те зображення 
раптом втрачає чіткість, розпливається, розми
вається невеличкими краплинками вологи, які 
потім повільно стікають по щоках і падають у тра
ву. Все, Владе, я виконав свій обов’язок перед то
бою, твоєю Цивілізацією і... самим собою...

Коли я повертаюся до міста на попутній ван
тажівці, починає сутеніти. Люди, втомлені нічим 
не примітним робочим днем, заповнюють своїми га
рячими тілами автобуси, тролейбуси, таксі, прагну
чи хто чого: чимшвидше потрапити додому, піти в 
гості до родичів чи знайомих або й просто розважи
тися перед завтрашніми турботами. Для мене ж за
раз існує тільки одне місце на землі, де я хотів би



опинитися. Тому я втискаюся у переповнений тро
лейбус, який відвозить усе далі й далі від дому, 
піднімаюся доріжкою вздовж веселого дзюркотли
вого струмочка до рибини і, всупереч усім неписа
ним правилам, гепаюся на краєчок лави, де вже си
дить закохана пара. Вражений хлопець пори
вається сказати мені щось не зовсім ласкаве, але 
дівчина тягне його геть, і він, оцінивши нарешті 
різницю в наш ій комплекції, вдавано неохоче 
підкоряється своїй подрузі. А я сиджу, дивлячись 
на грайливий потічок води, що виливається з рота 
рибини, і разом з місячним сяйвом розчиняючись у 
ньому, течу туди, де немає ні міста, ні Бермудів, ні 
одвічних проблем життя та смерті, а тільки відчут
тя цілковитого блаженства. Можливо, завтра я зно
ву прокинуся колишнім Ніку, знову зможу сміяти
ся, закохуватися, радіти життю, але це буде тільки 
завтра, а зараз я течу, течу, течу, втікаючи від само
го себе.

Зачарування, як завжди, зникає раптово. Я зна
ходжу на темному нічному небі сузір’я Лебедя. До
недавна я знав у ньому лише найяскравішу зірку, 
Денеб. Тепер мені відома ще одна, зовсім слабенька, 
під прозаїчним номером шістдесят один. Там, на 
віддалі трьох із половиною парсеків від нас, живуть 
люди, які з тривогою і надією чекають вістей із пла
нети Земля. А я, зробивши для них усе, що зміг, 
мовчки дивлюся на небо...



ПЛАНЕТА БРАТЕРСТВА
Фантастична повість

Свідомість повільно видобувалася з лабетів 
смерті. Розщеплена могутнім ударом на міріади 
найдрібніших частинок, вона неминуче розсіялась 
би в безмежному просторі небуття, якби відразу піс
ля спалаху не ввімкнувся вцілілий Життєвий 
Центр. В усі боки від нього полинули діловиті сиг
нали, позбавлені метушні та зайвих емоцій: "Ця 
ділянка працездатна? Підключайся до Центру! Тут 
пошкодження? Зачекай, по змозі будемо налагод
жувати!" Розпорошені краплинки свідомості, від
чувши раптом взаємне притягання, почали конден
суватися в більші краплі, ті — зливатися одна з од
ною у ще більші, й ось уже з ’явилася невеличка 
кулька, що стала центром загального притягання. 
У її глибинах — ще каламутних, але прозоріших із 
кожною новою краплею, — зародилось якесь збу
рення і, ще не оформлене ніяк і ні в що, забилося об 
внутрішню поверхню кулі, як рибка об стінки тіс
ної банки, дедалі міцніючи, наростаючи, складаю
чись поступово в німе запитання: "Що... хто... хто 
я... хто Я?" Відповіді поки що немає, однак її неод
мінно дасть та вища сила, задля відродження якої 
невтомно працює Життєвий Центр. Пок, пок — 
вливаються в кулю нові краплини, невідворотно на
ближаючи критичну мить. "А... е... ей... ар... 
аре..." Пок, пок, ще трішки, пок, ще раз, пок...

"Арсей... Арсей! АРСЕЙ! Я — АРСЕЙ!"



Арсей поволі розплющив очі й відразу ж зро
зумів, що великі шанси на порятунок у нього вже є. 
Крихітна діляночка мозку виконала завдання, зро
била те, заради чого й формувалася та вдосконалю
валася протягом тисячоліть розвитку цивілізації, 
століть цілеспрямованої людської діяльності та ма
ло не чотирьох десятків років свого власного існу
вання. Решту мусить зробити він сам, і зали
шається тільки благати долю, щоб ушкодження, 
що їх тіло зазнало при падінні катера на Паліден, не 
виявилися фатальними, а пілотський відсік не пе
ретворився на новітню модель домовини.

Перед очима не з ’явилося нічого страшного — ні 
нагромадження зруйнованих конструкцій, ні сплю
щених стін чи стелі, ні зловісних язиків полум’я, 
лише за кілька метрів щось виднілося на тлі плями 
ілюмінатора, що ледве сіріла. Арсей заспокоєно 
склепив очі й повністю переключився на себе. Ледь- 
ледь розгальмовано сигнальну систему — і тут же 
посипалися тривожні повідомлення, віддаючи не 
болем, а просто тупим неприємним відчуттям: є по
шкодження внутрішніх органів, переломи к і н ц і 

в о к , триває внутрішня кровотеча. Перші накази 
системі регуляції вже віддано, сигнали помалу за
тихають, і можна ще трохи послабити гальма. Те
пер уже все конкретніше: подвійний перелом пра
вої ноги, розрив зв’язок у правому лікті, кровови
лив у черевну порожнину... Пошкоджень, несуміс
них із життям, немає.

"Легко відбувся", — з’явилася нарешті перша 
оформлена у слова думка. Очевидно, в останню 
мить система спуску все-таки спрацювала, бо 
інакше...



Арсей знову розплющив очі й зробив обережну 
спробу повернутися. Він лежав на підлозі відсіку 
під стіною, де завершився його політ від пілотсько
го крісла. Несміливе ранкове проміння, пробив
шись крізь товсте скло ілюмінатора, освітлювало 
цілком мирну картину, наче й не було страшного 
падіння із замовклими двигунами, з нерозкритими 
парашутними системами, з мертвими капсулами 
катапультування, які відмовилися спрацювати. І 
лише відсутність другого крісла нагадувала про те, 
що все це жахіття йому не примарилося.

— Оресе! — ще не вірячи власним очам, гукнув 
Арсей і спробував сісти. Тіло бездоганно виконало 
наказ, тож на нього вже можна було не звертати 
особливої уваги. — Оресе!

Зірвавшись на ноги, Арсей метнувся до того 
місця, де ще недавно втискався у крісло Орес, 
очікуючи смерті. Сумнівів більше не було: його кап
сула все ж відстрілилась, найвірогідніше, саме тоді, 
коли раптом спрацювала спускова система, за 
кілька сотень метрів від поверхні планети. Що ж, 
така висота залишає товаришеві небагато шансів, 
але водночас породжує впевненість, що він не може 
бути десь аж надто далеко звідси, принаймні поза 
межами дії біомаяка. А розшукати Ореса — це май
же напевно врятувати...

Напруження трохи ослабло, й Арсей підніс до 
очей ліву руку, обхоплену браслетом, де біля хроно
метра легенько миготів продовгуватий кристалик 
біоіндикатора. Це були сигнали від Ореса. Однак 
радіти не доводилося: характер пульсації міг озна
чати тільки те, що товариш перебуває зараз на не
певній грані між життям та смертю і так триватиме



доти, доки не вичерпається життєвий ресурс або не 
прийде допомога. А допомога, звісно, могла прийти 
лише від однієї людини — інспектора тернійської 
космічної служби Арсея.

Вхідний люк відчинився без жодних збоїв, і Ар
сей по-молодечому зіскочив на землю. Терній- 
ський інспекційний катер, гордість його невелич
кого екіпажу, один із перших кораблів, оснаще
них експериментальним контуром регенерації ос
новних систем, твердо стояв серед велетенських 
дерев паліденського лісу, і все у  ньому свідчило 
про цілком нормальний робочий стан. То було 
щось незбагненне, несумісне зі здоровим глуздом, 
і розум відмовлявся вірити, що якусь годину тому 
ця диво-машина приречено падала на Паліден. Од
нак часу для роздумів не залишалося. І Арсей, 
увімкнувши маскувальне силове поле та систему 
психологічного захисту, кинувся геть від химер
ного нагромадження повалених дерев, звідки 
віяло чимось нестерпно гнітючим та відштов
хуючим.

Арсей біг пружним тренованим кроком і час від 
часу кидав погляд на кристалик індикатора, який 
ставав дедалі яскравішим. У голові плуталися 
уривки якихось думок, і раз у раз крізь їх місиво 
проривалося десь колись прочитане: "Паліден — 
планета Братерства" Ось попереду посвітлішало, 
крізь дерева проступили коричневі клаптики поля, 
і раптом пульсація кристалика почала слабнути.

— Оресе, Оресе, зачекай! — розпачливо простог
нав Арсей у передчутті чогось непоправного й мак
симально прискорив біг. За хвилину він вискочив 
на узлісся і краєм ока встиг помітити великого кри



того тягача, який тут же зник у густих зелених ха
щах сусіднього лісу. Швидше за інерцією Арсей 
пробіг ще кількасот метрів і безсило опустився про
сто на суху коричневу землю біля дивної ями, наче 
витиснутої в ґрунті пальцем якогось велетня-жар- 
тівника.

Це був слід від Оресової капсули. Судячи з його 
глибини, спускова система не встигла як слід спра
цювати, бо відстріл стався з надто малої висоти. 
Однак шанси в Ореса зберігалися, тим більше що 
Арсей зумів повністю відновитися. Тепер залиша
лося хіба проклинати долю, що наслала цього зло
щасного тягача, сліди від якого розкреслили зем
лю біля самісінької ями й тягнулися до не
примітної польової дороги, що вела взагалі невідо
мо куди.

У душі було порожньо й тоскно, наче в соплах 
двигуна після невдалого старту. Живого чи мертво
го Ореса потрібно розшукати, але як це зробити? 
Куди йти? Кого і про що розпитувати?

Заглиблений у власну душевну пустку, Арсей по
чув кроки за спиною лише тоді, коли вони стали 
надто близькими. Рвучко обернувшись і зірвав
шись на ноги, він уп’явся поглядом в обличчя ху
дорлявого юнака, який зупинився за кілька метрів. 
Той раптом скривився, ніби від різкого зубного бо
лю, й мимоволі підніс руку до скроні.

"Я твій друг... Я тернофіл... То були люди з народ
ної гвардії, їх повідомили... Вони закинули цю шту
ку в фургон тягача... Я друг тернійців, я тернофіл..."

Арсей відчув раптом пекучий сором за свій 
імпульсивний вчинок, схожий на постріл у безза
хисну людину, і, обірвавши психозондаж, ніяково 
промовив:



— Вибач, друже, це просто неконтрольована ре
акція... Я вітаю тебе на твоїй планеті!

Паліденець вже трохи отямився і тепер з 
цікавістю дивився на Арсея, бо, без сумніву, впер
ше в житті бачив представника іншої цивілізації. 
Тернієць вибачливо посміхнувся, юнак дружелюб
но відповів, і цей мовчазний обмін розтопив кригу 
відчуження краще від будь-яких слів.

— Але як же ви опинилися тут, адже всі наші 
контакти із зовнішнім світом заборонені? — нареш
ті запитав паліденець, не приховуючи подиву.

Арсей скрушно зітхнув.
— Ми з товаришем здійснювали звичайний ін

спекційний політ у Середньому Кільці, коли під час 
виконання маневру поблизу Палідена раптово 
відмовили всі системи нашого катера. Ми стали па
дати на планету, однак біля самої поверхні спуско
ва система спрацювала...

— А де ж ваш товариш?
— У тій капсулі, яку забрав тягач... Вона відстрі

лилася в останню мить. Мій товариш іще живий, 
але якщо я йому не допоможу, він помре...

Паліденець недовірливо зиркнув на Арсея, не ро
зуміючи, звідки тому відомий стан товариша, але 
тернієць розвіяв його сумніви, коротко розповівши 
про систему біолокації.

Юнак спохмурнів, замислено покивав головою, 
потім кинув: "Ходіть зі мною", і рушив до узлісся. 
Кільканадцять хвилин вони мовчки йшли ледь по
мітною лісовою стежкою, потім паліденець попро
сив Арсея зачекати і невдовзі повернувся з великим 
кошиком у руках.

— Перевдягніться, — сказав він і простягнув 
тернійцеві комплект чоловічого одягу. Сорочка і



костюм були приношеними, однак чистими й аку
ратно випрасуваними.

— А це так необхідно? — запитав Арсей, відчува
ючи незручність перед хлопцем за клопоти.

— На нашій планеті небезпечно бути будь- 
ким, — невесело посміхнувся юнак, — однак ніхто 
не позаздрить людині, яку запідозрили у зв’язках із 
Терною. Я не знаю, що вони стануть робити з вами, 
коли все ж таки викриють, але те, що ви не побачи
те більше товариша, можу гарантувати.

Арсей швидко перевдягнувся і скептично огля
нув свою обнову з надто короткими штанами та 
вузьким у плечах піджаком, однак паліденець ли
ше засміявся і заспокійливо промовив:

— Нічого, у нас це звично.
Усі свої речі Арсей віддав юнакові, залишивши 

собі тільки хронометр з індикатором, однак його до
бровільний помічник, зауваживши це, заперечливо 
похитав головою.

— Не турбуйся, я його зніму й заховаю, — заспо
коїв юнака Арсей, — але він мені буде вкрай потріб
ний при пошуках Ореса.

— Я не уявляю, як вам може прислужитися ця 
річ, — відказав хлопець, — не станете ж ви ходити 
від міста до міста, слідкуючи за показаннями інди
катора. Усе одно вам доведеться діяти тільки через 
нашу організацію. Той ваш браслет лише збільшить 
ризик викриття.

Арсеєві не залишалося нічого іншого, як погоди
тися з паліденцем і порвати останню нитку, яка 
єднала його з минулим. Хлопець дбайливо загорнув 
у комбінезон решту одягу та черевики й поклав усе 
в кошик, прикривши ганчіркою.



— А тепер до справи. Я виведу вас на дорогу, що 
веде до нашого земельного центру Апалін. Ідете ви 
із села Рідани до міста за покупками, це на випадок 
якої-небудь перевірки. На жаль, документів я вам 
роздобути не можу, бо в мене поки що ніяких 
зв’язків...

Арсей дивився в стурбоване обличчя паліденця, 
й у душі наростало змішане почуття вдячності до 
цього худорлявого юнака, який через незбагненну 
безкорисливу любов до своїх далеких братів по кро
ві готовий наражатися на серйозну небезпеку та від
дати останнє, і тривожного відчуття, що все вияв
ляється набагато складнішим, ніж це можна було 
собі уявити.

— У місті розшукаєте автостанцію і сядете в ав
тобус, що йде до Ольдегора, столиці регіону, — про
довжував паліденець. — Ваш товариш ніяк не змо
же обминути цього пункту. Там підете на вулицю 
Справедливості, двадцять три, квартира вісім, за
пам’ятайте, спитаєте Юліна і, коли побачите неви
сокого чорнявого чоловіка років тридцяти, передас
те йому привіт від Демина, земляка з Рідан. Не за
будьте, саме так, це — пароль. Якщо він потисне ва
шу руку обома своїми, можете заходити і все роз
повісти. Юлін вам допоможе.

Хлопець зітхнув і витягнув з кишені кілька по
жмаканих папірців.

— Візьміть гроші, вони знадобляться вам на доро
гу до Ольдегора. На жаль, це все, що я зараз маю...

Арсей узяв із рук Демина замацані шматочки па
перу, від яких ніяк не можна було відмовитись, і 
раптом усі його тривоги відступили перед могутнім 
натиском чогось теплого та щемкого.



— Друже мій, навіщо ти це робиш? — запитав він 
у хлопця, борючись із легким поколюваням в очах.

Той глибоко вдихнув повітря і звів на тернійця 
палаючий погляд, наче мав на це давно заготовлену 
відповідь, але враз чомусь передумав її висловлюва
ти й відказав просто:

— А хіба ж можна інакше?..
— Як шкода, що у нас так мало часу, — промовив 

Арсей, — як шкода. Я б міг зробити з тебе справж
нього тернійця, навчити багато чого із того, що 
вміємо ми. Саморегуляція, регенерація, володіння 
своїми психічними можливостями — адже все це 
тобі доступне, варто лише показати, пояснити...

— Я — паліденець, — засміявся юнак, — і, мабуть, 
ним залишусь. А що стосується навчання, то вам во
но у цій ситуації потрібне значно більше, ніж мені, і я 
пропоную здійснити його шляхом психопередачі.

— Це буде порушенням наших етичних пра
вил, — мляво запротестував Арсей.

— Боюся, що вам таки не раз доведеться на нього 
йти, — відказав паліденець, — але в даному разі 
ніякого порушення немає, адже я погоджуюся доб
ровільно. Ви ж розумієте, що на щось інше у нас 
просто немає часу, а без підготовки вас розкриють 
при першій же розмові.

Арсей ступив крок уперед і обійняв хлопця.
— Друже мій, чим же я зможу тобі віддячити?
Той усміхнувся.
— Передайте мені все, що дозволено, про Терну.

Демин ще раз оглянув путівець і, повернувшись 
назад, промовив:



— Ну все, дорога вільна, можеш іти.
Він підбадьорливо й водночас зажурено кивнув 

Арсеєві і, щось пригадавши, додав:
— Може, зайве нагадувати, але ти тільки не на

думай мацати мізки офіцерам народної гвардії та 
працівникам планетарної безпеки, вони захищені. 
А ти відразу ж  себе викриєш.

— Не турбуйся, друже, я чудово пам’ятаю твої 
настанови, — посміхнувся Арсей. — Спасибі тобі 
за все...

— Після нашої зустрічі я став удесятеро щас
ливішим і рівно у стільки ж нещаснішим, — промо
вив паліденець, не стримуючи своїх почуттів.

Вони обмінялись міцним потиском рук.
— Спасибі Долі, що послала мені тебе, Демине.
— Прощавай, Арсею. Хай тобі щастить.
Арсей вийшов на розбите ґрунтово-щебеневе по

криття і рушив узбіччям. Якийсь час уздовж доро
ги тягнулися невеличкі ліски та смуги штучних на
саджень, потім дерева раптом відступили, й обабіч 
шляху розлилося безкрайнє коричневе море. Було 
Щось незрозуміле і навіть тривожне у цьому полі, 
старанно зораному, обробленому, але цілком сте
рильному, без жодної живої стеблини. За інших об
ставин Арсей лише тихо подивувався б одній із 
паліденських загадок, однак тепер, після психо- 
обміну з Демином, він знав: плоди праці місцевих 
селян, які з давніх-давен вирощували тут пшени
цю, нікому нині не потрібні, бо хліб зараз вироб
ляється дуже простим і дешевим способом із дере
вини. Незабаром довкола зашумлять молоді ліси, і 
Це називатиметься "вирощувати хліб". Серце селя
нина, звичайно, ще довго не зможе з цим змирити



ся, та місцевим землеробським кооперативам із 
регіону прийшов суворий наказ...

Спочатку інформація, отримана від Демина, зда
лась Арсею якоюсь нерозумною вигадкою, витво
ром чиєїсь хворобливої фантазії, однак усе це нав
дивовижу швидко розклалося і припасувалось одне 
до другого. І тепер лише кілька запитань виклика
ли невиразне відчуття подиву та нерозуміння.

Звідки, наприклад, паліденцям відомий процес 
ксилемолізу, що лежить в основі всіх перетворень 
деревини, коли на самій Терні недавнє відкриття 
цього явища належало до авангардних проривів 
біологічної науки? А захист від психічного втру
чання, здійснений технічним способом, — пробле
ма, розв’язання якої після загибелі Аліана зайшло 
в глухий кут? Воістину сюрпризи планети, що 
завж ди була відгороджена від інших бар’єрами сек
ретності, а тепер стала й зовсім закритою для будь- 
яких контактів.

Невдовзі при дорозі з’явилися перші ознаки насе
леного місця — величезні щити з лозунгами, закли
ками і просто надписами, що свідчили про щасливе 
життя паліденців та їх щиру любов до рідної влади. 
Ґрунтова дорога зі щебенем змінилася пошарпаним 
асфальтом, а з-за пагорба вигулькнули приземку
ваті сірі будиночки, перед якими стояла могутня 
бронзова фігура жінки з мечем у руках та вицвіло- 
золоченими літерами біля ніг — АПАЛІНИ.

Попереду щось глухо заревло, і тільки тепер Ар
сей із подивом зауважив, що ні дорогою до земель
ного центру, ні в самому передмісті йому ще ніхто 
не трапився. Та ось дорога круто завернула право
руч, і перед очима виросли два паліденці у формі



народної гвардії. Один із них уважно прислухався 
до бурмотіння, що долинало з невеликої плескатої 
коробки, а другий зі змішаним виразом подиву та 
люті на обличчі повернувся до Арсея і зарепетував:

— Ну, свинтюху, ти вже зовсім розперезався! 
Ану бігом марш на мітинг!

Арсей різко прискорив ходу, щоб не дати гвар
дійцеві приводу ще раз звернути на себе увагу, але 
все ж не перейшов на біг, зберігши таким чином 
краплину власної гідності. Уже стало виразно чути 
чийсь голос, підсилений потужною апаратурою, 
потім заревло: "А-а!", і прокотилася хвиля шале
них оплесків. Арсей швидко проминув ще один 
пост і, пробігши останні метри між двома похмури
ми фундаментальними спорудами, опинився на ши
рокій брукованій площі, де влився до величезного 
натовпу.

Черговий оратор почав переказувати іншими 
словами те ж, що й попередній, і клястись у вічній 
та непорушній любові до свого земельного, 
регіонального, континентального та планетарного 
керівництва, а юрба так само, затамувавши подих, 
слухала його, а тоді провела з трибуни бурхливи
ми оплесками та могутніми вигуками: "Правда!", 
які через великі розміри площі та кількість людей 
перетворювались у невиразне "а-а!” Арсей спос
терігав за цим, і враз йому стало дуже сумно та 
боляче. Він бачив, як люди прикипають погля
дами до трибуни і стискають руки, готові в будь- 
яку мить вибухнути громовим вигуком: "А-а!", або 
У скаженому ритмі заплескати в долоні, і ніяк 
не міг зрозуміти: невже й справді, невже дійсно 
вони такі?!



Коли до мікрофона підійшов високий чоловік з 
різкими рисами обличчя, над юрбою чомусь проніс
ся глухий гомін. Оратор рішуче підняв руку і в ти
ші, що раптом запала, голосно заговорив:

— Шановні брати! Дорогі сестри! Ми приїхали 
сюди зовсім не для того, щоб вислуховувати похва
лу, тим більше що тільки мудре, батьківське керів
ництво з боку континентального й планетарного ко
мітетів дає можливість нам сягати нових висот. І 
все ж мені дуже приємно з усією відповідальністю 
заявити, що у благородну справу будівництва мо
гутнього та процвітаючого Палідена вагомий вне
сок зробило і регіональне керівництво, від імені 
якого я зараз виступаю, і ваш земельний комітет, і 
всі ви, мої дорогі земляки!

Юрба ревонула своє "а-а!" удвічі сильніше, ніж 
до того. Промовець знову різко звів руку, обриваю
чи шум, і перейшов до конкретних прикладів мо
гутності та процвітання.

— ...За короткий час ми добились історичних 
успіхів у продовольчій сфері. Тепер кожен житель 
Палідена може повністю забезпечити свої потреби у 
найважливішому продукті харчування — хлібі, 
причому зробити це абсолютно безкоштовно! Де, на 
якій іще планеті ви зможете побачити щось 
подібне?!

— А-а!
— А взяти науку... Достатньо було нашому муд

рому керівництву зачинити нарешті двері перед но
сом цілої армії інопланетних шпигунів, що висмок
тували з Палідена його передові ідеї, як ми опини
лися в авангарді світового прогресу, ви це знаєте з 
повідомлень преси!



— А-а!
— А до якого розквіту прийшло наше суспіль

ство?! Справжня, найістинніша демократія як 
форма здійснення повновладдя народу через своїх 
найкращих представників у комітетах; цілковита 
одностайність як добровільне усвідомлення 
корінних інтересів суспільства; реальна і повна гу
манізація всіх сфер життя як фундаментальна ри
са планетарної політики — ось що таке сьогодні 
Паліден! У якому ще суспільстві його члени мо
жуть мати право називати один одного братами та 
сестрами?!

— А-а!
— Хай знають про це всі, хто на черговому істо

ричному повороті вперся лобом в глуху стіну тупи
ка! Хай знає про це Терна — звиродніла гілляка 
могутньої паліденської цивілізації — та її ж а
люгідні прислужники тернофіли, які будуть роз
чавлені могутньою рукою народу, наче смердючі 
таргани!

— А-а!
"Люди, люди, невже ви й справді не бачите, що 

діється довкола вас? — усе ще не міг остаточно пові
рити Арсей і тільки беззвучно відкривав рота, імі
туючи вітальні вигуки. — Невже їм дійсно вдалось 
одурманити таку велетенську масу народу?" Йому 
раптом шалено захотілося зазирнути кому-небудь в 
душу, але робити цього аж ніяк не можна, і бажан
ня, побившись об незворушну стіну самоконтролю, 
швидко знесилилося й згасло.

Мітинг завершився. Численна почесна президія 
під надійним прикриттям гвардійців рушила 
крізь подвійний ряд великих чорних лімузинів до



помпезної споруди земельного комітету і незаба
ром зникла з очей, а вмить заспокоєне море мітин
гуючих кількома потоками вихлюпнулося з площі 
й швидко розтеклося вулицями міста. Під гні
тючим впливом побаченого Арсей бездумно почва
лав якимось тихим бульваром, і лише діставшись 
до роздоріжжя, отямився й кинувся на авто
станцію.

До відправлення ольдегорського автобуса зали
шалося ще з півгодини, однак квитків у касі вже не 
було. Арсей спочатку лише досадливо похитав го
ловою і попросив дати йому на наступний рейс, та 
коли касир байдуже відповіла, що вечірній автобус 
не піде, не на жарт затурбувався. Провести ніч у не
великому місті без даху над головою і документа в 
кишені було не просто малоприємно, а й небезпеч
но. Арсей відійшов від каси і присів на лаву з та
ким зажуреним виглядом, що випадковий сусід — 
маленький сивий дідок — не витерпів і співчутли
во поцікавився:

— Що, до Ольдегора?
— Так, сьогодні терміново треба бути там, а 

квитків уже немає, — зітхнув Арсей.
— Ти наче вчора народився, — усміхнувся ді

док, — підійди до водія і дай йому дві синенькі.
Що ж, хоча цей варіант і не викликав у 

тернійця особливого захоплення, робити було 
нічого. Арсей подякував старому і вийшов на 
платформу. Череватий водій ольдегорського авто
буса ліниво палив цигарку і, здавалося, повністю 
занурився у свої думки, проте як тільки по
тенційний пасажир відкрив рота, кивнув головою 
і коротко мовив:



— Зачекай!
Кинувши недопалка під ноги, він зачинив салон 

і зник у дверях службового входу до автостанції, 
звідки через кільканадцять хвилин вийшов з яки
мось папірцем в руках. Підійшовши до тернійця, 
крадькома озирнувся і простягнув руку:

— Давай!
Арсей тицьнув йому заздалегідь приготовлені 

гроші, і водій, умить оцінивши суму, тихо попе
редив:

— Але май на увазі: як тільки що — відразу ж ви
саджую без жодної компенсації.

Не без зусиль упхавши своє черево до кабіни, він 
відчинив двері до салону та якимось улесливим то
ном, чим вельми здивував Арсея, промовив:

— Сідайте, будь ласка, сюди, шановний брате! — 
і показав рукою на невеличке відкидне крісло непо
далік від себе.

Арсей обережно присів на запропоноване місце, 
й автобус рушив. Через кілька годин він прибуде до 
столиці регіону, і тоді практично все залежатиме 
від того, що зможе і що захоче зробити невідомий 
Юлін, земляк Демина. А йому, Арсеєві, поки що за
лишається тільки чекати.

Автобус виїхав за межі міста. Обабіч дороги потяг
нулися невеличкі ліски, розділені між собою заро
стями чагарників. Арсей спостерігав за розміреним 
бігом дерев та кущів крізь напівзаплющені повіки і 
поволі занурювався в легку дрімоту. Несподівано по- 
переду щось наче блимнуло, й автобус почав різко 
гальмувати. Арсей ударився головою об пластиковий 
щиток і здивовано зиркнув на водія. Той помітно 
зблід. Повз них із гуркотом промчали кілька



зустрічних автомобілів, причому останній знову 
блимнув фарами.

— Прошу, шановний брате, як ви й просили, — 
крізь зуби, виразно дивлячись в обличчя Арсеєві, 
прошипів черевань і відчинив двері. Тернієць на 
мить завагався, але потім подякував і вийшов з 
автобуса.

Тіні від дерев стали наповзати на дорогу, несучи 
приємну прохолоду, однак це мало компенсувало 
важкий психологічний тягар, що ліг на душу 
Арсея. Водночас почали з’являтися відчуття лег
кої фізичної втоми і поки що лагідне посмоктуван
ня в животі, та все ж нічого кращого, ніж руха
тися далі в бік Ольдегора, на думку поки що не 
спадало.

Далеко попереду з’явилася темна цятка, яка по
ступово збільшувалася, перетворюючись на колону 
автомобілів, вишикуваних на узбіччі вздовж доро
ги. Очолював кавалькаду великий чорний ліму
зин — здається, один із тих, що стояли на апалін- 
ській площі за почесною трибуною. Біля його під
нятого капота зібралася невеличка юрба, яка ради
лася, сварилася, приймала колективні рішення та 
копирсалась у двигуні, марно намагаючись знайти 
причину несправності.

— Гей, брате, ти щось тямиш у техніці? — гук
нув до Арсея кремезний підтягнутий блондин се- 
редніх років, який стояв трохи осторонь і був, судя- 
чи з усього, водієм лімузина. — Допоможи цим йо
лопам полагодити мою автомашину!



Безцеремонність його, як не дивно, не справила 
ніякого враження на консиліум автомобільних 
спеціалістів, ніхто з яких навіть жестом не висло
вив свого обурення. Арсей підійшов до машини і за
зирнув під капот. Його попередники, очевидно, ма
ли достатньо часу, щоб оглянути всю механічну та 
електричну частини, так що залишилося перевіри
ти електронний блок, бо це паліденці навряд чи 
могли зробити через відсутність спеціальних при
ладів. Арсей підняв захисну панель і, зосередив
шись, почав обмацувати невеличкі деталі та мікро
схеми. Легке поколювання віддавало в пальцях до 
тих пір, аж поки між ними не опинився крихітний 
транзистор.

Після цього Арсей ще трохи поводив за носа 
паліденських автолюбителів, кілька разів вмика
ючи двигун та прислухаючись до чмихання стар
тера, аж врешті-решт витягнув потрібного тран
зистора і, з серйозним виглядом обнюхавши його, 
сказав:

— Здається, оця штукенція пробита. Треба її 
замінити.

З облич паліденців було видно, що вони дуже 
сумніваються в цьому, однак двоє з-поміж них ки
нулися до своїх автомашин, і через хвилину захека
ний переможець короткого змагання вручив Ар- 
сеєві необхідну деталь.

Кремезний блондин знову заліз до кабіни, і дви
гун, ще кілька разів чмихнувши, зненацька рівно 
загудів. Автомобілісти криво заусміхалися й поча
ли розходитись, кидаючи холодні погляди в бік Ар
сея, і лише власник транзистора потиснув тернійце-

ві руку і сказав:



— А все-таки ми допомогли шановному брату!
Повеселілий водій лімузина довго тряс Арсею ру

ку, і з такої віддалі виразно відчувався благородний 
запах коньяку.

— Ну спасибі, брате, виручив ти мене! Чим же я 
можу віддячити? Може, тебе підвезти? Сідай, сідай! 
А куди ти прямуєш?

— В Ольдегор, — відповів Арсей, зачиняючи 
дверцята.

Блондин витріщився на нього, потім ляснув себе 
долонею по коліну і зареготав:

— Ну ти даєш! Ти що, вирішив добратися до ньо
го пішки?

— Та ні, — усміхнувся Арсей, — я завжди розра
ховую на водіїв, які нічого не тямлять у власних ав
томобілях.

Паліденець на кілька секунд завмер з розкритим 
ротом та піднятою рукою, потім із силою опустив її 
на плече Арсея і знову зайшовся реготом:

— Ну ти даєш! Ну молодець!
Він довго не міг заспокоїтись, нарешті кілька 

разів глибоко вдихнув та видихнув повітря і, 
завівши двигуна, різко рушив з місця.

— А якщо серйозно? — з усмішкою поглянув він 
на тернійця.

— Це тебе так цікавить?
— Мене дуже цікавить усе, що хоч трохи вихо

дить за рамки буденного життя, — багатозначно 
відповів блондин, нахиляючись до Арсея. При цьо
му він повернув кермо трохи вправо, потім автома
тично крутнув у зворотному напрямку, і лімузин 
ледь не зачепив зустрічну вантажівку. — Куди 
лізеш, дегенерате...



Останні слова були вимовлені таким докірливо- 
незлобивим тоном, що Арсей засміявся і несподівано 
відчув приплив симпатії до паліденця. З пам’яті зри
нуло перелякане обличчя череватого водія автобуса, 
його тремтячі руки, й тернієць коротко розповів 
новоспеченому приятелю про свої дорожні пригоди.

Той зареготав, плескаючи себе по коліну, і Арсей 
подумки подякував долі, що на трасі в цей час не бу
ло жодного автомобіля.

— І ти не знаєш, чому він тебе висадив? Ха-ха-ха- 
х-х... Уяви собі — через мене! Усі, хто їхав до Апалін, 
бачили мою машину, і хто-небудь блимнув твоєму 
череваню фарами — обережно, мовляв, начальство!

— А чого саме він злякався? — невинно поціка
вився Арсей. — Хіба твоє начальство перевіряє на 
дорогах квитки?

Паліденець знову зареготав, і Арсей почав се
рйозно непокоїтися за своє життя.

— Мене, до речі, звати Лукаром, — промовив 
блондин, пересміявшись. — А тебе?

— Арсеєм.
— Арсеєм? Гм-м, — протягнув Лукар. — Доволі 

рідкісне ім’я на Палідені. Арсей... У ньому вчу
вається щось тернійське. Ти, бува, не тернофіл?

— Керівник місцевої організації, — відказав 
якомога спокійніше Арсей.

Однак на обличчі й у голосі щось, певно, змінило
ся, бо Лукар, глипнувши на нього, знову зареготав і 
плеснув рукою по плечу:

— Заспокойся, хлопче, я пожартував. Тобі до 
тернофіла далеко, як мені до планетарного началь
ства. Той швидше власного язика відкусить, аніж 
говоритиме незнайомій людині подібні речі.



— Я бачу, ти великий фахівець у цій галузі, — не 
втримався від іронії Арсей.

— Уяви собі, це так, — усміхнувся паліденець, і 
в Арсея, який раптом відчув за машкарою 
жартівливості щось серйозніше, у грудях заштри
кали холодні голки.

Лукар затримав на ньому свій погляд на мить 
довше, ніж це було можна, і лише якимось дивом 
Арсей устиг крутнути кермо ліворуч перед густим 
рядком бетонних стовпців. Паліденець лайнувся і 
різко зупинив машину.

— Я бачу, ми швидше потрапимо до моргу, ніж в 
Ольдегор, — сказав він. — Арсею, ти зможеш повес
ти автомобіль?

— Давай спробую, — відповів тернієць таким то
ном, що Лукар аж пирснув.

Арсею ніколи раніше не доводилось мати справи 
з паліденськими автомобілями, однак у нього був 
величезний досвід керування найрізноманітніши
ми транспортними засобами. Щоправда, кілька 
перших поворотів та різкий підйом лімузин прой
шов досить-таки незграбно, але невдовзі тернієць 
почав відчувати можливості автомобіля так, наче 
їздив на ньому все життя, і став поступово нарощу
вати швидкість. Уперше за час перебування на 
Палідені в його душі зародилося піднесення, непо
вторні звуки шерхоту коліс, гудіння двигуна на 
найвищій ноті, свист вітру за вікном синтезувалися 
в чудову мелодію, яка наповнювала світлою 
радістю все єство. Дерева, кущі, стовпці, дорожні 
знаки за вікном миготіли, як у прискореній зйомці, 
і лише блискавична реакція інспектора космічної 
служби давала змогу миттєво приймати правильні



рішення. Населені пункти траплялися відносно рід
ко, й Арсеєві лише кілька разів доводилося стриму
вати порив розпаленого бігом автомобіля.

Лукар спершу хотів було трохи подрімати, проте 
шалена швидкість, при якій, здавалося, колеса пе
рестають торкатися дороги, захопила і його. Важко 
сказати, скільки часу все це тривало, однак посту
пово містечка та села почали траплятися частіше, 
автомобілів побільшало, і Лукар та Арсей поверну
лися до звичайного стану.

— Арсею, мені просто бракує слів! — описав свої 
враження Лукар, захоплено дивлячись на терній
ця. — Ти просто автомобільний бог! А я, уяви собі, 
вже кілька днів шукаю водія! Усе, вирішено, я бе
ру тебе!

Арсей здивовано повернув голову до паліденця і 
зміряв його недовірливим поглядом.

— А хто ж тоді ти, вибач за цікавість?
Останній напад реготу в Лукара тривав най

довше.
— Якщо тебе цікавить моє звання, — нарешті 

промовив він, — то я підполковник планетарної 
безпеки, а якщо посада, то ти маєш справу з началь
ником відділу боротьби з тернофільством регіональ
ного управління.

Арсей набрав повні груди повітря і повільно ви
дихнув його.

— А в тебе добре самовладання, — зауважив Лу
кар, весело позираючи на тернійця, — я ще раз пе
реконався у правильності свого вибору. Твій попе
редник, на жаль, був позбавлений сміливості та по
чуття власної гідності, і мені до смерті обридли йо
го улесливий голос та зігнута спина. Так що їдемо



відразу ж в управління, і ще сьогодні я тебе 
оформлю.

Підполковник говорив про призначення Арсея 
своїм водієм як про вирішену справу, зовсім не до
пускаючи можливості відмови. А сам щасливець 
напружено міркував, як уникнути пастки, до якої 
він мчав у розкішному чорному лімузині. А що, як 
це його єдиний шанс?

Однак часу на роздуми було обмаль. Незабаром 
автомобіль перетнув межу міста, й Арсей, проми
нувши кільце та кілька жвавих перехресть, на
решті збагнув, що не знає далі дороги.

— То куди нам, брате підполковнику? — запитав 
він, відчуваючи у животі неприємний холодок.

— Я ж тобі сказав, в управління планетарної без
пеки, — невдоволено пробурчав Лукар. — До речі, 
можеш звертатися до мене просто "шеф"

— Вибачте, шефе, але я дуже погано орієнтуюся 
в Ольдегорі, — надав голосу винуватого тону Арсей.

— Ти що, серйозно не знаєш, де наше уп
равління? — протягнув підполковник, недовірли
во дивлячись на тернійця. — Ну ти даєш! Бульвар 
Чесності, два, — і, помітивши кислу міну на об
личчі свого водія, неохоче додав: — Повертай пра
воруч.

Хвилин через десять вони зупинилися біля ма
сивної п’ятиповерхової споруди, від якої віяло чи
мось моторошним. Лукар вибрався з автомобіля і 
покликав Арсея:

— Ходімо зі мною!
У сутінках навколо управління раптом спалах

нули десятки ліхтарів, і Арсей враз відчув себе го
лим та беззахисним. У голові безупинно крутилося



розпачливе запитання: "Що робити, що ж роби
ти?", але нічого кращого, ніж підкоритися словам 
Лукара, на думку не спадало.

Проминувши пост із двох лейтенантів, які хваць
ко козирнули підполковникові, на що той лише 
мляво махнув рукою, вони піднялися на другий по
верх і рушили довжелезним коридором. Дійшовши 
до повороту, Лукар прочинив крайці двері й жестом 
наказав Арсеєві ввійти до кімнати. Це була, очевид
но, приймальна, про що свідчив стандартний бюро
кратичний набір меблів, а вглибині, біля вікна, по
скрипували ще одні двері, з-за яких долинали ве
селі збуджені голоси.

— Давай сюди свого паспорта і чекай мене тут, — 
наказав Лукар і простягнув руку. Від такої не
сподіванки Арсей на якусь мить отетерів, а тоді зо
бразив на обличчі розкаяння і пробурмотів:

— Ви знаєте, шефе, я забув його вдома.
Лукар аж розкрив рота від здивування, потім 

повільно похитав головою і сказав:
— Ну, чоловіче, від тебе не знаєш, чого чекати. 

Ніяк не вирішу, чи захоплюватись твоєю сміливіс
тю, чи посадити в підвал за неповагу до законів. Ну 
гаразд, якщо так, то я просто зроблю запит в 
Апаліни. Ти хоч адресу свою пам’ятаєш?

— Аякже, можете записати, — повільний вдих, 
щоб хоч трохи подумати, — вулиця Слави, чотир
надцять, квартира вісім.

— Таких речей я ніколи не записую, затям собі, — 
усміхнувся Лукар і швидко вийшов за двері.

"Арсею, це — кінець!" — похололо всередині. 
Ноги наче прикипіли до підлоги, а пальці вп’ялися 
у спинку крісла. Ситуація була цілковито безви



хідною. Без документів чи супроводу його звідси не 
випустять, вікно виходить у внутрішній дворик, 
шансів утекти — жодних. Залишалося тільки 
чекати.

А за стіною веселощі були саме у розпалі. Неве
ликий чоловічий хор затягнув у десяток голосів 
жалісливу пісню про нещасливе офіцерське кохан
ня, однак до кінця її доспівати не вдалося через не
стримний регіт більшості виконавців. Чийсь голос 
загорлав: "Увага, увага! Давайте кинемо жереб, хто 
сьогодні питиме подвійну порцію за здоров’я нашо
го дорогого полковника..." і тут зовнішні двері 
відчинилися, впускаючи до кімнати Лукара.

— Ось що, хлопче, — почав він звичайним голо
сом, і Арсей полегшено перевів дух, — відповідь з 
Апалін прийде вранці, а ти поки що поїдеш ночува
ти до нашого готелю. Завтра о десятій тебе звідти за
беруть. Я зараз дам чоловіка, він відвезе.

— Але я маю тут родичів, — спробував заперечи
ти Арсей, проте Лукар лише відмахнувся і пішов до 
сусідньої кімнати. Компанія вибухнула вітальним 
ревом, потім почулося розчароване гудіння, і назад 
підполковник вийшов у супроводі здорованя з про
стим круглим обличчям.

— Куди його, в одиночну? — допитувався той, ог
лядаючи тернійця.

— Скажеш, щоб помістили в люкс.
— То ви що мене, у в’язницю? — здивував

ся Арсей.
Лукар зареготав.
— Заспокойся, Арсею! Нам би кожному пожити в 

таких умовах, як там. Ну гаразд, завтра продовжи
мо розмову.



Він красномовно махнув рукою, і Арсеєві зали
шилось лише покірно поплентатися за своїм 
провідником.

— А ти звідки, з самих Апалін? — задля годить
ся поцікавився здоровань.

— Ага, — лаконічно відказав Арсей, обміркову
ючи план своїх дій. Усе розгорталося досить вдало, 
адже, за відомостями Демина, співробітники безпе
ки такого рівня незахищені. Хоча хтозна...

Проминувши пост, причому військовий цього 
разу й не глянув у їхній бік, вони вийшли на 
вечірню вулицю й сіли у великий темний пікап. 
Машина різко рвонула з місця і вже за хвилину чи 
дві була далеко від небезпечного місця. Арсей 
глибоко вдихнув повітря, тамуючи зовсім не 
потрібне зараз хвилювання, і звернувся до водія:

— Нам ще далеко їхати?
— Ні, потерпи, скоро будемо на місці, — відповів 

той, не повертаючи голови.
— А ти не хотів би змінити маршрут?
Цього разу здоровань відреагував активніше, 

видавши якийсь незрозумілий звук і кинувши на 
тернійця здивовано-глузливий погляд. У ту ж мить 
його очі згасли, і вже без жодних емоцій він зосере
дився на дорозі.

— Давай на вулицю Справедливості, — наказав 
Арсей і полегшено відкинувся на спинку сидіння.

Хвилин за десять автомобіль, повернувши за ріг, 
зупинився, і Арсей крізь бокове скло побачив на 
будинку табличку з надписом "вулиця Справед
ливості".

— Спасибі, друже, — сказав він і вибрався 
назовні. Пікап різко рушив уперед і швидко розта



нув у темряві погано освітленої вулиці. Уранці 
водій з’явиться до Лукара і винувато розповість, як 
пасажир підступно обманув його, підсунувши от
руйну цигарку, й зник невідомо куди, причому в 
пам’яті бідолахи не залишиться ані сліду від 
справжніх подій цього вечора.

Ось будинок номер двадцять три, вузькі сходи, 
запахи десятка вечерь, що можуть звести з ро
зуму, квартира вісім, кретинський дзвінок у 
вигляді якоїсь мелодії. На порозі з ’являється 
невисокий чорнявий молодик у спортивному 
костюмі.

— Добрий вечір, Юліне, — повільно каже 
Арсей, — вам привіт від Демина, вашого земляка з 
Рідан, — і простягає господарю руку.

Той бере її обома своїми і довго, довго трясе.

— Ну, давай, Юліне, не тягни, — сказав Арсей, 
напружено застигнувши у кріслі, — я бачу, ти 
щось маєш.

— З тобою неможливо працювати, Арсею, — 
усміхнувся паліденець, — у мене таке відчуття, що 
мої слова зайві, оскільки ти вже й так усе знаєш.

Тернієць лише заперечливо хитнув головою, 
зберігаючи свій зосереджений вигляд, і це було ще 
одним свідченням його стану.

— Не турбуйся, я нічого не збираюсь приховува
ти, — вів далі Юлін, — просто дуже не хотів би ми
моволі тебе спровокувати. До мене дійшла інфор
мація, що капсула з вашого корабля в лабораторії 
планетарної кримінології регіонального управлін
ня. Але ці відомості доволі сумнівні...



— Я повинен використати кожен шанс, — промо
вив Арсей, соваючись на своєму місці, і паліденець 
вдався до пояснень:

— Ти розумієш, джерелом цієї інформації є чо
ловік, якому ми останнім часом не дуже довіряємо. 
Усе необхідно ретельно перевірити, перш ніж почи
нати щось робити.

— І скільки це триватиме? — скептично поціка
вився Арсей.

— На жаль, на моєму рівні перевірку зробити не
можливо, — зітхнув Юлін, — треба звертатися до 
Феліса, а він буде лише через кілька днів.

— Кілька днів — це страшенно довго! — різко 
зірвався з крісла Арсей і зробив кілька кроків, на
магаючись погасити надмірне збудження. — Мені 
не можна втрачати ні хвилини, адже йдеться про 
життя мого товариша!

Тернофіл і далі сидів на стільці біля столу й ди
вився на свого гостя поглядом, у якому легко чита
лося заперечення.

— Ми не можемо розпочати планування опе
рації, не встановивши хоча б того, чи дійсно капсу
лу привозили сюди. Я вже не кажу про те, чи був 
тут Орес...

— Юліне, ти розумієш, що його кожної миті мо
жуть забрати звідси? — Арсей намагався говорити 
спокійно, але обличчя видавало крайнє напружен
ня. — Тоді наші шанси на успіх стануть зовсім 
мізерними!

— Вони стануть абсолютно нульовими, якщо ми 
провалимося через погану організацію справи, і 
тоді доведеться рахувати інші шанси щодо наших 
власних голів. Я не маю змоги забезпечити про



никнення в лабораторію, для цього потрібен 
Феліс...

Арсей опустився назад у крісло і, заплющивши 
очі, кілька хвилин просидів нерухомо. Його 
співрозмовник мовчки вертів у руках годинника й 
кидав у бік тернійця співчутливі погляди. Нарешті 
той заворушився, звів на Юліна рішучий погляд і 
промовив:

— Я зважив усе і... вирішив діяти сам. Якщо 
можна, допоможи мені консультаціями з деяких 
питань.

Паліденець різко тріпнув головою, випустив із 
рук годинника, який із металевим брязкотом упав 
на підлогу, й підвівся.

— Арсею... зрозумій мене правильно, я . .. — у йо
го голосі вчувався відчай. — Не роби мене остан
ньою нікчемою у власних очах. Адже я справді не 
можу сам нічого зробити, оскільки працюю на над
то низькому рівні... Я ніколи собі не пробачу, якщо 
ти потрапиш їм до рук...

— Юліне, даруй мені, я не хотів тебе образити. — 
Арсей підійшов до тернофіла і легенько обійняв 
його за плечі. — Просто я не маю права чекати 
стільки часу, це з мого боку буде справжнісіньким 
злочином.

Паліденець мовчав, опустивши голову.
— Ти погоджуєшся мені допомогти?
— Арсею, ти навіть не уявляєш, що то за лабора

торія! Це кілька три-, чотириповерхових великих 
корпусів, сотні кімнат плюс охорона, спеціальні ко
довані перепустки й турнікети на прохідних!..

Арсей усміхнувся.
— Друже мій, усе ж таки я — тернієць...



Юлін ще трохи поборовся із собою.
— Гаразд, — нарешті промовив він. — Сідай біля 

мене, я тобі намалюю схему лабораторії.
Через півгодини тернієць уже досить добре уяв

ляв собі розміщення корпусів, відділів та служб, 
систему входу та виходу. Кожен корпус мав цент
ральну прохідну, де чергував вахтер, і кілька робо
чих прохідних, які перекривали доступ до окремих 
відділів. Усюди були встановлені автоматичні 
турнікети, що спрацьовували після обробки кодів 
на жетонах-перепустках. Самі перепустки зберіга
лися на головному вході і видавалися тільки за на
явності необхідних документів. За тими документа
ми вахтер визначав колір жетона і, відповідно, 
рівень доступу. Цю обставину можна було б визнати 
навіть за сприятливу, якби на головній прохідній 
разом із вахтером постійно не перебував офіцер 
служби безпеки.

— Послухай, Юліне, ти можеш мені сказати, як 
виглядає психозахист? — несподівано поцікавився 
Арсей.

— Я тільки знаю, що це металева пластинка, яка 
кріпиться ззаду на голові, — розвів руками тер
нофіл.

Арсеєві той опис раптом здався чимось знайо
мим, однак він тут же відкинув цю думку, оскільки 
сам не був фахівцем із таких питань.

— А від кого ж вони захищаються?
— Від тернійців, звісно, — усміхнувся Юлін. — 

Ти ж не станеш стверджувати, що це робиться да
ремно. А також від усіляких мутантів, у яких пси
хічні особливості виробляються самовільно, та 
особливо небезпечних злочинців, які зуміли десь



роздобути спеціальні тернійські методики самонав
чання і не злякалися загрози смертної кари...

— Що ж, у мене, здається, все, — в голосі Арсея чо
мусь прозвучали винуваті нотки. — Спасибі, Юліне.

— А тепер, якщо можна, ознайом мене зі своїм 
планом, — попросив паліденець із легким докором 
у тоні.

Арсей зітхнув.
— Що тобі сказати? План простий: пробратися 

на територію лабораторії, де-небудь дочекатися 
ночі й розпочати пошуки.

— Тоді найперше запитання: як ти збираєшся 
пройти через головний вхід повз офіцера планетар
ної безпеки?

— Я ще не знаю цього, — похитав головою Ар
сей, — зорієнтуюся на місці, — і він рішуче підвівся 
зі стільця.

— Я йду з тобою, — промовив Юлін і додав, на
штовхнувшись на заперечливий погляд терній
ця: — Покажу, як туди добиратися.

Вони мовчки вийшли на вулицю, ледве впхалися 
в автобус, через кілька зупинок пересіли в тролей
бус і незабаром уже стояли біля височезної стіни ла
бораторії.

— Метрів за двісті — прохідна, — кивнув голо
вою в потрібний бік Юлін.

— Спасибі, друже, — вдячно промовив Арсей, — 
іди готувати ще одне спальне місце, бо, можливо, я 
повернусь не один.

— Зачекай, а як же одежа? — похопився раптом 
паліденець.

— Викрутимося, — махнув рукою Арсей, відчу
ваючи, що вже не в змозі змінити власне рішен



ня. — Головне — це знайти Ореса і повернути його 
до життя, а там буде видно...

До зупинки під’їхав тролейбус і, голосно чмих
нувши, відчинив двері. Юлін сів у нього, й Арсей 
залишився сам.

Головна прохідна розміщалася не в самій стіні, 
а трохи вглиб від неї. Тому щоб оглянути її, не 
викликаючи підозри, Арсей змушений був пере
йти на протилежний бік вулиці і заглибитися у 
скверик, де виявив лавку, прикриту густим ку
щем. За весь час спостереження через прохідну в 
обидва боки пройшло лише кільканадцять чо
ловік. Крізь скляні двері тернієць виразно бачив, 
як вахтер прискіпливо вивчає документи тих, хто 
хотів пройти на територію лабораторії, та видає їм 
перепустки і, що було дуже дивно, так само при
скіпливо перевіряє людей, які виходили в місто. 
Офіцер був неподалік і не втручався в дії вахтера, 
але нікуди не відлучався і весь час міг контролю
вати його роботу.

Отримавши деяке уявлення про об’єкт, Арсей 
глибоко замислився. Потрібно було терміново ви- 
найти якийсь спосіб пробратися всередину, але 
придумати щось путнє ніяк не вдавалося. А час ми
нав, з кожною хвилиною наближався кінець робо
чого дня, після чого потрапити в лабораторію стане 
практично неможливо. Залишалось єдине: йти ва- 
банк і спробувати так обробити вахтера, щоб офіцер 
нічого не помітив, у разі ж невдачі знешкодити обох 
і забиратися якнайдалі звідси. Ризик страшенний, 
але чи ж  є альтернатива?

Арсей уже підводився з лавки, коли його раптом 
осяяло. Випросивши у випадкового перехожого мо



нетку, він бігцем кинувся розшукувати справний 
автомат. І коли знайомий голос у трубці вимовив 
стандартне: "Слухаю!", з грудей тернійця вирва
лось полегшене зітхання.

— Юліне, це я. У тебе є телефон чоловіка, до яко
го я йду?

— Не зна-аю, — невпевнено протягнув терно
філ. — Але хлопці повинні десь мати. Якщо ти за
чекаєш кілька хвилин...

— Ні-ні, — обірвав його Арсей, — у мене лише 
одна монетка, і невідомо, чи вдасться роздобути 
Ще. Послухай, я маю до тебе велике прохання: роз
шукай той номер і через півгодини, рівно о чет
вертій п’ятнадцять, зателефонуй нашому прияте
леві й займи його розмовою хвилину-другу. Ти все 
зрозумів? О четвертій п’ятнадцять. Давай звіримо 
годинники...

В умовлений час Арсей наближався до 
прохідної і з кожним кроком відчував, як усе 
швидше й швидше б’ється серце. Довелося навіть 
сповільнити ходу і трохи зайнятися собою. Офіцер 
без жодної цікавості дивився в його бік, але 
тернійцеві здавалося, що цей погляд матеріа
лізується і лягає на плечі справжнім фізичним тя
гарем. Поблизу прохідної більше нікого не було, й 
на перешкоді Арсеєвому задуму стояв один-єди- 
ний чоловік з невеличкою металевою пластинкою, 
цим незбагненним витвором відсталої паліденсь- 
кої науки. У голові раптом закружляли панічні 
думки: "А що, коли Юлін підведе?! А може, 
потрібного номера не знайшли?!" Тоді, звичайно, 
доведеться діяти без жодного плану, а це... не хо
четься навіть думати.



До дверей залишалося ще метрів зо п’ять, коли 
раптом у приміщенні задзвонив телефон. Офіцер 
зняв трубку лінивим жестом, але раптом зірвався 
на ноги й виструнчився, повернувшись убік і стоя
чи тепер майже спиною до проходу.

Арсей зрозумів, що ця ефектна сцена — справа 
рук Юліна, і кинувся вперед ледве не бігцем. Вах
тер зміряв його здивовано-підозрілим поглядом, 
але раптом невловимо змінився на обличчі, відразу 
ж поліз до сейфа й вийняв звідти пластинку черво
ного кольору.

— Я вас дуже уважно слухаю, брате полковнику, 
але тут страшенно погано чути, — кричав у цей час 
офіцер, відключившись від усього довкола.

Опинившись у дворі, Арсей швидко попрямував 
до найближчого від прохідної корпусу технічних 
служб. Черговий вахтер, помітивши колір його же
тона, тут же підхопився зі стільця, розплився в 
улесливій посмішці й чомусь закивав головою. Ар
сей встромив пластинку в отвір на панелі 
(відповіддю на це було сухе клацання замків), по
вернув рамку турнікета й рушив коридором. Потім 
ураз зупинився, обернувся до вахтера, й той раптом 
смикнувся, ще раз кивнув та опустився на своє 
місце.

У коридорі Арсей зустрів двох молодиків, на схо
дах — ще кілька чоловік, але ніхто не звернув на 
нього особливої уваги. Третій поверх, четвертий, 
заспокійлива тиша, на підвіконнях — помітний 
пил (відразу видно, що сюди, до архівів, навідують
ся доволі рідко). Поворот праворуч, ще кільканад
цять кроків, скрипіння вхідних дверей, три 
кабінки, клацання защіпки. Ось і все.



Витягнувши з-за труби шматок газети, Арсей 
простелив його на єдиній сходинці й сів, притулив
шись плечем до перегородки. Невидима сила, що 
тримала напруженим усе тіло, враз відпустила, і 
ноги раптом налилися свинцем, руки дрібно задри
жали, а легені, здавалось, удвічі зменшилися в 
об’ємі, змушуючи кожного разу на повні груди вди
хати далеко не ароматне повітря. Звичайно, цього 
не так важко позбутися вольовими, методами, але 
краще повністю розслабитися, віддатися могутнім 
природним силам, сконцентрованим в організмі, й 
разом з іншими ресурсами поновити і запаси щедро 
потраченої психічної енергії...

Невдовзі у коридорі почулися перші приглушені 
кроки, до них додались інші, й коридором прокоти
лася доволі потужна звукова хвиля. Згодом тиша 
ще кілька разів переривалась окремими квапливи
ми кроками, аж поки знову не запанувала над чет
вертим поверхом. Освітлення поволі змінювалось, 
отримуючи все менше підтримки знадвору, і 
нарешті слабенька електрична лампа стала єдиним 
його джерелом. Арсей підвівся, з приємністю від
чуваючи благотворні наслідки відпочинку, відчи- 
нив дверцята і, ступивши кілька кроків, клацнув 
вимикачем. Потім повернувся на своє місце і зно
ву присів.

Десь у підсвідомості зародилося щось не
спокійне, нетерпляче і тут же забилося, заштрика
ло німим проханням: "Починай швидше!" Однак 
поки що йому успішно протистояло спокійно-роз
важливе: "Зачекай, ще не час". У коридорі почуло
ся човгання, що наближалося, потім двері не
приємно зарипіли, і прокурений чоловічий голос



здивовано хмикнув та промовив щось нерозбірливе. 
Скрипуча мелодія пролунала у зворотному поряд
ку, і незабаром все стихло.

Неспокійна думка поступово міцнішала, зміню
ючи тон від несміливого прохання до категоричного 
наказу, а непроникна спершу стіна заперечення 
поволі руйнувалася під натиском свого активного 
супротивника. Слабенькі косі промінчики прожек
торів знадвору легенько окреслювали контури 
предметів, але з заплющеними очима наставала 
справжнісінька пітьма. У ній можна було розчини
ти і ноги, і руки, і решту тіла, і сходинку з перего
родкою — усе, що хвилину тому ще здавалося ре
альним, безперечним, єдино існуючим тут і зараз. 
Натомість виникала інша реальність: об’ємні, 
живі, тілесні шуми, фони, звуки, сигнали. 
Необхідно тільки зосередитись і якнайглибше зану
ритись у цей дивний світ, де звичайні поняття 
світла, кольору, форми, розміру набувають зовсім 
іншого змісту, допірнути до того ще невідомого, 
непізнаного, ще ні разу не чутого, але нездатного 
обманути, проскочити повз увагу. Правда, його мо
же не бути зовсім, однак таку думку потрібно гнати, 
гнати подалі від себе...

"І-і-і-і... — раптово проривається тихенький 
писк, і все, окрім нього, втрачає свій зміст. У першу 
мить це чудова мелодія щастя, довгожданого від
криття, але тут же — гарячий плазмовий струмінь, 
що прошиває серце наскрізь. "І-і-і-і-і-і... — рівно, 
без жодних модуляцій. То голос Смерті!

Швидко повертається назад відчуття власного 
тіла, з пітьми виринають неясні контури перегоро
дки та дверей, але тонкий механічний, неживий



звук не зникає. Він кличе до себе, він просить, ви
магає, наказує переконатися в тому, що один із 
сйнів матері-Терни вже ніколи не повернеться до
дому...

Арсей повільно підвівся, наче боячись загубити 
сигнал, і, відчинивши кабінку ударом ноги, рушив 
до виходу. Двері знову проспівали свою гидку пісню 
та ще й голосно грюкнули, але тернієць уже не звер
тав на це уваги. Він раптом втратив самовладання і 
кинувся бігти вздовж коридору, однак, відчувши, 
що джерело сигналів опускається кудись униз, зу
пинився. "У цьому корпусі, але нижче, на другому 
або третьому поверсі, — швидко отямився він і по
вернув до сходів. — Але чому тут, де розміщені 
технічні служби?" За цією думкою клубочився 
цілий рій інших, готових кричати, ридати, прокли
нати, але зараз вони могли тільки зашкодити, тож 
Арсей просто заблокував їх.

Третій поверх виявився також порожнім, а з по
ведінки джерела сигналів стало остаточно зрозу
міло: біомаяк разом із мертвим тілом Ореса на дру
гому поверсі. Арсей прискорив біг і через півхвили
ни вже стояв, важко дихаючи, перед нічим не 
примітними зовні дверима зі скромним номером на 
невеличкій флуоресцентній пластинці. Трохи збоку 
на стіні виднілась маленька продовгувата панель із 
двома рядами кнопок. "Потрібно відшукати 
код", — промайнуло в голові, й суто механічно Ар
сей взявся за клямку, однак, усупереч здоровому 
глузду, двері клацнули і м’яко подалися вперед. Це 
було настільки несподівано, що тіло на якусь мить 
просто-таки закам’яніло. Нарешті Арсей обережно 
переступив через поріг і, причинивши за собою



двері, обвів кімнату уважним поглядом. Побачене 
змусило його знову вражено завмерти.

Проміння прожектора, відбите стінками внутріш
нього дворика, освітлювало невеличке приміщення з 
двома столами, канцелярською шафою та сейфом. 
Зрозуміло, що Ореса тут не було, та й не могло бути, 
але ж сигнали біомаяка все ж таки йшли звідси!

Заціпеніння раптом відійшло, й Арсей двома 
стрибками опинився біля столу, що стояв під вік
ном. На світлій лакованій поверхні лежали Оресів 
хронометр та крихітний металевий циліндрик, яко
го хтось інший при такому освітленні міг би просто 
не помітити.

— У-у-у! — розпачливо простогнав Арсей, закри
ваючи обличчя руками. — Як же та-а-ак?!

Від думок, які ще хвилину тому роїлись у глиби
нах свідомості, не залишилося й сліду, а в голові на
томість важко борсались запитання: "Як ці кляті 
недоумки змогли витягнути маяк?! Що сталося з 
Оресом?!" Вони відлунювали у вухах з такою си
лою, що Арсей не відразу зрозумів, чому це раптом 
його так різонуло відчуття смертельної небезпеки. 
Він ледве встиг відняти руки від обличчя, коли 
щось сухо клацнуло, і кімнату залила хвиля пеку
чого світла, яке засліпило очі й стиснуло тіло мо
гутніми кліщами.

— Арсею, кого я бачу? — почувся знайомий 
насмішкуватий голос. — Як же це ти так заблу
кав? Ми, здається, домовлялися про зустріч зовсім 
не тут!

Тернієць нарешті зумів розклепити повіки і по
бачив біля дверей сяючого задоволеною посмішкою 
Лукара. Той стояв, притулившись спиною до



одвірка, й легенько поводив з боку в бік пістолетом. 
Арсей похитнувся, зробив мимовільний крок до  

паліденця, і раптом йому в обличчя вдарила потуж
на паралізуюча хвиля.

"Авантюра, все це було авантюрою... — ще 
встиг подумати він і знепритомнів.

Доволі швидко прийшовши до тями, Арсей 
відчув, що його тіло, перехоплене біля колін та під 
руками, висить у повітрі, не торкаючись підлоги, і 
рівномірно похитується в такт якомусь гупанню. 
Обережно розплющивши очі, він побачив лише не
виразні обриси дверей, які пропливали повз нього, і 
зрозумів, що його кудись несуть. У голові шуміло, в 
роті й носі відчувалося щось неймовірно гидке, тіло 
задерев’яніло, і це давало змогу носіям поводитися 
з ним, як із звичайною колодою. Стало поволі світ
лішати, збоку пропливла синювата лампа, і Арсей 
відчув, що вони почали спускатися сходами вниз.

Тернієць знову заплющив очі, щоб передчасно не 
виявили, що він опритомнів, і прислухався. Спо
чатку до нього долинуло металеве ляскання, потім 
почувся короткий діалог: "Куди?" — "Давайте в 
шосту". Далі був дзенькіт ключів, і, нарешті, важке 
рипіння масивних дверей.

Невеличка подорож закінчилася, і за мить Арсей 
відчув, що його тіло більше нічим не підтри
мується. Голова інстинктивно смикнулася вгору, й 
відразу ж короткий політ зупинила холодна бетон
на підлога.



— Ти дивись, це падло вже й головою крутить, — 
здивовано проказав чоловічий голос, який щойно 
запитував "куди?". — А я думав, що він до ранку не 
отямиться. Ах ти ж, сволото тернофільська!

Останні слова були виголошені таким тоном, що 
Арсей інстинктивно заблокувався, і недаремно, бо 
тут же в лівому боці з’явилось неприємне відчуття, 
викликане ударом. Однак відразу ж прийшла без
жалісна думка-наказ: "Не можна, не розкривайся! 
Для них ти повинен залишатися паліденцем!"

— Ну, брате, ти явно розучився бити, — засміяв
ся другий голос, і Арсей, зусиллям волі знявши бло
кування, голосно скрикнув від різкого болю в жи
воті. Перший голос люто процідив крізь зуби щось 
нерозбірливе, і на тернійця посипався град безлад
них ударів. Ще деякий час Арсей намагався трима
тись, лише глухо стогнучи, але швидко здався і зно
ву перекрив доступ больовим сигналам. Правда, йо
го мучитель продовжував шаленіти, терзаючи не
чутливе тіло, і заспокоївся тільки тоді, коли напар
ник насмішкувато мовив:

— Та кинь ти, він уже давно відрубився.
Після цього екзекуція припинилася, почулися

кроки, грюкіт важких дверей, потім ще якісь неви
разні звуки, й нарешті все стихло. Арсей спробував 
розплющити очі, але підняти вдалося лише праву 
повіку. Слабенька лампочка мляво освітлювала 
голі кам’яні стіни, низьку стелю, голе пружинисте 
ліжко та унітаз, трохи збоку стояв невеличкий стіл 
з двома табуретками. Оглянувши своє нове помеш
кання, Арсей сконцентрував увагу на собі й став по
волі розгальмовувати сигнальну систему. "Про



фесіонали працювали", — подумки гмикнув він, бо 
з перших же відчуттів зробив висновок, що справді 
серйозних пошкоджень немає, й одним рішучим зу
силлям повністю зняв контроль. Відразу ж у тіло 
зусібіч вп’ялися десятки розпечених ножів, вида
вивши з уст мимовільний зойк, а в голові миттю за
металося панічне: "Блокуй, блокуй!" Однак трива
ле блокування було небезпечним для здоров’я і мог
ло закінчитися гангреною або сепсисом, тому дове
лося змиритися з постійним ниючим болем. До того 
ж через деякий час виявилося, що біль той стерп- 
ний, а надто якщо просто лежати, не роблячи різ
ких рухів. Арсей навіть став розмірковувати, чи не 
краще перебратися на ліжко, коли за дверима не
сподівано почувся шум, і довелося завмерти на хо
лодній бетонній підлозі.

У замку клацнуло, почувся знайомий звук 
відкривання дверей, хтось увійшов у камеру. Підій
шовши до Арсея, він зупинився, невдоволено за
бурмотів, у ніс тернійцеві раптом вдарило щось не
стерпно різке. Тіло конвульсивно здригнулося, ви
кликавши хвилю гострого болю, й Арсей, глухо за
стогнавши, розплющив єдине працездатне око.

Перед ним навпочіпки сидів Лукар із невелич
ким балончиком у руці. На ньому була форма 
підполковника, а з правого боку на поясі висіла ко
бура бластера.

— От тварюки, — співчутливо сказав паліде
нець, похитуючи головою, — що вони з тобою зро
били! Отакі дві сволоти можуть зганьбити всю пла
нетарну безпеку! Ну нічого, це їм так не минеться. 
Ти можеш підвестися?



Арсей почав підійматися, раз у раз постогнуючи, 
і за хвилину вже стояв, похитуючись у різні боки. 
Лукар присунув табуретку до стіни й жестом запро
сив тернійця присісти, а сам вмостився біля столу.

— Пробач, Арсею, що я тебе турбую серед ночі, — 
сказав він цілком товариським тоном, начебто про
сто заскочив до приятеля в гості. — Відверто кажу
чи, я зовсім не розраховував, що тернофіли клю
нуть на таку примітивну наживку, ще й досі не мо
жу відійти від подиву. Але що сталося, того вже не 
зміниш.

Арсей лише глибоко зітхнув, від чого в груди на
че хтось увігнав кілька цвяхів.

— Ти знаєш, я вже давно займаюся тернофіла- 
ми, — вів далі Лукар, — але ніколи не думав, що 
їхня організація становить таку серйозну небез
пеку. Ну, різні там розмови, книги, листівки, ві
дозви — то все дитячі забавки, нездатні особливо 
зашкодити нашому суспільству, яке...

— Лукаре, — обірвав його Арсей, — ти що, наду
мав полицемірити переді мною?

Підполковник уважно поглянув на тернійця, 
потім усміхнувся і різко змінив тему.

— От не розумію, хоч убий, — сказав він, — для 
чого вам знадобився той тернієць у коматозному 
стані, майже мертвий? Для урочистого поховання, 
чи що?

— А де він зараз? — несподівано вихопилося в 
Арсея майже мимоволі.

Лукар зареготав.
— Ви лише погляньте на цього дивака! — вигук

нув він, трохи вгамувавшись. — Сам у такій ситу



ації, що час вінок замовляти, а ще продовжує дума
ти про своє завдання!

— Сказав би відразу, що не знаєш, — буркнув 
Арсей, відвертаючись.

— Ти помиляєшся, брате мій, — промовив Лукар 
із ноткою поблажливості в голосі, — хоча це й суво
ра таємниця, але я теж не хлопчик для доручень. 
Твій тернієць...

Він зробив ефектну паузу, й Арсей весь аж зав
мер, переставши навіть дихати.

— ...на науковій базі в Теркосі, — закінчив 
Лукар.

Підполковник дивився на Арсея трохи насміш
кувато, але його вигляд не зміг обманути тернійця: 
він зрозумів, він раптом відчув усім своїм єством, 
що це — правда!

— Ну як, ти задоволений, що вивідав у мене сек
ретні відомості? — засміявся Лукар, посвоєму ви
тлумачивши стан тернійця. — А тепер послухай 
уважно, що я тобі скажу. Не подумай тільки, що я 
міг би з простоти сердечної вибовкати планетарну 
таємницю. У цьому криється звичайний прагма
тичний розрахунок. Тепер, коли ти знаєш те, чого 
не повинен знати, маєш перед собою тільки два 
шляхи: або співпрацювати з нашою службою, або 
лягти в могилу. Навіть якби тобі вдалося якось про
скочити між зубами у нашого правосуддя, я ніколи 
не допущу, щоб носій секретної інформації вирвав
ся з-під моєї опіки.

— Ризикуєш, — хитнув головою Арсей, не
сподівано зауваживши, що, всупереч усьому, відчу
ває до Лукара якусь незбагненну симпатію.



— Ризикую, — погодився той. — Але я розумію, 
що ти не простий функціонер, а справжня фігура. А 
з часом і з моєю допомогою зможеш піднятися ще 
вище, якщо, звичайно, вибереш перший варіант. 
Альтернатива ж — смерть, морок, небуття. Отож?..

— Мені треба подумати, — похмуро відка
зав Арсей.

— Даю тобі десять хвилин.
Лукар підійшов до ліжка і сів на скрипучі пру

жини, опершись спиною на бильце. Арсей відвер
нувся до стіни, нахилився вперед і сховав обличчя в 
долонях. Так минуло хвилин зо двадцять, протягом 
яких паліденець кілька разів кидав погляд на го
динника і промовисто зітхав. Нарешті він звівся на 
ноги, підійшов до Арсея і запитав:

— Ну то що?
— Боюсь, Лукаре, ти мене не за того маєш, — по

чулось у відповідь.
— А, то ти так? — несподівано скипів паліде

нець. — Ану встань!
Арсей почав неквапливо підводитись, і в цьому 

русі вже було щось нове, ось тільки що саме — Лу
кар ніяк не міг збагнути. Він схопив свого в’язня за 
плечі, різко крутнув його і раптом опинився віч-на- 
віч із рішучим, впевненим у собі, готовим до бороть
би тернійцем, на обличчі якого не залишилося жод
ного сліду від побоїв.

— А-а-а... — вихопилося з уст Лукара. Рука сама 
потягнулася до кобури, та пізно.

Арсей кинувся на супротивника, збиваючи його з 
ніг, і ще у падінні відчув під пальцями тоненьку 
металеву пластинку. Вже на підлозі ошелешений



Лукар зрозумів усе і розкрив рота для безсилого 
розпачливого крику, але раптом немовби дві гострі 
крижані бурульки ввіткнулися йому в очі, пронизу
ючи наскрізь тіло і душу, наповнюючи свідомість 
безмірним тоскним холодом.

Відчуваючи, що ось-ось знепритомніє, Лукар 
зібрав останні сили і різко відштовхнув тернійця. 
Той, очевидно, вже не чекав опору, бо легко відле
тів до стіни і, вдарившись об неї головою, залишив
ся лежати. Лукар, майже не контролюючи себе, ви
хопив бластер, обома руками навів його на нерухо
ме тіло і натиснув на спусковий гачок. Розпечений 
плазмовий потік прошив Арсея наскрізь, і він за
смикався у передсмертних конвульсіях, а Лукар не 
відпускав гашетки доти, доки від тернійця не зали
шився тільки попіл. Тоді він схопив якусь ганчір
ку, змів усе докупи, кинув в унітаз і кілька разів 
спустив воду.

У голові раптово з’явилася нав’язлива думка-на- 
каз: "А тепер спати, спати, спати", і Лукар, упавши 
просто на бетон, відразу поринув у важке забуття 
без сновидінь.

Арсей поклав сплячого паліденця на ліжко, вос
таннє глянув йому в обличчя і рушив до дверей. 
Усе склалося настільки вдало, що годі було й чека
ти кращого, і лише одне запитання ніяк не знахо
дило відповіді: "Чому він так легковажно відки
нув версію, що я другий тернієць із потерпілого 
корабля?"

Арсей стояв біля вікна і мовчки дивився у степ, 
на який поволі спадали сутінки. Усього лише за де



сять кілометрів звідсіля знаходилися надсекретні 
корпуси Фізичного сектора, місце майже легендар
не для мешканців Теркоса, недоступне практично 
нікому з невтаємничених. Із глибин пам’яті раптом 
виринуло втомлене обличчя Феліса і його глухува
тий голос: "Є надзвичайно тривожні відомості про 
те, що у Фізичному секторі Теркоса розробляється 
якась диявольська зброя. Арсею, ми дуже 
сподіваємось на вашу допомогу в цій справі. Якщо 
інформація підтвердиться, то це означатиме, що 
світ стоїть на порозі першої космічної війни. Те
перішнє керівництво Палідена не зупиниться ні пе
ред чим, особливо в умовах, коли інші цивілізації 
абсолютно не готові до такого повороту подій. Нас 
усіх чекатиме щось жахливе" "А як же ваша орга
нізація?" — запитав тоді Арсей. "Ті тернофіли, 
яких ми зуміли підготувати до роботи у Фізичному 
секторі, там безслідно позникали..." Пробач, Фелі- 
се, пробач, я не зміг тобі нічим допомогти, але вже 
з цього можна зробити висновок, що у фізиків від
бувається щось дуже серйозне.

А от те головне, заради чого він і прибув у Біоло
гічний сектор бази, схоже, наближається до щас
ливої розв’язки. Орес перебуває зараз у приміщен
ні п’ятої лабораторії, за свідченнями очевидців, 
живий та здоровий, тільки непритомний. Взагалі- 
то не вірилося, що паліденці можуть понад місяць 
тримати цілком здорового тернійця у такому ста
ні, але за час перебування на цій клятій планеті 
Арсей уже встиг звикнути до багатьох ней
мовірних речей.

За допомогою місцевих тернофілів був розробле
ний детальний план визволення Ореса, де передба



чалося все до найменших дрібниць, і тепер Арсей із 
посмішкою згадував свою ольдегорську авантюру. 
За вікном уже зовсім стемніло, і цифри на годинни
ку невідворотно наближали початок проведення 
операції.

У точно визначений час Арсей стояв під двери
ма п’ятої лабораторії і ніяк не міг стримати шале
ного калатання серця. Вхід було розблоковано, 
двері легко відкотилися вбік, і тернієць, пересту
пивши поріг, опинився у широкому коридорі. Тре
ба пройти кільканадцять кроків вперед і поверну
ти у треті двері ліворуч. Слабеньке світло сигналь
ної лампи освітлює невеличку кімнатку, стіл із 
терміналом, якийсь складний пристрій, а ще там, 
під стіною, високе лікарняне ліжко-стіл. На ньому 
з заплющеними очима лежить Орес, і його спо
кійне рівномірне дихання змушує завмерти на 
місці. Через мить заціпеніння спадає, Арсей щоду
ху кидається до віднайденого у цьому страшному 
світі друга з майже непереборним бажанням схо
пити, затрясти, розбудити, і лише в останню мить 
опановує себе й зупиняється. Повільно проводить 
долонями над химерним плетивом дротів і, пере
конавшись, що вся сигналізація відключена, 
знімає з голови сплячого тонкий металевий обруч. 
Однак Орес продовжує лежати, навіть не ворух
нувшись, і Арсей, схилившись над ним, виявляє 
на скронях тонесенькі металеві пластинки склад
ної форми. Якийсь час уважно досліджує спосіб їх 
закріплення і, не виявивши нічого небезпечного, 
різко висмикує. Орес легенько стогне, але його очі 
усе ще заплющені. Тоді Арсей кладе товаришу до



лоні на чоло і так завмирає. По всьому тілу Ореса 
пробігає якась хвиля, обличчя оживає, і ось на
решті повіки здригаються й починають поволі 
підніматися...

— Що за чортівня? — виразно промовив Орес і, 
поривчасто сівши, нерозуміючим поглядом втупив
ся в Арсея. Потім підніс руку до голови, ледь скри
вився, щось пригадавши, і невпевнено запитав:

— Послухай, ми що... живі... Арсею?
Той стояв мовчки, не в змозі що-небудь сказати. 

Орес зіскочив з ліжка, схопив товариша за плечі й 
легенько труснув.

— Що з тобою?
— Друже мій, — повільно вимовив Арсей, — вос

таннє ми бачилися рівно тридцять п’ять днів 
тому...

Несподівано сили знову повернулись до нього, і 
він схопив Ореса в обійми. Той не опирався, але й не 
підтримував пориву свого товариша, бо явно не міг 
нічого зрозуміти. Нарешті Арсей вичерпав запаси 
емоцій і коротко розповів Оресові про головне. Той 
вражено мовчав, усвідомлюючи почуте, потім не
довірливо похитав головою і запитав:

— А як же ти мене знайшов?
— Це довга історія, — відмахнувся Арсей. — 

Розповім іншим разом. Не пізніше як через п’ять 
хвилин ми повинні залишити це приміщення, — 
він узяв зі столу принесений пакунок і подав това
ришу. — Давай швидше...

Орес квапливо одягнув на себе таку ж уніформу 
технічного працівника, що й на Арсеєві, й вони ви
йшли у коридор та рушили до ліфта.



— Послухай, а як же наш катер? — раптом за
хвилювався Орес.

— Я не займався його перевіркою, але, судячи з 
усього, він у цілком нормальному стані, — відказав 
Арсей.

— Але чому ж тоді ми?..
— Не знаю, Оресе, не знаю...
Вони підійшли до ліфта, й Арсей натиснув кноп

ку виклику. Двері відразу ж розійшлись, тернійці 
зробили крок уперед, але раптом немов наштовхну
лися на якусь невидиму перешкоду. Перед ними 
стояв чоловік середнього зросту, ще не старий, але 
вже з помітною сивиною у волоссі, і, схоже, зовсім 
не збирався впускати їх до кабіни. У голові Арсея 
майнула думка ще раз скористатися психічною 
зброєю, однак він одразу ж зрозумів нездійснен
ність свого задуму: щось невловиме виказувало в 
незнайомцеві ще одного представника Терни. Він 
заблокував двері ліфта, легенько, самими кутика
ми уст, посміхнувся і сказав:

— Привіт, хлопці.
Орес розгублено зиркнув на Арсея, чекаючи його 

реакції, а в пам’яті того наче відкрився якийсь 
шлюз: перед очима промайнув рідний університет, 
згадалось юнацьке захоплення психічними пробле
мами, кілька наукових статей із замисленим облич
чям на першій сторінці, планетарна конференція і 
фраза про пластинки за вухами, яка чомусь викли
кала сміх у залі. Усе ще не до кінця вірячи у свою 
здогадку, він подивився просто у вічі тернійцеві й 
промовив:

— Добрий вечір, Аліане.



Слова Арсея вдарили чоловіка, немов електрич
ний розряд. Він миттю втратив свій упевнений ви
гляд, відразу постарішав, згорбився, і на його чолі 
з’явилася довга глибока зморшка.

— Що вдієш, — сказав він, тяжко зітхаючи і 
прихиляючись до бічної стінки, — на Терні я був за
надто відомою людиною.

Орес дивився на нього вражено і водночас із не
довірою.

— Ви... ви той самий Аліан, який загинув у 
космічній катастрофі?

— Той самий, — відповів тернієць, опустивши 
голову.

Запало напружене мовчання.
— Вибачте, Аліане, — нарешті промовив Арсей, 

заздалегідь відчуваючи, як безглуздо звучатимуть 
його слова, — вибачте, але ми поспішаємо.

— Хлопці, хлопці, — тихо відказав Аліан, — 
ваш план був чудовим, але ви не могли передбачи
ти, що, крім кількох паліденських сигналізаційних 
систем, в Оресовому ложі була встановлена одна на
ша, відома лише мені та керівництву бази. Отож усі 
виходи з Теркоса вже заблоковані, а через двадцять 
хвилин сюди прибудуть спецзагони народної 
гвардії.

Він помітив реакцію Ореса на свої слова і сумно 
похитав головою:

— Не дивись, будь ласка, Оресе, на мене з такою 
ненавистю, адже я врятував тобі життя. Коли кап
сулу привезли до Ольдегора, ти був майже мертвим 
навіть за тернійськими поняттями. Твої нутрощі 
являли собою справжнісінький вінегрет, і я майже



півдоби простояв біля операційного столу. Якби ти 
не потрапив до мене, то зараз був би вже далеким 
від людських турбот, бо Арсей нічим не зміг би тобі 
допомогти.

— Тоді навіщо ж ви тримали Ореса непритом
ним? — наливаючись раптовою люттю, процідив 
Арсей.

— Такою була жорстка умова паліденців. Зви
чайно, я розумів, що Орес їм потрібен для якихось 
майбутніх експериментів, і зробив би усе, щоб не 
допустити цього, але відмовитись одразу означало б 
його смерть.

— Ну що ж, спасибі вам за доброту та безкорис
ливість, — саркастично промовив Орес.

Аліан відповів йому довгим поглядом, у якому не 
відчувалося ні образи, ні докору.

— Я вчинив би так незалежно від обставин, — 
сказав він, — але все ж це був особливий випадок. 
Саме того дня, коли Оресова капсула впала на поле 
біля Рідан, Кларет уперше випробував свою уста
новку, і я підсвідомо відчував, що ці події взаємо
пов’язані.

— Кларет? — вражено перепитав Арсей, не всти
гаючи осмислювати все почуте. — Він теж тут, на 
Палідені?!

— Так, його загибель також була інсценована, — 
відповів Аліан. — Зараз він працює у Фізичному 
секторі.

— А що то за установка? — продовжував допиту
ватись Арсей, відчуваючи, як тіло вкривається хо
лодним потом.

— Я не фізик, і маю дуже приблизні уявлення 
про дослідження Кларета. Суть їх, здається, поля



гає в тому, що при анігіляції речовини та антиречо
вини різної молекулярної структури виникають 
надзвичайно потужні потоки електронів, протонів 
чи нейтронів або їхніх античастинок. Якщо навчи
тися ними керувати, то наука отримає інструмент 
колосальної потужності...

— Який інструмент, Аліане?! — вигукнув Арсей, 
безпорадно розводячи руками. — Ви створюєте для 
паліденського керівництва жахливу, диявольську 
зброю! Невже цього не розуміє Кларет?! Невже цьо
го не розумієте ви?!

— Кларет завжди був лише вченим... — знизав 
плечима Аліан, але його обірвав холодний голос 
Ореса:

— Убивця, божевільний убивця...
— Ні, Кларет завжди був лише вченим! — не

сподівано закричав Аліан, червоніючи та судомно 
стискаючи кулаки. — І я теж! Я ніколи не ліз ні в яку 
політику, ні в які брудні справи! Я тільки мріяв ство
рити технічний психозахист для хворих, немічних, 
недорозвинутих — для тих, хто може стати жертвою 
психічної агресії! Для цього мені потрібно було про
вести якусь сотню-другу абсолютно нешкідливих ек
спериментів, усього лише двісті експериментів зара
ди такої благородної мети! Чому Вища наукова рада 
Терни заборонила мені їх проводити, кваліфікував
ши як аморальні?! Чому Кларетові не дозволили про
водити свої роботи на рідній планеті?! Чому?!

Аліан замовк і стояв весь червоний, напруже
ний, зі стиснутими кулаками, ніби апелюючи до 
Вищого суду.

— Я не знаю, чи правильно повелися з вами, — 
сухо промовив Арсей, мимоволі згадуючи свої



власні аморальні дії, — але щодо Кларета в мене 
немає жодних сумнівів. І ви теж усе зрозумієте, ко
ли перші нейтронні потоки вдарять по Терні.

Десь далеко зародився наростаючий гул, і Арсей 
звернувся до Ореса:

— Нам час іти. У дворі є всюдихід, спробуємо-та- 
ки прорватися.

— Зачекайте, хлопці, — раптом сказав Аліан. 
Він вийшов з кабіни ліфта, дістав з кишені блис
кучу кодовану пластинку і простягнув її Арсею. — 
Ти знаєш, як дістатися до ангарів? У першому 
боксі є мій ракетоплан. Це все, що я можу для вас 
зробити.

Десь підсвідомо Арсей до останньої миті ві
рив, що Аліан недаремно чекав їх у ліфті, що він 
підкаже якийсь вихід, і тепер у його душі панува
ла складна суміш полегкості, вдячності та спів
чуття.

— А як же ви? — запитав він, беручи ключа.
— Я залишаюся, — відповів Аліан і зробив 

крок убік.
Орес мовчки потиснув йому руку і зайшов до 

кабіни, а Арсей, несподівано щось пригадавши, за
тримався:

— Аліане, це ви сказали їм, що Орес був на ка
тері сам?

Учений здивовано підняв брови, але тут же опус
тив їх і коротко кивнув.

— У той час ви вже знали про мене?
— Знав.
— Чому ж ви так ризикували?
— Не знаю...
— Що ж, спасибі вам...



Коротка перевірка всіх систем катера показала, 
що вони перебувають у нормальному робочому ста
ні та що ніяких проблем із польотом не буде. Тепер, 
коли з’ясувалася суть Кларетової роботи і час про
ведення ним випробувань, тернійці вже приблизно 
уявляли, що трапилося того фатального дня. По
тужний позитронний потік умить вивів з ладу всі 
комунікаційні канали, включаючи основний, дуб
люючий та три резервні, й цим просто відрізав ко
рабельний мозок разом із терміналом управління 
від ходової частини та всіх периферійних систем, 
які самі по собі залишились практично неушкодже- 
ними. Регенераційному контуру вдалося відновити 
зв’язок лише тоді, коли до поверхні планети зали
шалося не більш як кількасот метрів, і спускова си
стема ціною неймовірних перевантажень усе-таки 
посадила катер на Паліден. Що ж стосується 
відстрілу Оресової капсули, то зараз йому самому 
було соромно згадувати, що під час падіння він пе
ребував у майже шоковому стані і так стиснув биль
ця свого крісла, що намертво заклинив кнопку ка
тапультування.

Поспіхом стартувавши з поверхні Палідена, Ар
сей вивів катер на стаціонарну орбіту і завісив його 
над Теркосом. Розмита лінія, що розділяла нічну 
темряву і світлу царину дня, вже давно відступила 
на захід від наукової бази, а в пілотському відсіку 
ще й досі панувала гнітюча тиша.

— Ну, що будемо робити? — нарешті порушив 
мовчання Орес якимось чужим голосом і тут же 
став відкашлюватися.

— Я бачу лише один вихід, — похмуро озвався 
Арсей, — чи, може, ти придумав щось інше?



— Та що тут придумаєш, — скрушно зітхнув 
Орес. — Єдина альтернатива — мчати на Терну й 
відразу ж кидатися у Вищу планетарну раду.

— І чого ти від неї доб’єшся? — гірко усміхнувся 
Арсей. — Дипломатичної ноти з рішучим протестом? 
Та вона навіть цього не зробить, оскільки не має жод
ного переконливого доказу. Зрозумій, ми з тобою во
лодіємо справді жахливою інформацією, але найст
рашніше полягає в тому, що ніхто, крім нас, не змо
же нею правильно скористатися. Без перебільшень, 
у наших руках — доля всіх цивілізацій Системи.

Вони знову замовкли, намагаючись усвідомити 
ту неймовірну відповідальність, що лягала на їх 
плечі, однак це було понад людські сили. І лише хо
лодок повільно заповзав під блискучі тернійські 
комбінезони.

— Послухай, Арсею, — знову заговорив Орес, — 
а може, ми просто драматизуємо ситуацію? Чому ти 
такий упевнений, що паліденське керівництво 
обов’язково скористається Кларетовою установкою 
як зброєю?

— Я провів на Палідені більш ніж місяць і не 
маю анінайменших сумнівів у цьому, — відповів 
Арсей тоном, що свідчив про його глибоку переко
наність у своїй правоті.

— Відсутність сумнівів — ще не доказ, — уперся 
Орес, — а ми збираємося позбавити життя тисячі ні 
в чому не винних людей.

Арсей змінився на обличчі, заскреготів зубами і 
стиснув кулаки так, що вони аж побіліли.

— Так, тисячі, — процідив він, ледве стримую
чись, щоб не зірватись на крик, — але на другій 
шальці терезів — мільярди, ти розумієш —



мільярди! Мені теж не хочеться помирати, я люб
лю життя не менше, ніж ти, але... не можна, не 
можна інакше!

— Даремно ти так, Арсею, — докірливо промовив 
Орес. — Не треба звинувачувати мене у малодуш
ності. Просто... Коли я згадую останню Всепалі- 
денську війну, то цілком розумію стан наших пред
ків, які спрямовували свої ракетоплани на скупчен
ня ворожої техніки: перед ними були вороги, і вони 
люто ненавиділи їх. А зараз під нами — всього лише 
мирні наукові містечка, де поряд із творцями уста
новки мешкають їх дружини і навіть діти...

Арсей закрив обличчя долонями і тихо застог
нав, а Орес відвернувся і втупився поглядом у боко
вий ілюмінатор. Так минули кілька довгих тягучих 
хвилин. Нарешті Арсей опустив руки і безбарвним 
голосом проказав:

— Я знайшов один варіант, який розв’яже всі 
проблеми. Ми злітаємо до Спостережного Кільця, й 
ти залишишся на якій-небудь станції для зв’язку з 
Терною, а я повернуся назад. Дійсно, навіщо ж ги
нути обом, коли із завданням успішно впорається й 
один. Сподіваюсь, що за день вони ніяк не встиг
нуть евакуювати установку, навіть якщо це відразу 
спаде їм на думку.

Обличчя Ореса враз налилося кров’ю, він рвучко 
зірвався на ноги і нахилився до Арсея, готовий ви
бухнути образою, обуренням та люттю, але раптом 
охолов і повернувся у запасне крісло.

— Арсею, Арсею, — докірливо промовив він, — 
хіба ж ми перший рік літаємо разом? Може, я й 
справді наплів тут... зайвого, але хіба ж заслужив 
на таке?..



Арсей перегнувся через бильце свого крісла, схо
пив Ореса за плечі й притягнув до себе.

— Пробач, друже, пробач, — заговорив він так, 
неначе хто тримав його рукою за горло. — Клянусь, 
це остання незаслужена образа, завдана тобі мною.

Несподівано на центральному ілюмінаторі спа
лахнуло щось надзвичайно яскраве і на кілька се
кунд засліпило тернійців, хоча вони й не дивились 
у той бік.

— Що це таке? — вражено прошепотів Орес, як і 
Арсей, протираючи очі й повертаючись до ілюміна
тора. Просто перед ними, там, де ще хвилину тому 
стояли корпуси Фізичного сектора наукової бази 
Теркоса, поволі розпливалася невеличка бура 
пляма.

— Що це? — повторив Орес, невідомо кому адре
суючи свої слова.

Та Арсей раптом усе зрозумів і коротко пояснив:
— Анігіляція.
Орес кивнув головою, і вони, відчувши, як рапто

во страшний тягар звалився з їхніх плечей, прики
піли поглядами до плями, що поступово змінювала 
свої величину, форму та забарвлення.

— Хтось із них виявився справжнім терній- 
цем, — озвався Орес трохи згодом, відкидаючись на 
спинку крісла й заплющуючи очі.

— Або вони обидва, — додав Арсей. — Хоча 
чому саме тернійцями? Просто справжніми лю
дьми...

Вони ще трохи помовчали, звикаючи до думки, 
що людство врятоване ціною інших життів і що 
смерть їм більше не загрожує. Нарешті Орес під
вів очі:



— Ну що, тепер додому?
Арсей відповів йому посмішкою.
— Додому...
Він опустив руки на клавіатуру, і планета Бра

терства, хитнувшись, попливла додолу й зникла з 
ілюмінаторів, залишивши по собі тільки легке і 
щемке відчуття чогось втраченого назавжди...



Я, ВОЛОДАР...
Фантастичне оповідання

"Я, могутній Володар неосяжного Перену, закон
ний правитель королівства Ста озер, мудрий пове
литель Верхнього та Нижнього Марджі й милосерд
ний покровитель гірської країни Таора, прийшов до 
вас, освячений таємничою Печаттю Богів — незапе
речним доказом виявлення їхньої ніким не збагнен
ної Волі..."

Мине лише кілька днів, і хтось із моїх 
підопічних, повернувшись сюди, на це ж місце, ви
голосить такі слова перед величезною юрбою 
зустрічаючих, і, як один чоловік, багатотисячний 
натовп упаде на коліна, беззастережно приймаючи 
вибір Богів. Стояти залишаться тільки п’ятеро лю
дей, які ще раніше привітали нового Володаря, й се
ред них — я, нащадок колись славного і багатого, а 
тепер геть занепалого роду Фаро, той, хто вже за 
хвилину поведе п’ятьох претендентів непримітни
ми гірськими стежками до Дому Безсмертних, де й 
вирішуватиметься доля нашої величезної, але не
щасливої країни, а разом із нею — й цілого світу.

Ось тільки хто стане тим щасливцем, у чиї руки 
Боги віддадуть важке та небезпечне кермо влади? 
Мої очі пильно, але ненав’язливо оглядають усіх 
претендентів. Перший серед рівних, звичайно ж, 
достойний Ларко, далекі предки якого належали до



тодішніх королівських сімей Перену та Марджі. І 
справді, істинного, ненапускного благородства та 
гідності кровному принцові не позичати, це добре 
видно навіть з того, як він прощається зі своїми 
батьками та двома вродливими сестрами. Правда, 
за знатністю йому ненабагато поступається невисо
кий міцний Зео, але, якщо брати до уваги суто 
зовнішні ознаки, на високе походження цього мо
лодика не вказує нічого, окрім хіба що неприкритої 
пихи. Водночас пронизливий погляд свідчить про 
таку незламну рішучість та цілеспрямованість сво
го власника, що змушує ставитися до нього з до
статньою повагою.

Високий худорлявий Котіліс — єдиний з усіх 
нас, хто не належить навіть до благородних: його 
батько — скромний професор Королівського універ
ситету в адміністративному центрі Ста озер. Низьке 
походження претендента відразу впадає у вічі, од
нак воно також свідчить про його виняткові розу
мові здібності. Котіліс — знову ж таки єдиний, ко
му довелося по-справжньому складати суворий 
відбірковий іспит, і зробив він це настільки блиску
че, що навіть по-ворожому налаштовані судді не 
змогли нічого вдіяти. Що ж, закон є закон, і вперше 
за два з половиною століття нової історії Перену 
шанс стати Володарем з’явився у простолюдина.

Красень Жонн з висоти свого ледь не двометрово
го зросту добродушно поглядає на своїх численних 
родичів, які оточують його, й тільки мовчки 
усміхається у відповідь на всі настанови. Відчу
вається, що він не надто переймається тим, чи злас
кавляться над ним Боги, і розглядає наш Похід як



не вельми втомливу прогулянку. І справді, чому б 
не спробувати щастя, коли у батька є досить грошей 
для справи, яка в будь-якому разі тільки примно
жить славу багатої родини?

Остання групка проводжаючих помітно відріз
няється від решти. Тут не чути ні сміху, ні голо
сних побажань удачі, не видно поривчастих 
обіймів, немає гарячих поцілунків. Це й не дивно: 
Фабет — син останнього Володаря, який майже 
місяць тому раптово помер, залишивши після себе 
величезну імперію в стані глибокого занепаду, роз
валивши все, що тільки можна було розвалити. На
селення катастрофічно убожіє, разом із сильною 
владою зникають залишки поваги до закону, чорні 
хмари збираються на зовнішніх кордонах Перену, 
викликаючи хвилювання у провінціях. Рідні та 
близькі колишнього Володаря чудово це ро
зуміють, однак вдають, що всього лише дотриму
ються вимог місячного трауру. І чому нікому не 
спадає на думку, що саме такого правителя вибра
ли нам Безсмертні?

Цей сміливий висновок лякає мене самого, і я, 
притуливши долоні до лоба, гаряче прошу проба
чення у Богів. Несподівано гомін довкола вщухає, і, 
повернувшись праворуч, я бачу, як сурмачі Волода
ря у строкатому одязі шикуються рівненькою ше
ренгою й підносять угору свої інструменти. Ще 
мить — і напружену тишу розривають різкі, але ме
лодійні звуки похідного кличу. Заключна протяж
на нота тоне у голосному прощальному галасі, й 
п’ятеро — окраса та гордість усе ще могутнього Пе
рену — невеличкою групкою збираються біля мене.



Ще один змах начищених до блиску сурем, новий 
каскад звуків, що немовби пронизують наскрізь, — 
і ми повільно рушаємо до вкутаного імлою громад
дя гір, яке здіймається вгору, здавалося б, зовсім 
недалеко від нас. На чолі Походу, на своєму закон
ному місці Провідника, йду я, за мною тримається 
похмурий Фабет, далі крокують Ларко, Зео та 
Жонн, а замикає колону заглиблений у думки Коті- 
ліс. Проводжаючі ще деякий час несміливо тяг
нуться за нами, але я прискорюю ходу, і незабаром 
остання поодинока постать зникає за пагорбом.

Через кілька годин ми проминаємо невеличкий 
струмок і вступаємо в густі зелені хащі, які вкрива
ють підніжжя гір. Ледь помітна до цього стежина 
вже зовсім зникає, і мої супутники, зауваживши 
це, підтягуються ближче до мене. А я легко відшу
кую очима міцно закарбовані в пам’яті орієнтири і, 
сповнюючись радісного піднесення, впевнено веду 
свою групу далі. Цієї події я чекав довгі п’ятна
дцять років, щоденною важкою працею, тренуван
нями та наполегливими заняттями завойовуючи 
право називатися першим серед Провідників, і До
ля, спасибі їй, не відвернулася від мене.

Вечір ми зустрічаємо на широкій галявині, з якої 
крізь рідке сито дерев проглядаються чудові гірські 
луки. Колись тут пастухи випасали численні отари 
овець, мисливці бродили в пошуках здобичі, вечо
рами лунали тужливі пісні мешканців тутешніх по
селень, а гори були вкриті густим плетивом стежин 
та доріг. Але відтоді, як Боги вперше явили нашим 
предкам свою Волю, перебувати в цих місцях про
стим смертним суворо заборонено.



Сонце сідає за обрій, і гори поступово, знизу вго
ру, оповивають сутінки. Якщо й стає трохи прохо
лодніше, то це навіть приємно, і я розкладаю багат
тя зовсім не для того, щоб зігрітися. Просто по
лум’я завжди притягує до себе людей, і невдовзі я з 
задоволенням спостерігаю, як поволі тане взаємна 
настороженість та скутість, претенденти розсіда
ються навколо вогню й виймають із похідних тор
бин вечірні пайки. І коли, на деякий час залиши
вши товариство, я повертаюся з двома сухими 
деревцями на дрова, Котіліс уже веде своїм тихим 
голосом:

— ...Не хотіли поступатись один одному, 
оскільки обидва були достойними претендентами, 
та й жодна з сил, що підтримували їх, не мала 
відчутної переваги над іншою. Озброєні до зубів 
армії тільки чекали сигналу, щоб розпочати жах
ливу братовбивчу війну, і тоді Верховний Жрець 
закликав суперників довірити свою справу Найви
щому Суду. Він десь зумів розшукати таорійця, 
який клявся власним життям, що знає місце, де 
його дід на власні очі бачив Богів, і цей чоловік 
повів принців разом із їхніми найближчими людь
ми до Дому Безсмертних. Вступивши туди і 
підійшовши до напрочуд гладенької та теплої чор
ної стіни, яка могла бути лише витвором Божест
венних рук, претенденти упали навколішки і поча
ли благати Творців справедливо розв’язати їхній 
спір. Щиро набожний високородний Барі припав 
чолом до святого місця, а його суперник знехтував 
стародавнім звичаєм. І раптом стіна на мить спа
лахнула, всі присутні відчули на собі дотик Без
смертних, і коли Барі підвівся з колін і повернувся,



на його чолі виблискувала дивовижна Печать 
Богів... А сталося це двісті п’ятдесят років тому.

Проказавши останні слова, Котіліс обводить усіх 
таким поглядом, яким учитель озирає тупуватих 
дітей знатних батьків, і я, не стримавшись, з 
усмішкою виправляю його:

— Точніше, двісті п’ятдесят шість.
— О, так, прошу пробачення, па... — Він запи

нається, однак після короткої внутрішньої бороть
би все ж змушує себе опустити слово "пане” . — Ви
бачте, Нукі, це я приблизно, — в його очах читаєть
ся щось схоже на здивування. — Так от, з тих пір 
чимало самозванців намагались обманути Богів, 
але жодному з них не вдалось незаконно отримати 
Знак Володаря...

— Спасибі, Котілісе. — Ларко, очевидно, 
ініціатор цього невеличкого історичного екскурсу, 
шанобливо схиляє голову і тут же по-змовни- 
цьки підморгує мені. — Ви справжній коло
дязь знань.

— Пхе, — зверхньо кидає Зео, — дивно, як цей 
"колодязь" ще не засвоїв однієї очевидної істини...

Усі насторожено звертають погляди на нього, пе
редчуваючи щось недостойне, і воно не примушує 
довго на себе чекати:

— ...Що високе звання Володаря явно не для 
простолюдина.

Я бачу, як несхвально кривиться Фабет та хитає 
головою Жонн, як гнівно примружує очі Ларко, і 
сам сповнююся гострою неприязню до Зео. Але ра
зом з тим відчуваю, що він таки має рацію, бо Ко
тіліс справді не може подолати в собі відчуття 
власної неповноцінності щодо людей вищого похо



дження. Ось і зараз, замість того щоб гідно відпо
вісти Зео, він знічується, опускає голову і тихо 
відказує:

— На все воля Богів...
— Даремно ви так, пане Зео, — випереджаю я 

Ларко, який уже готовий різко засудити свого коле
гу, — за Законом, ви тут усі рівні.

— Не пхай свого носа, куди не слід, Нукі, — зне
важливо цідить Зео. — І взагалі, я, здається, не про
сто пан, а високий пан!

— По-перше, втручатися в такі справи належить 
до моїх обов’язків, — відказую йому якомога спо
кійніше, — а по-друге, на час Походу я маю право 
звертатися до претендентів саме так. Але якщо ви 
все ж бажаєте перейти на світську форму, то, будь 
ласка, називайте мене паном.

— Замість патякати, Нукі, краще підкинь до ба
гаття дров. — Зео, напевно, зараз гадає, що його тон 
є просто вбивчим.

— У цьому немає ніякої потреби, пане Зео, — не
зворушно відповідаю я.

У відблисках вогню добре видно, як обличчя мо
го супротивника швидко наливається люттю, та ко
ли вибух здається вже неминучим, Ларко не
сподівано підводиться, голосно прокашлюється і 
каже:

— Я гадаю, на сьогодні досить. Ходімо спати...

Сонце ще тільки позолотило верхівки найвищих 
гірських шпилів, а всі мої підопічні вже на ногах. 
Увечері ніхто не захотів лягати у спеціальній



хатині, призначеній для ночівлі претендентів, і ось 
тепер ранкова прохолода не дала їм додивитись 
останніх, найсолодших снів. Ну що ж, може, воно й 
на краще, адже сьогодні потрібно подолати основну 
частину шляху до нашої мети. Отож ми нашвидку 
снідаємо і вирушаємо в дорогу.

Якийсь час нас оточує соковита зелень гірських 
лук, потім насичені барви починають тьмянішати, 
втрачати багатство відтінків, нарешті їх змінює ли
ше одна, коричнева, і ми опиняємось у без
роздільних володіннях мовчазного каменю. Поки 
навкруги панує майже суцільний моноліт, я ще по
чуваюся цілком спокійно, та ось гірський схил стає 
дедалі пологішим, розрівнюється, вкривається 
камінням найрізноманітніших форм та розмірів, і в 
душі зароджується легке напруження. Спершу я 
вагаюся, чи варто тривожити моїх супутників, але 
врешті приймаю тверде рішення, зупиняю свою ма
леньку групу і звертаюся до претендентів із корот
кою настановою:

— Зараз ми повинні пройти відносно небезпечну 
ділянку шляху, що веде до Дому Безсмертних. Тут 
може статися кам’яний обвал. Тому я прошу вас бу
ти пильними та обережними, негайно сповіщати 
мене про будь-що підозріле, а в разі чого беззапереч
но виконувати всі мої накази.

Ми рушаємо далі, і напруження поступово відпу
скає мене. Та й справді, каменепади бувають тут 
надзвичайно рідко, і дуже сумнівно, що це може 
статись за той короткий час, поки ми проходитиме
мо небезпечний відтинок. До того ж повинна існува
ти якась зовнішня причина, здатна викликати об
вал, а сьогодні немає ні сильного вітру, ні зливи,



відсутня і загроза землетрусу, оскільки за людської 
пам’яті їх тут узагалі ще не бувало... Я так захоп
лююся цим самозаспокоєнням, що свідомість не 
відразу реагує на дивний приглушений шурхіт, 
який зароджується десь угорі, і моє тіло зупи
няється одночасно з тривожним вигуком Фабета:

— Нукі, що це?
Мені вже зрозуміло що, але жорстока витівка 

природи настільки приголомшує, що на мить я про
сто-таки кам’янію, заворожений грізними звука
ми. Однак це триває зовсім недовго, різким рухом я 
скидаю із себе заціпеніння і холодним чіпким по
глядом озираюсь навколо. За півсотні кроків від нас 
на пласкому боці лежить уже добряче занесена 
ґрунтом та дрібними уламками породи велика 
кам’яна брила, за якою можна перечекати не один 
такий обвал. Довкола застигли кілька менших ва
лунів, проте жоден із них не викликає в мене 
довіри, й мої очі ковзають далі. Ага, ось унизу під 
нами є щось, варте уваги: невисокий прямовисний 
укіс довжиною кроків з десять — усе, що залишило
ся від колишнього урвища, засипаного протягом 
тисячоліть ерозійних процесів. Оскільки на пошу
ки чогось кращого вже не залишається часу, я 
швидко оцінюю можливості обох укриттів і влад
ним тоном віддаю розпорядження:

— Фабете, Ларко та Зео, мерщій он за ту брилу! 
Жонне і Котілісе — за мною!

Ми досягаємо скелястого підмурка досить швид
ко, і, перш ніж узятись за своїх супутників, я ки
даю швидкий погляд на каменюку. Там нібито все 
гаразд. Тоді вкладаю Жонна з Котілісом під укосом 
головами один до одного, а сам лягаю на них звер



ху. Мить чекання — і неподалік від нашого сховку 
з бадьорим стукотом проноситься перший невели
кий камінець, а за хвилину-дві довкола скаженіє 
справжнісіньке пекло.

Як не готував я себе до всіх можливих не
сподіванок на шляху до Дому Безсмертних, але 
мені ніколи й на гадку не спадало, що одна з них 
здатна викликати такі моторошні відчуття. Голо
ва розколюється від неймовірного гуркоту, густа 
завіса пилу не дає дихнути, а серце просто завми
рає від могутніх ударів, від яких стугонить земля. 
Однак поки що великі каменюки обминають 
місце, де ми лежимо, боком, уламки середнього 
калібру пролітають над нами, не завдаючи шкоди, 
і тільки дрібні, а особливо ті, що вже починають 
втрачати швидкість, пролітають у небезпечній 
близькості від мене. Але раптом я чую наростаючі 
глухі удари, й тут ніби хтось гукає мені 
прямісінько в вухо: "Стережися, стережися!" Я 
зіщулююсь і ще міцніше притискаюсь до своїх то
варишів, і враз щось велетенське гепається зовсім 
поруч із такою силою, що нас аж підкидає у 
повітря. Я ще не встигаю судомно перевести 
подих, а вже з жахом відчуваю, що мої ноги 
чомусь піднімаються вгору і несподівано падають 
коліньми на щось тверде. Жонн! Він вискакує 
з-під мене і з божевільним криком кидаєть
ся геть.

— Жонне, назад! — несамовито верещу я кудись 
у спину Котілісу, не в змозі ні на волосину підвести 
голову.

Але ніяких вигуків більше не чути, а навколо 
продовжує гуркотіти каменепад.



Важко було повірити, що це жахіття може 
колись закінчитися, але нарешті над схилом знову 
запанувала тиша. Ми з Котілісом зводимося на ноги 
і, хитаючись, наче п’яні, мовчки обтрушуємо одяг. 
Невдовзі підходять наші товариші, я чую розгубле
ний голос Ларко:

— Нукі, невже це все насправді?.. Я сподівався, 
що мені просто примарилося...

Найбільше, чого я зараз хочу, — це трохи по
сидіти з заплющеними очима під укосом, притулив
шись спиною до скелі, однак швидко опановую себе 
і відказую:

— Треба його розшукати...
Знаходимо ми Жонна, точніше, те, що зосталося 

від нього, досить швидко. "Невже він сподівався 
вціліти у такій м’ясорубці? — повільно проповзає у 
моїй голові, поки я тупо дивлюся на понівечене 
тіло. — Та ні, просто він втратив контроль над со
бою... Але чому, чому я поділив їх саме так?" 
Остання думка приходить несподівано, я навіть 
мимоволі змахую рукою, щоб її відігнати, і, повер
нувшись до дійсності, заявляю:

— Мої повноваження не дають мені права 
вирішувати долю Походу, тому я змушений зверну
тися до вас із запитанням: що робити далі? Повер
нутись назад чи продовжити нашу місію? Прошу 
всіх висловити свої міркування.

— Та що там думати, тільки вперед! — відразу ж 
вигукує Зео. — Я не розумію, у чому тут може бути 
проблема?!

— Зео має рацію, — підтримує колегу Фабет.
— Але ж ми не можемо так залишити Жонна, — 

невпевнено озивається Ларко.



— Ми його поховаємо, — відмахується Зео.
— Пане Котілісе! — мушу нагадати я останньому 

претендентові, який уже вкотре бореться із самим 
собою, вирішуючи, яка відповідь більше личить 
високородній людині. Він усе ще вагається, та 
врешті, зиркнувши на скривленого Зео, кидає:

— Продовжуємо Похід.
Що ж, я їх розумію. Бідолашний Жонне, дове

деться тобі залишитись тут, у незатишній, на
швидкуруч влаштованій могилі. Я опускаюся не
подалік від загиблого і починаю руками розгріба
ти кам’янистий ґрунт. Котіліс, зітхнувши, рушає 
мені на допомогу, але необережний погляд на спо
творене тіло ще зовсім недавно живого товариша 
змушує його відскочити вбік і вивергнути з себе 
весь сніданок. Я продовжую свою роботу сам, і ли
ше закінчивши її, поглядом прошу допомоги, щоб 
не волочити труп Жонна по камінню, наче мішок. 
Ларко в цей час заспокоює Котіліса, Фабет відвер
тається, і тільки Зео, кинувши на колег зневажли
вий погляд, складає мені товариство. Засипаємо 
яму вже всі разом, і невдовзі на схилі з’являється 
невеличкий кам’яний горбок, біля якого ми бур
мочемо поховальні молитви. Останні почесті за
гиблому — і наша маленька групка продовжує 
свій шлях.

Усю дорогу я намагаюся нічого не думати, але од
не підступне запитання ніяк не дає мені спокою: 
"Чому ти поділив їх саме так?" Я то відганяю його 
від себе, то роздратовано відбиваюся: "Ну яка 
різниця, усі ж не могли поміститися під брилою!" А 
в голові вже крутиться ідіотське: "Ти відразу 
розділив їх на більш та менш достойних"



Це безглуздя приковує до себе всю мою увагу, і 
тому ввечері, присівши нарешті біля багаття, я не 
відчуваю нічого підозрілого у Ларковому запи
танні:

— Нукі, а чим викликаються такі каменепади?
— Розумієте, пане Ларко, — відказую без жодної 

задньої думки, — там по сусідству є дві вищі скелі, 
які під впливом вітру, сонця та води постійно руй
нуються, і каміння з них осипається на той схил, а 
далі повільно зсувається до підніжжя. Але часом 
буває, що один або кілька уламків починають коти
тися, порушують рівновагу інших, і тоді може ви
никнути каменепад.

— Переважно це трапляється, — вирішує 
підтримати своє реноме Котіліс, — під час ураганів, 
сильних злив, землетрусів, інших природних ка- 
таклізмів...

— Або... — несподівано я відчуваю, як усередині 
все завмирає, легеням бракне повітря, а в горлі за
стрягає огидний клубок, — або в результаті чиєїсь 
цілеспрямованої діяльності...

— Ви допускаєте, Нукі, що хтось навмисно?.. — 
Ларко, схоже, зовсім не дивує моя здогадка.

— А що ж залишається думати? Адже сьогодні 
не було ані вітру, ані дощу... — знизую плечима, 
все ще не розуміючи, як така природна думка не 
з’явилася раніше.

— Але ж це неможливо! — обриває мене Фа- 
бет. — Хто посміє напасти на учасників Походу Во
лодаря?!

— Таорійці, ось хто! — вигукує Зео, і його облич
чя вмить набирає лютого виразу. — Мало ще їх, 
падлюк, винищили! Дайте-но мені лише можли



вість, і я роздушу це осине гніздо, а кожного вцілі
лого примушу на животі вимолювати собі життя!

— Невже ви гадаєте, Зео, що насильство здатне 
вирішити всі проблеми? — несхвально дивиться на 
нього Ларко.

— А що ж, по-вашому, ще?! — аж розгублюється 
від такої наївності Зео. — Здається, вся історія Пе- 
рену та решти світу вчить нас саме цьому!

— Я думаю, ви помиляєтеся, — хитає головою 
Ларко, — історія вчить нас, що всюди потрібно шу
кати справедливих вирішень, бо саме Справед
ливість стоїть найближче до Добра. І сила повинна 
служити тільки їм двом.

— Сила нікому не може служити, крім ще біль
шій силі, — хмикає Зео. — Мене просто дивує, що 
ви цього не розумієте. І взагалі, Ларко, з вашими 
поглядами найкраще йти у священнослужителі.

— А  з вашими — у різники! — несподівано відру
бує Ларко.

Обличчя його опонента кам’яніє, рука тягнеться 
до короткого марджійського меча, але зупиняється 
на півдорозі, стиснувшись у кулак.

— Вибачте, Ларко, — цідить Зео крізь зуби, — я 
зовсім не мав на меті вас образити.

— Даруйте й ви мені, Зео, — холодно відказує 
Ларко, — я щиро жалкую, що піддався емоціям...

Наша команда впевнено просувається до мети у 
зменшеному складі, й, здається, ніхто навіть не зга
дує, що ще вчора серед нас був Жонн. Безглузда 
гризота минулого дня облишила мене, і тепер я



розмірковую над спонтанною, але цілком зако
номірною словесною сутичкою Між Ларко та Зео, 
намагаючись чіткіше визначити свою власну по
зицію. Звичайно, справедливість — звучить краси
во, але що розуміти під цим словом?

Мої далекі предки брали активну участь у підко
ренні гористої Таори, а один навіть вибився у пол
ковники. Що ж, війна, без сумніву, була жорсто
кою та кровопролитною, але на який епітет заслуго
вує її фінал — повна перемога Перену? Здавалося б, 
явна несправедливість, однак не все так просто. 
Адже внаслідок нашого завоювання дикі доти 
таорійці прилучилися до основних благ вищої 
перенської цивілізації, здобули писемність, отри
мали не знаний раніше Закон. Хіба ж це не Добро? 
А з іншого боку, застосування до всіх винуватців 
вчорашньої катастрофи жорстокого покарання — 
чи ж не буде це справедливістю, хоча й далекою від 
добра?

Поглинутий такими роздумами, я повністю 
довірився власному тілу, яке майже без втручання 
свідомості безпомилково знаходить вірний шлях. 
Однак врешті щось змушує мене повернутися до 
дійсності, і я, осмислено озирнувшись довкола, ба
чу, що ми наближаємося до вузької ущелини, дном 
якої має пролягти невеличка ділянка нашого мар
шруту. У всіх своїх приготуваннях до Походу я 
ніколи не приділяв цьому місцю особливої уваги, 
однак трагічні події минулого дня викликають зро
зумілу настороженість. І я зупиняю претендентів 
неподалік від входу, дістаю з чохла невеличкого са
мостріла, заряджаю його тонким металевим жалом 
і починаю видиратись на скелясту стіну.



Якщо там, зверху, хтось ховається, то він, зви
чайно, має велику перевагу наді мною, і це змушує 
триматися насторожі й бути готовим до всього. І не
даремно. Ледве я досягаю більш пологого місця, як 
з-за гранітної брили до моїх вух доноситься легень
кий шурхіт. Я блискавично падаю на лівий бік, і 
молодий таорієць, який зненацька виростає за де
сять кроків від мене, посилає стрілу мимо цілі. По
чуття чогось непоправного захльостує душу, коли, 
ще не підвівшись як слід, я помічаю на проти
лежній стіні ущелини іншого стрільця, але встигаю 
лише пронизливо закричати:

— Стережись!
Таорієць, звичайно, не піддається на мої просто

душні хитрощі, і Фабет з довгою стрілою в горлі 
повільно осідає на землю. Сам убивця тієї ж миті 
отримує в серце смерть із мого самостріла і падає го
ловою в каміння, але ніщо вже не зможе повернути 
життя, яке він забрав!

Перший таорієць налякано ховається за брилою і 
заходиться диким закличним вереском, а я кида
юсь униз, на ходу гукаючи розгубленим претен
дентам:

— За виступ ховайтеся, за виступ!
Котіліс останнім застрибує за рятівний бар’єр, і 

саме вчасно, бо над головами вже свистять знаме
ниті таорійські стріли. Тепер незначною перевагою 
володіємо ми, і в цьому швидко переконуються най- 
гарячіші нападницькі голови, які занадто само- 
впевнено кидаються до мертвого Фабета і для яких 
усвідомлення власної помилки після влучного зал
пу перенських самострілів стає останнім у житті. 
Проте загалом наше становище не викликає жод



них ілюзій щодо легкого порятунку, а якщо найб
лижчим часом ми не зможемо щось придумати, то 
воно взагалі стане практично безнадійним.

На щастя, легкий вітерець дме в бік таорійців, і 
це породжує певні надії на те, що ворога вдасться 
ошукати. Ось тільки питання: куди нам рухатися, 
щоб уникнути нерівної сутички? Я скликаю неве
лику військову нараду, і ми швидко доходимо 
спільної думки, що треба спробувати прослизнути 
вбік, оскільки відступ назад криє в собі найбільшу 
небезпеку переслідування та сумного для нас 
фіналу.

Отже, притулившись лобом до скелі, я коротко 
прохаю у Богів підтримки і, заздалегідь подяку
вавши їм, берусь до справи. Невеличкий брусок 
речовини, густий чорний дим від якої непогано 
служить для подачі сигналів, не становить ніякої 
небезпеки для здоров’я, однак усі ми розрахо
вуємо на те, що наші супротивники не будуть пере
конуватись у цьому за допомогою власних носів. І 
справді, сумний досвід останнього покоління 
бунтівників, котрі віднедавна стикаються з новим 
досягненням перенської військової думки, 
відіграє свою роль. І ледве перші, ще зовсім рідкі 
клуби диму починають підніматися вгору від ки
нутого мною бруска, як у стані таорійців чуються 
панічні вигуки: "Чорна смерть, чорна смерть!" — 
і відчайдушні нападники кидаються врозтіч, 
немов перелякані курчата. Скориставшись цим, 
ми вискакуємо з-за свого укриття і, повернувши 
ліворуч від ущелини, щодуху біжимо вниз по схи
лу. Потім повертаємо вправо, деремося поміж 
масивними виступами твердої породи, минаємо



невеличкий природний тунель і тільки тут дозво
ляємо собі трохи зменшити швидкість. Після 
страшного нервового напруження настає немину
ча розслабленість, і я не опираюсь їй, оскільки 
вважаю, що безпосередня небезпека вже минула. 
Звідки ж мені знати, що Доля готує нам ще один 
жорстокий урок?

Я огинаю черговий скелястий виступ і зненацька 
опиняюся віч-на-віч із високим кремезним та- 
орійцем. Для нього ця зустріч також несподівана, 
однак його меч уже хижо виблискує в руці, тоді як 
мій сумирно спочиває в піхвах. І тому мені нічого не 
зостається, як кинутися вперед голіруч і спробува
ти схопити суперника за праве зап’ястя. Однак 
таорієць не новачок у подібних справах, про що 
свідчить різкий біль у моєму лівому боці. Він зму
шує тіло інстинктивно відсахнутися, і я, перече
пившись за камінь, падаю горілиць, встигнувши 
тільки вигукнути коротке "а-а!"

Життя моє повисає на волосині, але на супротив
ника вже наскакує здивований і такий же беззброй
ний Котіліс. Можливо, хтось інший ще спробував 
би якось врятуватися, але довготелесий претендент 
завжди був надто далеким від усього, що не пов’яза
не з наукою. Він тільки встигає останнім зусиллям 
схопитись за руку, яка встромила меч у його груди. 
А Зео, що саме нагодився, без жодних проблем роз
кроює таорійцеві голову.

Моя рана виявляється всього лише неглибоким, 
хоча й болючим порізом, і я, затуляючи її рукою, 
біжу до тіла, над яким уже схилилися Ларко та Зео. 
Котіліс іще живий, але непритомний, і навіть лю
дині, далекій від медицини, зрозуміло, що він довго



не протягне. Усвідомивши це, я підводжуся, відсту
паю вбік і починаю мовчки перев’язувати влас
ну рану.

— Чому ти мовчиш, Нукі?! — накидається на 
мене Зео.

— Він помре, — відказую коротко.
— Я не сліпий, — нетерпляче відмахується пре

тендент, — але нам потрібно бігти далі!
— Боюся, ми не зможемо його, нести, — похмуро 

озивається Ларко.
— Та що за дурниці, звичайно ж ні! — вигукує 

Зео. — Зараз дорога кожна хвилина!
— Ти збираєшся його залишити? — недовірливо 

дивиться на колегу Ларко.
— Він же безнадійний! — дратується Зео. — Ми 

лише полегшимо йому страждання! Ну чого витрі
щилися, перший раз про таке чуєте?!

— Для цього потрібна згода Котіліса, — виду
шую із себе я. — Коли він опритомніє...

— Він може не опритомніти! — кричить Зео. — 
Або опритомніти тоді, коли ми вже й самі будемо 
мерцями!

— Послухайте, Зео! — підвищую голос і я, мимо
волі опускаючи слово "пане" — У моєму тілі тече 
благородна кров древнього роду Фаро!

Зео ледь не захлинається люттю та презирст
вом, але якимось неймовірним зусиллям стримує 
себе й навіть примудряється понизити тон супе
речки.

— Забудь про це, Нукі, — каже він майже спо
кійно, — зараз ти просто Провідник і мусиш до
помогти нам уникнути безглуздої смерті, а 
Котілісові — зайвих страждань. Це твій обов’язок.



Я чудово усвідомлюю, що Зео правий, і все ж 
побілілими губами бурмочу ледь не благально:

— Я не можу, не можу цього зробити...
— Слинько ти, Нукі, і ти, Ларко, теж, — кидає 

нам Зео позбавленим емоцій голосом і, витягнувши 
меча, підступає до Котіліса. Те, що він замислив, — 
безчесне, жахливе і просто негідне людини високо
го походження, однак ми з Ларко не робимо ніяких 
спроб йому перешкодити, а тільки мовчки відвер
таємося. Коротке здивоване схлипування прирече
ного товариша — і наша поріділа команда бігцем 
вирушає далі. Сонце вже торкнулося своїм 
краєчком гори, що височить на заході, і ми щосили 
поспішаємо відірватися від нападників.

Дивно, Зео вже кілька разів виручав мене у 
складних ситуаціях, але я чомусь не відчуваю вдяч
ності до нього. Думки мої несподівано повертають
ся до вчорашньої суперечки, і я раптом виразно ба
чу те, що може статись, якщо вибір Богів зупинить
ся на Зео: зруйновані таорійські містечка, спалені 
села, трупи жінок, старих та дітей, спотворені не
людськими муками обличчя чоловіків. І саме тоді, 
коли в душі, здавалося б, має кипіти лють та нена
висть до непокірного народу, я роблю для себе оста
точний висновок: Ларко таки має рацію, насильст
во повинне служити тільки Справедливості, котра 
наближає нас до Добра.

Кілька годин неспокійної дрімоти мало покра
щують мій фізичний стан, а поріз на боці, здається, 
тепер болить іще більше. Претенденти почуваються



не набагато краще, особливо після того, як прига
дують, що під час вчорашньої біганини повикидали 
свої похідні сумки з харчами. І я, діставши із єдиної 
власної торбини не таку й велику галету зі шматком 
шинки, ділю їх на три вже зовсім маленькі части
ни. Ми повільно жуємо, розтягуючи насолоду, й ки
даємо очікувальні погляди на небо, яке починає 
сіріти на сході. Зео першим закінчує снідати і звер
тається до мене:

— Чи не скажеш нарешті, Нукі, куди це ти нас 
ведеш?

— Поки що ми просто втікали від таорійців, — 
відказую не без наміру ушпигнути честолюбця, — 
а тепер доведеться, напевно, повертатися назад.

— Ти, я бачу, вже все вирішив сам, — насмішку
вато хитає головою Зео. — Моя думка тебе більше 
не цікавить?

— Ми зазнали дуже важких втрат, — я починаю 
мимоволі виправдовуватись, — та й провізії зали
шилося надто мало, а крім того...

— Зачекай, Нукі, — обриває мене Зео, — скажи 
краще таке: чи знаєш ти дорогу звідси до Дому Без
смертних?

— Спочатку не завадило б роздивитись та уточ
нити, де саме ми знаходимося, — відповідаю дещо 
ухильно, але потім додаю: — Хоча, зрештою, я до
сить добре вивчив увесь цей район...

— Тоді слухай мене, — голос Зео відразу стає 
жорстким. — Поки я живий, навіть мови не може 
бути про повернення!

— А ви що скажете, пане Ларко? — цікавлюся в 
іншого претендента.



Той довго мовчки дивиться кудись вдалечінь, 
потім переводить погляд на свого колегу і врешті 
повертає голову до мене:

— Ну що ж, коли Зео так ставить питання, то я 
теж висловлююсь за продовження Походу.

Тепер нічого не вдієш: воля претендентів — 
закон для Провідника. Та й, відверто кажучи, мені 
самому теж не хочеться так безславно поверта
тися. Моя кар’єра у кожному разі близька до 
завершення, і тепер питання лише в тому, яким 
воно буде...

У ранковій напівтемряві ми вибираємося на 
зручне місце, щоб роззирнутися, і я відразу ж ви
значаю, де перебуває наша крихітна групка. Якщо 
рухатися вперед уздовж цього невисокого хребта, 
далі швидко перетнути вузеньку долину і, під
нявшись до карнизу, обігнути по ньому он ту ске
лю, то незабаром ми опинимося там, де мали вчора 
заночувати. Я коротко знайомлю претендентів зі 
своїми міркуваннями, вони кивають головами, і ми 
вирушаємо в дорогу. Довкола вже зовсім роз
виднілося, хіба що легенький туман трохи розми
ває обриси гір, але з міркувань безпеки я навіть 
радію цьому. Спочатку вибір конкретного шляху 
забирає досить багато уваги, та згодом я цілком 
освоююсь і вже звично перекладаю механічну 
роботу на підсвідомість, а сам глибоко поринаю в 
роздуми.

Для будь-кого з мешканців Перену Похід за зван
ням Володаря — подія, може, й важлива, однак 
страшенно далека і цікава самим лише результа
том. Для мене ж — це справжня епоха в житті, пра



во на яку доводилося виборювати протягом довгих 
п’ятнадцяти років. Ще два дні тому я був найщас- 
ливішою людиною в світі і готувався після завер
шення Походу на цілий тиждень усамітнитися в 
Храмі Богів, щоб належним чином вшанувати при
хильність Безсмертних до своєї скромної особи. А 
сьогодні я веду за собою, може, й найдостойніших, 
та всього лише двох — двох із п’яти! — вцілілих 
претендентів і ніяк не збагну, за які гріхи мене так 
покарано?!

По-різному проводили своїх підопічних мої попе
редники: були й майже зразкові Походи, і цілком 
посередні, а траплялися й такі, де претенденти 
одержували травми, сонячні удари, застуджу
вались, голодували та страждали від спраги, відби
валися від основної групи або блукали по горах 
разом із Провідником, збившись зі шляху. Але та
кого, щоб хтось не повернувся назад, не було ще 
жодного разу!

Звичайно, левова частка вини лежить на тоталь
ному хаосі, що панує на просторах велетенської за
непадаючої імперії: де ж це чувано, щоб цілий 
загін озброєних людей безперешкодно пробрався 
на заборонену територію й посмів напасти на учас
ників Походу, не боячись найжорстокіших пока
рань! Але чи все я зробив для того, щоб відвернути 
загибель довірених мені людей? Драматичні події 
останніх днів знову проходять перед моїм 
внутрішнім зором, і я з жахом усвідомлюю, що по
винен був діяти зовсім не так! Ну чому ж було перед 
каменепадом не послати Жонна у надійніше укрит
тя, взявши до себе замість нього Зео? Чому ж було 
не зупинити претендентів на безпечній віддалі від



тієї клятої ущелини? І як я міг розслабитися саме в 
той час, коли над головами нависала смертельна 
небезпека?!

Ці кляті запитання здатні видушити з грудей 
розпачливий стогін, але мій чималий досвід тут же 
пропонує поглянути на все більш тверезо. Ну 
справді, хіба може людина передбачити те, що відо
мо самим лише всемогутнім Богам? І чи варто зви
нувачувати себе в помилках, яких неможливо 
уникнути? Воно-то так, відказує інший голос, 
тільки невідомо, чи захочуть розуміти це організа
тори Походу? А також новий Володар, якщо, зви
чайно, нам вдасться довести до кінця взяту на себе 
справу...

Це мимовільне нагадування про небезпеку, а 
також те, що ми досягаємо карнизу, знову змушує 
всю увагу зосередити на дорозі. Кам’яна стежка 
під ногами досить широка, в середньому не менше 
двох-трьох кроків, однак зліва вона закінчується 
прямовисним запаморочливим урвищем, і тому я, 
зупинивши своїх супутників, закликаю їх бути 
максимально пильними й обережними. Претен
денти слухають мене із розумінням, і ми рушаємо 
далі: попереду — я, слідом — Ларко, в ар’єр
гарді — Зео.

Майже наприкінці цього відтинку шляху переді 
мною з’являється справді небезпечне місце: десь із 
десяток кроків карниз іде з помітним нахилом, а в 
самому низу звужується і трохи завертає праворуч. 
Однак я нічого не кажу своїм супутникам, лише за
стережливо піднімаю руку, й не тільки тому, що 
вважаю слова зайвими. Просто на відстані польоту 
стріли від нас, круто обігнувши скелю, карниз



закінчується плавним переходом у схил, і всі мої 
думки зараз — за поворотом.

Проте наступний акт нашої трагедії відбувається 
зовсім не там. Ледве я проминаю звуження, як за 
спиною чується незрозумілий шум, потім приглу
шений зойк, і серце моє враз обривається від про
тяжного крику:

— Зе-е-о-о-о!
Рвучко обернувшись назад, я ще встигаю побачи

ти Ларко, який, розпластавши руки, летить у бе
зодню. Витримка зраджує мені, і я імпульсивно ки
даюсь на допомогу, хоча й усвідомлюю, що вже над
то пізно. І тут же посковзнувшись, незграбно падаю 
на самісінькому краєчку карнизу і, ледве встигнув
ши вхопитися за кам’яний виступ, повисаю над 
прірвою.

Звичайно, фізичної підготовки Провідника 
цілком достатньо, щоб вибратись нагору самотуж
ки, однак смерть Ларко настільки приголомшує ме
не, що сили в руках вистачає тільки на те, щоб три
матися. Поки мої ноги безуспішно намагаються 
знайти хоча б якусь опору, Зео стоїть нерухомо, 
опершись спиною на скелю, і мовчки спостерігає за 
мною. Нарешті я зводжу на нього прохальний по
гляд, і тоді він повільно промовляє:

— Нукі... я не винен... то був нещасний випа
док... я просто посковзнувся... нещасний 
випадок...

Однак щось у його обличчі та голосі безпомилко
во підказує мені, що все це не так, що справжня 
причина зовсім інша — жахлива, жорстока та амо
ральна! І я кричу самими очима: "Вбивця, вбивця!",



хоч не можу видушити ні звуку з заціпленого рота. 
Зео ще деякий час дивиться на мене, потім опус
кається на коліна і подає руку, не дотягнувши її, 
однак, на якусь чверть долоні до моєї. Подумки я 
проклинаю себе за малодушність, але щось 
сильніше за власну гідність змушує миттю скорис
татися з наданої можливості. Я видряпуюся на 
кам’яну доріжку і довго мовчки лежу на ній, не в 
змозі підвести погляд на вбивцю Ларко та свого бла
годійника.

Усе, що відбувається далі, проходить для мене 
наче в якомусь напівсні. Ми без особливих пригод 
дістаємось до невеличкої печери, що має відому 
всім назву Дому Безсмертних, я механічно проголо
шую необхідні урочисті слова, Зео притуляє голову 
до абсолютно гладкої чорної стіни, щось яскраво 
спалахує, — і на лобі єдиного вцілілого претендента 
незбагненним чином з’являється дивовижна Пе
чать Богів.

— Підійди до мене, Нукі, тобі випала велика 
честь першим привітати свого Володаря! — карбую
чи слова, промовляє Зео, і в добре знайомому голосі 
чуються зовсім нові нотки. Я припадаю до ніг його 
Величності й непомітно дістаю з піхов старовинний 
кинджал своїх предків. Потім повільно підводжусь, 
і коли мої очі приймають на себе поблажливо-хо- 
лодний погляд Володаря, різким рухом всаджую 
блискуче лезо йому в серце.

Зео ніяк не може збагнути, що з ним сталося, і, 
схопивши мене за плечі, марно намагається вдих
нути неслухняними грудьми повітря, якого йому 
раптом забракло. В останню мить розуміння таки



приходить до нього і змінює щось у виразі його 
обличчя, однак передсмертна плівка вже затягну
ла очі, й тіло найнедовговічнішого Володаря Пере
ну глухо падає на кам’яну підлогу Дому Без
смертних.

Кинджал залишається у мене в руках. Якусь 
хвилю я тупо дивлюсь на нього, потім прикладаю 
вістрям до лівої частини грудей і рвучко натискаю 
на руків’я...

Мої очі повільно розплющуються, і я з якоюсь 
дитячою насолодою розглядаю неймовірно білу по
верхню, що стелиться наді мною. Потім переводжу 
погляд далі і бачу все такі ж білосніжні стіни, шаф
ки, столик зі стільцями і людину в одежі того ж ко
льору і з тільки ледь темнішим волоссям. Без
смертний!

Я пориваюся встати, щоб віддати належні по
честі одному з усемогутніх Богів, однак у тілі відчу
вається дивна слабкість, і мій намір залишається 
нездійсненим. Безсмертний у відповідь на це 
посміхається і промовляє:

— Здрастуйте, Нукі... Вам доведеться ще трохи 
полежати, ви вже вибачте...

— Коли до мене повернуться сили, я поклонюся 
тобі, Безсмертний, — винувато відказую я, дещо 
здивований таким сповненим поваги обходженням 
Бога. — Дорога до світу померлих виявилася надто 
важкою для мене...

Мій співрозмовник заперечливо хитає головою.



— Ви помиляєтесь, Нукі, я зовсім не Бог, і це — 
не світ померлих, а ваша рідна планета.

— Моя рідна... планета? — здивовано перепитую 
я. — Не розумію тебе, Безсмертний... Адже плане
ти... вони там, у небі...

— Я хотів сказати, що ви перебуваєте у тому ж 
світі, де жили й до... цього... — Безсмертний чо
мусь ніяковіє. — Ви хотіли накласти на себе руки, 
але... нам вдалося відвоювати вас у смерті.

— А Зео?! — мимоволі вихоплюється у мене.
— На жаль, ми не змогли нічого вдіяти, — Без

смертний опускає очі, і, здається, в його голосі відчу
ваються якісь нещирі нотки. — Все ж таки ми — 
не Боги...

— Повернути мене до життя після удару в серце 
не під силу простому смертному, — бурмочу я собі 
під ніс, проте мій співбесідник має чудовий слух.

— І все ж я — звичайна людина, і звуть мене 
Юліаном, Юліаном Леметром, — посміхається він, 
проте, помітивши недовіру в моїх очах, змінює те
му: — Але про це пізніше. Для початку вам треба 
знати ось що: он ті двері ведуть до туалету, право
руч — ванна кімната. На стіні біля столу побачите 
кілька кнопок, натискаєте на червону — і отри
муєте сніданок, чи то пак обід. Незабаром ви 
відчуєте себе краще і зможете всім цим скориста
тись. А я вас поки що залишу.

Чоловік, який називає себе Юліаном, але все ще 
здається мені Богом, підбадьорливо киває і простує 
до стіни, де перед ним несподівано з’являється 
отвір, що відразу ж зникає у такий же дивовижний 
спосіб. Я ще деякий час лежу нерухомо, потім,



відчувши несподіваний приплив сил, підводжуся 
на своєму ложі, що виявляється невисоким пруж
ним ліжком із незнайомого матеріалу, і сідаю, опу
стивши ноги на дивовижно теплу підлогу. Думка 
ще не встигає остаточно сформуватися в голові, а 
мої руки вже розстібають ґудзики на легенькій про
сторій сорочці, що на мені. Я уважно оглядаю ліву 
нижню частину грудей, але там, де б’ється серце, 
знаходжу тільки ледь помітну рисочку, яка, схоже, 
невдовзі зникне зовсім.

Коли господар дивних апартаментів з’являється 
знову, я вже встигаю викупатись у крихітному ба
сейні з теплою проточною водою, перевдягнутись у 
власну одежу, на якій не видно аніякісіньких слідів 
кинджала, добряче попоїсти й навіть трохи 
поміркувати над своїм становищем, розвалившись 
в одному із двох неймовірно зручних м’яких крісел. 
Тепер я майже не сумніваюся в тому, що перебуваю 
серед живих, проте ніяк не можу змусити себе звер
татися до таємничого чужинця на "ви" Моя 
впертість несамохіть призводить до того, що Юліан 
теж перестає церемонитися, але перш ніж це 
стається, я вже встигаю довідатися, що він — по
сланець іншого, могутнього світу, і разом з кілько
ма товаришами здійснює тут місію Спостерігача: 
збирає найрізноманітніші відомості про Перен і 
сусідні держави, про наші наукові та культурні до
сягнення, вивчає побут та звичаї, намагаючись 
нічим не виявляти своєї присутності.

— А хто ж тоді призначає Володарів Перену? — 
невинно цікавлюсь я.

Мій співрозмовник повільно хитає головою та 
довго вагається.



— Це було миттєве імпульсивне рішення однієї 
людини, — нарешті каже він. — Розумієш, Нукі, 
тоді справді цікава інформація про ваше життя 
коштувала нам дорого, часом навіть дуже доро
го. — На його обличчя наче набігає якась хмарин
ка, і я здогадуюсь, що Юліану пригадалося щось 
вельми неприємне та болюче. Однак він тут же 
стріпує головою і продовжує: — І коли до нашої ре
зиденції вперше навідалися двоє претендентів на 
престол, тодішньому моєму попередникові неспо
дівано спало на думку... Загалом, Печать Богів — 
то пристрій, за допомогою якого ми дізнаємося про 
все, що відбувається навколо Володаря... Правда, 
це дуже погано закінчилося для автора тієї ідеї...

— Однак ви не відмовилися від неї, — з неабия
ким розчаруванням від цілком прозаїчного пояс
нення того, що у нас вважають проявом Волі самих 
Богів, констатую я.

— Так уже влаштовані люди, Нукі, — каже Спо
стерігач. — Але ми завжди намагалися діяти так, 
щоб якнайкраще задовольнити всі ті сили, які стоя
ли за претендентами.

— І дозволили Зео стати Володарем, — осудливо 
кидаю я.

— У нас не було іншого виходу, — відводячи по
гляд, виправдовується Юліан.

Що ж, його можна зрозуміти. Але що було б із на
шою нещасливою країною, якби до керма влади 
став Зео? І що буде з нею тепер?! Думки про це рап
тово обсідають мою голову, і серце стискається від 
душевного болю так, що з грудей аж виривається 
стогін. Юліан запитально дивиться на мене, але я 
бурмочу лише одне:



— Бідний, нещасний Перен...
Спостерігач розуміюче опускає очі, тривалий час 

мовчить і раптом каже:
— Послухай, Нукі... А ти сам... ніколи не мріяв 

стати Володарем?
Ці слова настільки приголомшують мене, що я 

спромогаюся лише підняти аж круглі від подиву очі 
на свого співрозмовника. Той спокійно витримує 
мій погляд і продовжує:

— Розумієш, під час лікування ми були зму
шені... та що там... ми провели повне обстеження 
твоєї особистості й дійшли висновку, що ти во
лодієш усіма задатками Володаря... Справжнього 
Володаря, який зуміє... принаймні спробує...

Він не може підібрати потрібних слів і замовкає, 
намагаючись оформити свої думки у щось виразні
ше. До мене ж, нарешті, повертається здатність го
ворити, однак, замість того щоб пояснити чужин
цеві, що це неможливо, що я всього лише Провід
ник, а не претендент, що немає жодної сили, на яку 
я міг би опертися, що то взагалі просто самогубство, 
я промовляю зовсім інше:

— Але ж... я не маю анінайменшого уявлення, 
що треба робити... як порятувати мою Вітчизну...

— Ми допоможемо тобі, Нукі! — гаряче запевняє 
мене Юліан, підбадьорений тим, що я не відмовив
ся одразу. — Наша цивілізація за багато тисячоліть 
свого розвитку визначила нарешті ті принципи, на 
яких повинне базуватися кожне суспільство, що 
прагне справедливості! Хоча, взагалі... це все, що 
ми можемо тобі дати, окрім хіба що загальних по
рад та кількох суто технічних дрібниць, — він холо



не так само швидко, як перед тим загорівся. — Та й, 
якщо бути реалістом, тебе майже напевно чекає не
вдача, навіть за наявності яскраво вираженої Волі 
Богів... Усе воно матиме сенс лише для наступних 
поколінь, які захочуть прийняти проголошені 
тобою ідеали... Однак ризикувати заради цього 
життям...

— Після того, що сталося, я вже не маю права бо
ятися смерті, — відповідаю, усе ще не до кінця 
повіривши, що можу серйозно поставитися до по
дібної пропозиції. — Але поясни, навіщо це тобі?

Юліан оглядає мене довгим і трохи сумним по
глядом.

— Я чудово розумію, що йду на свідоме пору
шення законів мого світу, — говорить він, — 
і, швидше за все, решту своїх днів доживатиму 
десь на віддаленій планеті, вирощуючи городину 
до власного столу. Однак за час, проведений тут, я 
встиг полюбити цю... цей світ, наче рідний, і не 
можу байдуже спостерігати за тим, що в ньому 
відбувається.

Юліан підводиться і, вже стоячи, каже:
— Я не проситиму в тебе швидкого рішення... Ти 

повинен дуже добре все обміркувати...
Він іде до стіни, але в останню мить знову зупи

няється:
— І ще одне... Ти вже вибач, Нукі, але краще 

про все сказати відразу... Нам доведеться витерти 
з твоєї пам’яті те, що може зашкодити нашій 
місії...

Прочитавши в моїх очах нерозуміння, він додає:
— Ти забудеш майже все, що було з тобою тут...



— Не турбуйся, Юліане, я не ображатимусь, — 
запевняю його, хоча мені, звичайно, трішечки 
прикро.

Спостерігач вдячно усміхається і зникає, а я, 
зітхнувши, знову повертаюсь до моїх невеселих роз
думів. О Всемогутні, з чим же вийду я до мешканців 
Перену, як подивлюся в очі тим, хто нещодавно 
проводжав у Похід своїх рідних та близьких, що 
скажу людям, які побачать на місці Володаря вчо
рашнього Провідника? Що?!

Утім, я вже знаю, якими будуть мої перші слова:
"Я, могутній Володар неосяжного Перену, закон

ний правитель королівства Ста озер, мудрий пове
литель Верхнього та Нижнього Марджі й милосерд
ний покровитель гірської країни Таора, прийшов до 
вас, освячений таємничою Печаттю Богів — незапе
речним доказом виявлення їхньої ніким не збагнен
ної Волі..."
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