
 

 



СТАРШИЙ ІНСПЕКТОР МІСЬКБЕЗПЕКИ І БОЖЕДОМНИК 

- І дайте мені он ту «заячу лапку»,  - Макс проковтнув слину тамуючи приємне передчуття від 

задоволення, яке він отримає запопадивши вкрите шоколадною глазур’ю тістечко. 

До відчуттів задоволення раптом примішалось щось бридке  і слизьке, як протухла риба. І забирав 

тістечко старший інспектор міської безпеки з рук  кондитера вже без великого ентузіазму. Повертів 

продовгувату смакоту із заварним кремом, приміряючись, щоб куснути, твердо вирішивши 

отримати свою порцію втіхи для смакових рецепторів. 

- Ти на ньому цілуватись будеш вчитись? – фиркнув Пилипко Яровий, підходячи до вітрини з 

тістечками. І Муравйов усією своєю аристократичною дупою відчув, що неприємності особистий 

ад’ютант голови Департаменту Міськбезпеки несе в собі, як пляшка в морі носить 

джина. Тут навіть спеціальних здібностей застосовувати не треба було.  

Макс похапцем засунув тістечко ціляком до рота, і махнув рукою Пилипку, мовляв говори вже свої 

новини: 

- Шеф тебе шукає, - правильно витлумачив знак інспектора міськбезпеки ад’ютант. – Там ногу 

знайшли. 

- Яку ногу? – ледь не давлячись еклером уточнив Муравйов. Але Пилипко зробив великі круглі очі 

киваючи на продавчиню, яка робили вигляд, що переставляє тарілочки на вітрині, а насправді 

безбожно підслуховувала розмову двох охоронців правопорядку. 

Старший інспектор тільки зітхнув, і попрямував до відділку. Знову якісь неприємності. Але як він не 

намагався активізувати свій дар, та окрім присмака тухлої риби в роті нічого більше не відчував. Чи 

то невідоме зло в цю мить дрімало, не подаючи ознаків, чи через магнітні бурі дар давав збій – 

невідомо. 

- Муравйов! – Василь Гнатович роздавав розпорядження своєму водієві на виході з 

відділку. – Сюди іди. Зараз поїдемо. 

Сашко Письменний, водій голови Департаменту Міськбезпеки, з поважним виглядом 

протирав шматком тканини фари безкінного екіпажу. Візок передали міськбезпеці місяць 

тому, і честі проїхатись у ньому Муравйов удостоївся тільки сьогодні. 

Нарешті слідом за Максом прибіг і Пилипко, тримаючи паперовий пакунок з кренделями 

для шефа. Той дав команду сідати. 

- Пообідати не дадуть,  - пожалівся Василь Гнатович, вмощуючись на сидінні біля водія, і 

відкриваючи пакунок із здобою. 

- Може розкажете, що сталось? – не витримав Муравчов. – Яка така нога? 

- Пилип бовкнув? – здогадався шеф. – Що там говорити, сам все побачиш зараз. Викинуло 

на берег після вчорашнього шторму даруночок… 

Затріщав двигун, захлюпав, екіпаж здригнувся, і  зрушив з місця. Не дарма у народу немає 

віри цим безкінним екіпажам. Тріщить, дерчить, пихкає сажею, як чорт з пекла. Кажуть, в 

Києві вже на кожному кутку такі їздять, навіть армія на озброєння бере самохідні тачанки, 



обшиваючи будки з водіями броньованими листами сталі. Правда рухаються такі візки як 

черепахи. Їх називали «танками» бо по-перше такі броньовані машини нагадували 

звичайні цистерни для перевезення води - tank, а по-друге в умовах секретності так 

називали їх розробники, і назва прикріпилась до самохідної артилерії. А ще ходять плітки, 

що  і відділи міськбезпеки будуть скоро укомплектовувати самохідними візками – 

штурмовиками, з кулеметом на даху. От їм в Кременчуці така дурниця точно зайва. Але 

хто зна, хто зна, як повернуться справи в Києві… 

Поки Муравйов роздумував за швидкоплинністю прогресу, і тим, що його сім’ї теж треба 

придбати таку машину, щоб сусіди не думали, що аристократи Муравйови скоро почнуть 

жебракувати,  Письменний вже підкочував їх екіпаж до Міської лікарні.  

Макс прислухався до власних відчуттів. Так, десь там в середині його чекала 

неприємність зі смаком риби. Отож, ніякі магнітні бурі не вплинули на його дар. Все 

вірно. Майбутня справа пов’язана з річкою. Але взагалі-то це і так очевидно – шеф ще 

півгодини тому сказав, що загадкові ноги викинуло з Дніпра. 

Над колонами головного корпусу напівстертий надпис повідомляв, що інспектори міської 

безпеки прибули до «Кременчуцької земської лікарні». Але звісно Василь Гнатович не 

повів підлеглих до центрального входу, а обігнавши головний корпус лікарні, вони 

пройшли до невисокого, одноповерхового будиночку. 

На ганку палив люльку санітар в жовтому від не відіпраних плям халаті.  

- Поклич Альберта Веніаміновича, шановний, - розпорядився до працівника 

паталоанатомічного відділу Василь Гнатович. 

- Подумати тільки, зараз ці будинки використовуються заради науки, - коли санітар 

проворно пошкутильгав до корпусу лікарні заговорив Пилипко. – А ще якихось років 

двісті тому це була проста забава для бідняків. 

- Сумнівна, - кивнув Муравйов. В роті у нього від чогось зібралась в’язка слина, наче 

хурми куснув. Це його дар натякав, що ось-ось інтуїт стикнеться з чимось гидким і 

неприємним. 

- А моя бабка розповідала, що у суворі зими у них в селах будувались «боже дома», подав 

голос голова Департаменту. – Особі будинки біля цвинтарів, де покійники чекали своєї 

участі бути похованими весною. 

- Уявляю скільки там всього завестись могло, - похитав головою Пилипко. – Непупокоєні 

що лежать цілу зиму, брр. 

- При таких «Божедомах» завжди чергували священики, - показав свою обізнаність 

Муравйов, - І хтось з ангельською кров’ю. 

- Макс, сам подумай, де тих ангелів на всі глухі села набрати? – не погодився Пилипко. – 

Кажуть в старовину виїдені села були не дивиною. Їдеш ти скажімо в Сибір, родичів на 

засланні провідати, і натикаєшся на мертве село, та пусті холодні хати. Добре якщо 

самому ноги звідти забрати вдасться… 



Від слів прокотилась хвиля мурах за виворотом, ніяк не пов’язана з проклятим даром 

інтуїта.  Просто страшно було уявити мертве село з купою нежиті. 

- Добрий день, добрий день, Гнатович! – їх розмову перервав завідуючий 

паталоанатомічним відділом. Лікар з довгою акуратною бородою і білим, на відміну від 

своїх підлеглих, ідеальним, халатом, махнув запрошуючим жестом на будівлю. – Як ви 

вчасно, я навіть ще не брався за їх огляд. Ходімо! 

- Пилип, чекаєш, - розпорядився голова департаменту, і пішов з лікарем в середину 

будівлі. Макс без зайвих запрошень покрокував за ним. 

Далеко йти не довелось. Альберт Веніамінович завів їх до свого кабінету, розділеного на 

дві не рівні половини. В одному кутку покоївся широкий письмовий стіл з 

канцелярськими приладдям і стосами паперу, тут же містилась і шафа з білими 

прошитими нитками теками. Вся інша части кабінету більше нагадувала лабораторію. 

- Ось, вони, голубчики! – завідуючий підвів співробітників міськбезпеки до блискучого 

металевого столу. Там на гладкій дзеркальній поверхні стояли два … чоловічих черевика. 

Мокрі, в болоті і піску, з залишками зеленої водорості, забитої в дрібні складки.  

- Яка гидотна, - не втримався Муравйов від не професіонального відчуття відрази. Смак 

тухлятини в роті підсилився в рази. І стало очевидно, що ці черевики, старі, стоптані та ще 

й обидва ліві і є джерелом його неприємних відчуттів. 

Він дивився на них, і бачив двох чоловіків. Їх образи блимали перед очима інтуїта як в 

калейдоскопі. Один бородатий циган із блискучим зубом, щирився злою посмішкою. 

Другий пацан років чотирнадцяти, з білою смужкою біля шкіри голови, там де відросло 

пофарбоване кимось волосся. 

- Що ти відчуваєш? – помітивши як засвітились очі старшого інспектора насторожився 

начальник департаменту Міської безпеки. 

- Бачу, - відповів Муравйов, його голос звучав страшно, ніби басив велет і здорову діжку.  

Альберт Веніамінович прикрив вуха. Шеф просто скривився. А Муравйов приборкав свій 

дар, і сяяння очей погасло, вертикальна смужка зіниць трансформувалась в більш звичну 

для всіх випуклу щілинку, і Макс перевів подих.  

- Здається це взуття належало особам чоловічої статі, - промовив Макс. 

- Та ти прямо геній розшуку, - загиготів Василь Гнатович, піддавшись хвилі полегшення, 

яку відчував кожен простий смертний коли сила інтуїта переставала себе проявляти.  

Макс витер піт з чола. Давно його дар не виривався з-під контролю, так щоб давити на 

оточуючих. Давно він не бачив жертв. Це значило тільки одне -  загиблий такий самий 

інтуїт як і він. Але як таке могло бути? Як в одному місці могло зібратись одразу два 

інтуїти і не передбачити свою погибель? А головне, хто це зробив. Та дар мовчав. 

- Зараз подивимось. 



Лікар взяв здорові ножниці, і просто почав кромсати черевики. Макс спочатку не зрозумів 

навіщо, поки груба набракла шкіра черевика не убла розразана,і  на блискучу металеву 

поверхню витрусили вміст ботинку – кістки.  

- Це що, ноги? – ковтаючи слину з присмаком тухлої плоті перепитав інтуїт. 

Ну звісно ноги! В черевиках.  

- Ступні, - якщо бути точними, - погодився Альберт Веніамінович. 

- Що відчуває наша зірка розшуку? – повернувся до Муравйова начальник. 

 - Відразу, - чесно відповів Макс. 

Але потім переборов неприємні відчуття, і навіть простягнув руку до кісток. 

- Куди! – осадив його завідувач. І зітхнув. – Молодь, молодь.  

Там Максим вже і сам прибрав руку, дістав хустку з кишені, витираючи пильці, так ніби міг 

забруднитись об залишки гнилої плоті. Похитав глоовю. Окрім вже побаченого нічого 

нового не відчув.  

- Один циган, інший білий,  - знову прислухався, намагаючись співвіднести власні відчуття і 

бажання, та дар мов затух зовсім, після неочікуваного сплеску.  

- Не густо, -  Василь Гнатович розвернувся і пішов геть. 

На вулиці було неймовірно свіжо, після незвичних запахів анатомічки. Макс зіщулився, 

потягнувся почесати потилицю, і вчасно осмикнув руку.  

- Можна оглянути місце вилову?  - запитав у керівника. 

- Не можна, а треба, Муравйов! – буркнув шеф. – давай, ворушись уже, поки преса не 

розтріпала, що Міськбезпека дарма їсть свій хліб. 
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Повертатись у відділок Макс не став. Отримав тут же від Пилипка протоколи огляду місця і 

допиту очевидців, вирішивши зайти пообідати в якусь ресторацію, і одночасно ознайомитись з 

тим, що вдалось назбирати колегам. Кілька тонких жовтуватих листків дешевого паперу не 

надихали, і якби натякали, що не містять нічого важливого.  

Довго мудрувати не став, і пішов прямо до візника, яких біля лікарні завжди чергувало 

кілька.  

- Привокзальна площа,  - скомандував плюгавому чоловічку, і дістав з кишені кліка м’ятих 

карбованців.  



Сам же спробував під цокіт копит гнідої кобилки помістити себе в трас, але кляча, якій вже 

давно пора було б на живодерню схрапнула, вивалила на мощену дорогу кілька «яблук» і транс не 

вдався. Та і марним він би був, бо дар уперто не відзивався. 

Тож швидко доїхавши до площі, Макс просто зістрибнув на дорогу і озирнувся. Ресторація 

була поруч. Але увагу привернула тумба з оголошеннями. Ігнорувати інтуїцію було не в правилах 

старшого інспектора Міськбезпеки. Він підійшов до яскравих малюнків, і надовго поринув у їх 

вивчення. Незрозуміло було, що саме муляє йому, як камінчик в черевику, поки очі не ухопились 

за «Спіритичне шоу мадам Фірманн». Спілкування з духами, гіпноз і магнетизм. Такими нехитрими 

шарлатанськими забавками промишляла заїжджа мадам. 

- Комісія із вивчення спіритичних явищ дала їм патент, - до тумби підійшов худий 

невисокий дядько явно шахрайської зовнішності. Очі чоловічка ховались під натягнутим низько на 

лоба кашкетом. На щуплому тілі бовтався піджак, накинутий поверх брудної вишитої сорочки. В 

нечищені чоботи з «чортової шкіри» заправлені штани галіфе. Здавалось співрозмовник навмисно 

одягнутий так незграбно, або просто жебракуючий солдат, що носить верхній одяг з чужого плеча. 

- Чекатимеш мене біля мосту, - не повертаючись, стиха відповів Макс, і зиркнувши на 

годинник під стріхою вокзалу додав: - Через дві години. Провідаю мадам. 

Підручний неквапливо пішов геть. З боку ніхто б не здогадався, що між двома перехожими 

існує якийсь зв'язок. 

Макс пообідав варениками, добре здобреними сметаною, попутно не знайшовши нічого 

корисного в офіційних документах. Але не дуже і шукав. Все більша кріпло бажання відвідати 

спіритичний сеанс.  

- Чай? – гарсон запопадливо схилився, зазираючи Максу в очі, і мимо волі відсахнувся. 

 Знову задумавшись, Муравйов втратив контроль над очима. 

- Не варто,  - старший інспектор кинув на стіл кілька карбованців, і не чекаючи здачі пішов 

геть.   

Відбувалось щось дивне, мусив визнати Муравйов на вулиці. Нестабільність дару інтуїта 

характерна для юного віку, коли розум мага ще відкритий до впливу ззовні. Але Максим впевнено 

пройшов цей період, і вважав, що більше ніколи не повернеться до тих часів, коли челядь 

шарахалась від «пекельного поріддя».  

Здавалось би що такого в краплях демонічної крові? Але забобонні селяни навіть одного 

разу хотіли спалити маєток Муравйових, звісно це було давно, але матінка прийняла вольове 

рішення перебратись в столицю, туди де до малого  з особливим даром не буде підвищеної 

цікавості. 

Генріх отирався акурат біля мосту, узята для подорожі на інший берег карета 

пригальмувала біля шахрая, і той спритно сів на сидіння навпроти Макса. 

- Кажи,  -  розпорядився Макс без зайвих церемоній, придушивши на корені бажання 

відвернутись. Навколо підручного клубились густі тіні, приховуючи його фігуру.  



- Мадам Фірманн приїхала до нас з Катеринослава, дає три вистави, - відрапортував Генріх. 

Максу було не цікаво про саму мадам. Але він боявся пропустити щось важливе, том тільки 

мовчки кивнув. – Має патент Комісії на проведення спіритичних сеансів. Її шоу завжди 

користуються успіхом. 

- Шарлатанка,  - хмикнув Макс. Як і вся комісія так званих вчених спіритів. Про себе 

старший інспектор міськбезпеки був впевнений, що потрапивши в Чистилище жодна душа не 

вийде на зв'язок. Святі являються самі, як їм заманеться. Грішників тримають Павші так, що тим не 

до перемовин.  

- Так чи ні, але вчора до неї приїздила дружина мера. 

- Це не дивно,  - Муравйов кивнув пригадавши страшну гибель мерової доньки. – Що чути 

про знахідку біля кар’єру?  

- Нічого,  - Генріх знизав плечима. 

- Мені треба інформація про зникнення двох циган, старого золотим зубом, і пацана, 

щуплого худого, і неприродно світлошкірого для їх раси, можливо напівкровка. Десь приблизно,  - 

Макс прислухався до себе і оцінив інформацію отриману в патанатомічному відділі. – Приблизно 

минулої осені. 

- Спитай що полегше,  - на мить тіні розступились оголюючи криву усмішку Генріха, під 

тонкою щіткою вус. – Ти хоч уявляєш, що минуло вже пів року, а вітряний народ на місці не сидить. 

- Обоє мали темний дар,  - настала черга Муравйова скривити губи в посмішці. – Це суттєво 

звужує коло пошуків, чи не так? 

- Скажеш, - поторгувався Генріх. – Та у них  у кожного другого дар… той гадає, той зуби 

замовляє, третій коняку краде… 

- А ти вже постарайся, - не став слухати бурмотіння підручного Макс. Карета сповільнювала 

хід.  

- Треба «помазати»,  - багатозначно протягнув Генріх. – Сам знаєш, їх язики розв’язати 

справа не легка. 

- Вистачить?  - в руку Герніха перекочували два червонця. З такими тратами ніякої 

зарплатні не вистачить. – І ще. Доповідай про все підозріле, що почуєш. Особливо про зникнення 

людей з тієї осені і по сьогодні.  

Інтуціїя кричала, що цигани зникли не просто так. І що нажаль, вони не єдині жертви. В роті 

знову з’явився смак гнилої риби.  

- Я дам знати,  - Генріх вискочив з карети не прощаючись, і без нього стало легше дихати. А 

ще кажуть, що у інтуїтів неприємний дар. Ха. То вони ще із збирачами не спілкувались. 

Карета зупинилась під рестораціє «Лебідь», не доїдаючи до неї метрів з двадцять. Не 

проштовхнешся. Люду зібралось чимало. В основному з вагоноремонтних майстерень, і чим 

більше до саду священика Архангельського, тим людніше ставало. Тут же хваткі лоточники 

торгували півниками на паличках, пиріжками з капустою і рибою, горішками в меду і ватрушками.  



Макс купив за кілька копійок звернутий з газети кульок солодощів, і неквапливо пішов до 

літнього театру, де вже почалась вистава. Гіпнотизер викликав з натовпу людей, водив над їх 

головою руками, щось бурмотів, після чого ті поводились на потіху публіці дуже дивно. Хто гавкав 

по команді, хто кукурікав. 

Після кожного такого сеансу, охочих на які було неймовірно багато, магнетист коментував 

свої дії гучним голосом, розповідав про чудесні зцілення за допомого месмеризму.  

- А зараз я покажу, що можливості людського організму необмежені. Введений 

спеціальним способом в гіпноз чоловік не відчує болю! Чи є охочі перевірити? -   крикнув 

мегнетист, і йому відповіла купа охочих криками і аплодисментами. 

Макс зітхнув, висипав в рота залишок медових горішків, і двинув на пошуки розпорядника. 

Той знайшовся біля сцени. Примітний чоловічок в кольоровому жилеті, і супроводі двох 

молодчиків міцної статури. 

- Цікавить приватний сеанс у мадам,  - пояснив Муравйов, дістаючи гаманець. Увесь його 

вигляд натякав, що перед шарлатанами небідний дворянин, і інспектор цілком обґрунтовано 

очікував, що зацікавить спіритуалістів легкою наживою.  

Воістину не віра і не магія правлять світом. А червонці. При вигляді кількох купюр охорона 

розступилась, а схожий на підтоптаний черевик дядько з рідким волоссям на голові поусміхався 

наскрізь фальшивою посмішкою, і поманив старшого інспектора Міськбезпеки за собою.  

За літньою сценою їх чекав пацан в коротких штанях. 

- Вітько, проведи пана до мадам, скажеш що квиток вже куплено,  - наказав розпорядник. І 

пішов геть. 

Муравйов двинувся слідком за шустрим малим, який вів його до ресторації «Лебідь». На 

другому поверсі здавали кімнати, туди, оминувши зал з столами і повів Вітько. 

В тісному коридорчику зібралось чоловік п’ять. 

-- Пан Муравйов! – до Максима на зустріч сунула дівоча фігура із знайомим голосом,  і як 

тільки в темряві розгледіла? Старший інспектор Міськбезпеки навіть подумав, що у роду панянки 

Гончар теж були Павші, інакше як пояснити її вміння опинятись в потрібний час в потрібному місці?  

- Марина,  - Макс схилився над протягнутою долонею з мереживній рукавичці. – Прийшли 

спілкуватись з померлими? 

- Робота,  - дівчина продемонструвала затиснутий в іншій руці невеличкий записник. 

Репортерка «Луни Придніпров’я» зацікавлено роздивлялась Муравйова. – А ви? Розслідуєте щось 

цікаве? 

Макс не стримав гіркого зітхання. Все. Тепер не відчепиться. В розумінні репортерки кожен 

крок інтуїта – якесь розслідування. Та чоловік не піддівся на провокацію, і похитав головою. 

- Слава мадам Фірманн йде далеко попереду неї, просто тішу свою цікавість, - спробував 

обдурити співрозмовницю. 



- Пані та панове, прошу! – в дверях з’явилась невисока жіночка, і пересікла подальші 

питання. Але Макс був впевнений, репортерка йому не повірила ані на мить. 

В кімнаті для спіритичних сеансів було душно, темно, і накурено. Густі клуби благовоній і 

тютюнового диму створювали непевну завісу, змушуючи вогники газових ріжків максимально 

прикручених, нерівно мигати.  

Мадам Фірманн сіла за стіл, запрошуючи присутніх зайняти високі незручні стільці. Перед 

нею лежала кругла «розмовна дошка».  

- Готові? – голос жінки звучав глухо, замогильно. Одним словом актриса з неї була чудова. 

– Візьмемось за руки.  

Маринка несміло узяла Макса за долоню, всі присутні виклали руки на стіл.  

- Рукавичка панове,  - окинувши зборище ще одним поглядом промовила маг. – Тільки 

живий контакт тіла і душі. Не розривайте зв'язок. І хрестики, у кого є зніміть, і покладіть на полицю,  

- вона діловито указала місце, куди треба було здати святі реліквії. 

Після короткого спалаху метушні всі знову сіли за стіл. Макс теж мусив зняти лайкові 

рукавички. Відчувати теплу долоню репортерки голою шкірою було незвично. Від місця зєднання 

їх пальців вгору ліктем повзли крихітні мурахи. 

- Сьогодні ми поговоримо з духом моєї прабабки, яка завжди охоче відзивається на 

виклик,  - пані Фірманн зробила кілька глибоких вдихів, зосереджуючись. – Приготуйте питання. 

Макс прикрив повіки, дивитись на бутафорію розставлену по кімнаті було смішно. Скляний 

череп на поличці, оплавлені свічки, якісь амулети, якими стовідсотково мадам буде торгувати 

після сеансу. 

Певний час присутні медитували. І нічого не відбувалось. Окрім того, що бурмотіння 

заклинань спіритуаліста помалу вводило присутніх в транс, рука Маринки розслабилась, пальці ж 

сусіда з іншого боку і взагалі ледь не вислизнули з Максової руки. 

- Зараз буде жертвоприношення,  - мадам Фірман вирішила внести в ритуал виклику так 

званих духів свою родзинку, додавши трішки видовищності. 

Але того, що було далі Макс все одно не очікував.  

Жінка витягла  з під столу тонкий, схожий на серп ніж. Всю розслабленість з Муравйова як 

рукою зняло. Без сумніву перед ним був якийсь артефакт, по еманаціях сили навколо нього це 

відчувалось ясно. В вочевидь мадам тримала його в якомусь ящичку, що подавляє магічну ауру, бо 

раніш його було не чутно.   

- Орнелла ді Фірманн! Я викликаю тебе,  - різким голосом крикнула мадам Фірман, і 

широким змахом подряпала долоню. Кров спінилась на тонкій шкірі, завертілась випаровуючись, і 

поводячись геть не так, як мала б себе вести пристойна нормальна кров. Повітря згустилось, в 

реальність проштовхнулось щось огидно-знайоме. Голодне, хиже, і незаконне. І це був явно не дух 

прабабки гадалки. 



Та головне було не це. Старший інспектор Міськбезпеки ясно зрозумів, що ніж гадалки і 

загадкові ноги мають зв'язок. Так ось що тягнуло його на сеанс! Йому конче був потрібний цей ніж. 

І приховувати свої наміри Макс Муравйов не збирався. 

- Міськбезпека! – рикнув він, перевертаючи стіл, та дістаючи з-під плаща револьвер Тесли, і 

безцеремонно направляючи його в груди гадалці. Та підняла їх до гори, демонструючи покірність. 

– Всім покинути приміщення.  

- Молодий чоловік! – буркнув незадоволено товстун з права, і Муравйов подарував йому 

короткий погляд сяючих зміїних очей. Чоловік миттю розгубив своє обурення, і пішов за іншими з 

кімнати. 

- Вас, пані Гончар теж стосується,  - помітивши як репортерка в обидва ока спостерігає за 

дійством гримнув Макс. – І двері зачиніть!  

Мадам Фірманн навіть не пробувала робити жодних спроб втекти. Сиділа нахабно 

дивлячись прямо  вдуло націленого в неї револьвера. Але Макс знав, що вчинив вірно.  

- Патент на ламію? – зайшов з далеку Муравйов. 

- В шухлядці,  якщо дозволите, я подам,  -  мадам почала підніматись, і Макс пригрозив їй 

пальцем.  

Він відчув потусторонннє створіння відразу. Сеанс спіритичним можна було б назвати з 

натяжкою. Насправді це було швидше годування ручної ламії. Яка присмоктувалась до 

енергетичних тіл відвідувачів салону мадам Фірманн, поки ті вважали, що отримують відповіді від 

померли родичів. 

- Я сам, ніж на стіл! – інспектор  обережно нахилився і ухопив голою рукою руків’я кривого 

ножа. По шкірі пройшовся заряд, ніби туди поцілили з револьвера Тесли, брати голими руками 

магічні артефакти погана ідея. Перед очима бризнули іскорки, які сплохами інформації вривались 

в свідомість. 

Скориставшись заминкою мадам Фірман пошпурила в Муравйова «балакучою дошкою», 

одночасно атакувала ламія, Макс наосліп пальнув у неї блискавкою з револьвера, простір розрізав 

сполох світла, засліпивши інспектора. Тварина з шипінням зникла, розчинившись в шарах 

реальності. 

А мадам Фірман спритно кинулась до дверей. В три кроки Муравйов подолав відстань, 

вилетівши в коридор. 

Шарлатанка знайшлась на підлозі, осипаючи прокляттями Маринку Гончар, яка очевидно 

зробила їй підніжку. Муравйов засунув пістолет за  пояс, не церемонячись ухопив втікачку за руку, 

і потягнув назад в салон.     

- Що відбувається? – репортерка нагадувала собаку, що узяла слід. Очі за скляними 

окулярами азартно поблискували. 

- Не суньтесь! -  гаркнув на дівчину Макс, і зачинив перед ї носом двері.  

- Є у мене патент! – огризалась мадам Фірманн.  



- Департаменту магнагляду пояснюватимеш,  - відмахнувся від її пояснень інспектор. – 

Звідки в тебе це? 

І помахав перед носом гадалки ножем. 

- Купила,  - трішки заспокоюючись відповіла мадам,  Муравйов тим часом накручував до 

максимуму гніти газових ріжків, і кімната освітилась рівним світлом, демонструючи бруд по 

закутках, і прикриті ширмою двері в спальню. 

-  У кого?   

- В лавці магічних артефактів. 

- Де? Коли?  

- Тут, - в світлі мадам ФІрманн виявилась немолодою жінкою років сорока, з густо 

набіленим обличчям, і підведеними чорною тушшю очима. -  В минулому році на гастролях. Ніж 

здався мені ідеальним… 

- У кого ти купила його? – в голос підкралась демонічна суть, і мадам зіщулилась від потоку 

сили. 

- Торговий дім  Ашехмана, - жінка, яка було заспокоїлась, зрозумівши, що інспектора 

Міськбезпеки не цікавить її взаємодія з потусторонніми тварями, знову нервово заковзала на 

стільці.  

Макс кивнув. Підстав сумніватись в правдивості інформації не було. Підійшов до дверей, 

де очікувано застав згорблену біля замкового отвору Маринку. 

- Зателефонуйте в  Міськбезпеку, - попросив Муравйов у дівчини. – Скажіть Муравйов 

викликає представників Департаменту магічного нагляду в ресторацію «Лебідь». 

-А? – Маринка багатозначно кивнула на мадам. 

- Все розкажу,  - пообіцяв їй Муравйов, збрехавши з чистою душею, і сяюча репортерка 

побігла коридором до сходів. В ресторації мав би бути телефон. 
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Чорна сталь кривого ножа холодила шкіру через сорочку. Впевненість, що ніж приведе 

Макса до вбивці циган не зникала. Але заявлятись в торговий дім Ашемана було пізно, тому 

спіймавши коляску, Макс запропонував Маринці підвезти її в центральну частину міста. 

Відмовлятись репортерка не стала. Та і куди їй було відмовлятись. Цікавість і професійний азарт 

розпирали гостроносу журналістку, змушуючи нетерпляче поглядати на старшого інспектора.  

Максим не поспішав заводити розмову, зважуючи що можна сказати дівчині, а що краще 

утаїти, щоб навіть натяку не було. Бо Гончар не зупиниться, і буде й далі сунути свого носа в його 

справи. 

- Ламія,  - нарешті сказав Муравйов, і Маринка відкрила свого блокнота. – У мадам 

ФІрманн була ручна ламія. 



- Була?  - репортерка удавано округлила очі.  

- Була. 

- Інтуїти здатні бачити потусторонні сутності? 

- Інтуїти на багато що здатні,  - розпливчасто відмові Макс. І все ж пояснив: - Я не бачу. Я 

відчуваю їх. Як ви знаєте, інтуїти – нащадки Павших, чим більше крові ангелів дістанеться інтуїту, 

тим сильніший зв'язок з путустороннім. 

- І скільки крові Павших в роду у Муравйових? 

- Можете дослідити генеалогічне дерево роду, якщо вам так цікаво, в міському архіві,  - 

осік дівчину Муравйов. 

- Так ви знищили сутність?  - зрозумівши свою оплошність змінила тему Маринка. 

- Можливо. Розряд з револьвера Тесли цілком здатен розвіяти духа. 

- А що ви робили власне в салоні? 

- Йшов повз, відчув що треба зайти,  - тут навіть кривити душею і брехати не довелось. 

Старший інспектор Міськбезпеки - інтуїт, йому видніше куди ходити.  

Дівчина відкинулась на своє сидіння, благорозумно не ставши тиснути на інспектора. Дуже 

підозріла покірливість, знаючи її невгамовний характер. 

Завізши дівчину додому, Муравйов наказав їхати кучеру до церкви Різдва Богородиці, де 

на Катеринській вулиці був і міський будинок Муравйових. Еманації святості змішувались тут із 

близьким озером, і зносились в бік, що дозволяло Муравйову почувати себе цілком прийнятно в 

будинку. Тільки біля самої церкви іноді волосся ставало дибки на всьому тілі.  

До того часу, як фаетон зупинився біля воріт дворянської садиби, на вулицях геть стемніло. 

Місто жило власним нічним життям. Шуміли над головами кам’яні крила горгуль, чувся здалеку 

собачий гавкіт, десь свистів патруль, цокотіли копитами коні, співали запізнілі гуляки.  

Близьке заболочене озеро наповнювало повітря затхлістю і сирістю. 

Генріх чекав на лавці в саду під старим кущем бузку, по свійські погладжуючи загривок 

вовкодава, покликаного охороняти садибу. 

- Ти сьогодні швидко,  - здивувався Макс. Він розраховував побачити підручного не раніше 

завтрашнього вечора. Зазвичай, отримавши гроші збирач добряче напився в процесі своїх пошуків, 

і був готовий докладати старшому інспектору тільки по обіді. Але на диво, від Генріха не несло 

парами вина, як від перегінного кубу. 

- Треба знати в кого питати,  - гордо заявив збирач.  

Макс заклав руки за пояс, очікуючи інформації. 

- В минулому році був тут один зальотний циган, - поділився здобутками Генріх. – 

Промишляв передбаченнями. Таким правдивими, що багато хто підозрював в ньому дар інтуїта. 

Перейшов багатьом дорогу з місцевих.  



- І?  

- Прибився до цирку виродків,  і зник разом з ними минулої осені.  

- А пацан? 

- А хто його знає, був чи ні,  - Генріх розвів руками. 

Ну що ж за справа така, досадливо подумалось старшому інспектору? Цирк виродків, 

спірити, цигани… Де тепер шукати той цирк? Куди їх закинуло? Це ж скільки запитів і телеграм 

треба зробити, щоб відслідкувати увесь шлях! І все заради чого? Щоб витягнути з колоди порожню 

карту? Бо цілком може бути, що циган який плавав  в Дніпрі, і циган який передбачав майбутнє – 

зовсім різні люди. 

- А люди? Зникали? 

- Люди увесь час зникають,  - філософськи відповів Генріх. 

- А конкретніше? – Макс зіщулився, день сьогодні був непростим, і витягувати з Генріха слово за 

словом немов лещатами інспектору набридло. Недобро блиснули зміїні очі, які між тим не 

справили на збирача жодного враження. 

- На минулому тижні у пекаря, що живе біля саду Священика Архангельського пропала донька, 

подейкують втекла з кавалером, якимось шулером. Але якщо тобі цікаво, то того хлопа прикопали 

місцеві ще десять днів тому. Сам особисто зібрав його посмертне прокляття.  

Генріх помахав рукою перед свої носом, ніби показуючи як саме збирав зло, а Муравйов кивнув. 

На самій межі свідомості зароджувався головний біль. Дар знову мовчав, холодний метал кривого 

ножа обпікав. 

- Що скажеш про це? – певний час провагавшись Муравйов вийняв з-за пояса ніж, і 

продемонстрував співрозмовнику. 

- Ритуальний ніж ангела,  - похапцем зиркнув на чорний метал Генріх.  – Рідкісна гидота. У нас є 

один адвокат ангельського роду в місті, можеш у нього запити для чого це використовується. 

-  І так ясно, що для упокоєння, - виказав свою обізнаність Муравйов, і поки відчував тільки 

необхідність поговорити з торгашем, що продав артефакт мадам Фірманн. 

Щодо зниклої дівчини біля саду дар нічого не підказував. 

-  Прибери,  - Генріх піднявся з лавки одним плавним рухом, забрав руку з голови пса, який 

незадоволено загарчав, та підручний старшого інспектора міськбезпеки проігнорував цей прояв 

любові з боку тварини. – І краще нікому не показуй. 

Генріх забрався геть, а Максим повернув до будинку. Руків’я ритуального ножа не давало йому 

спокою. Дар підштовхував їхати до Ашехмана негайно.  Про те щоб спати не могло бути і мови. 

Макс наскоро повечеряв рагу з кролика, і звелів подати в бібліотеку вина і солодощів. Таке 

прохання аніскільки не здивувало камердинера, який добре знав пристрасть хазяїна до солодкого. 



Вино заспокоїло розбурхану уяву, Макс ще раз перечитав протоколи, пошукав в книжках згадки 

про ритуальні ножі ангелів. Відчуття було, що марнує час, але Муравйов знав – на один дар 

покладатись не можна. І два мертві інтуїти виловлені з Дніпра яскраве тому підтвердження.   

Інспектор був молодий. Не так давно отримав призначення на службу. Але дещо вже бачив в цім 

житті. Те, що волів би ніколи не згадувати.  

Ранок видався похмурий, збирався дощ. Оглянувши себе в дзеркалі, Максим зрозумів, що ранок 

почнеться з відвідин куафера, бо світла щетина геть не пасувала інспектору. Звісно поголити 

господаря міг і камергер. Та інтуїція підганяла Муравйова і виганяла в люди. 

Трішки провагавшись інспектор перезарядив револьвер, змінивши напіврозряджену котушку на 

повну. Поклав до саквояжу трофейний ніж, і тільки після цього вийшов з дому. Шкіряний плащ 

надійно приховував амуніцію інспектора. Але неприємно поскрипував під час руху. 

Куафер – майстер Густав вміло намилив Максу щоки, і дістав блискучу бритву.  

- Бачили свіжі новини? – неквапливо збираючи піну зі щік точними рухами, запитав цирульник.  

- Є щось цікаве? – говорити було не зручно, і Макс волів би промовчати. 

- Учора затримали групу шарлатанів, які під виглядом спіритичного сенсу підсаджували хтонічних 

істот відвідувачам. Кажуть, навіть дружина мера перевіряється на навроку, бо відвідувала той 

салон. 

Ну Маринка, ну і видумщиця! Де ламії, і де хтонічні тварі? Але ж уміє роздути скандал. Макс навіть 

на миті відчув до дівчини повагу. Але тільки на мить, бо вже наступним почуттям було співчуття. Чи 

то старший редактор не бачив газети, чи його годують зовсім інші люди, та стаття прямо шкодила 

нинішньому меру.   

- А ще кажуть бачили собаку з людським пальцями в роті, - продовжив розповідати куафер, і 

приклав до обличчя Муравйова теплий рушник. – Парфюм? 

- Що прямо в роті пальці виросли? – хмикнув Макс на цю відверту газетну «качку». 

- Ні, - майстер Густав завмер з флаконом парфумів, чекаючи ствердної відповіді. – Їла вона руку. 

Пацани місцеві балакають, це не в газеті писали, та я подумав, що вам як інспектору Міськбезпеки 

таке буде цікаво,  - щось кольнуло Муравйова, наказуючи прийняти ці дані до відома.  

- Давай парфум, - знімаючи рушник із щік погодився він, і куафер зробив кілька пшиків, 

розповсюджуючи різкуватий, але приємний аромат. 

- Де ти кажеш, шановний, хлопці бачили тих собак? – дістаючи гаманець недбало поцікавився 

Макс. 

- Так біля лодочних. А  може хлопцям і привиділося,  - цирульник знизав плечима, ніби 

вибачаючись за свій довгий язик. – Самі розумієте, діти… 

Макс кивнув, але про всяк випадок вирішив перевірити ниточку. Якщо вже дар підказує це 

зробити. Поволі вийшов з цирульні, попутно придбавши в малого біля входу газету із свіжими 

новинами, і побудував подумки маршрут на сьогодні. Требо було розіслати по найближчих містах 



телеграми щоб з’ясувати напрямок руху заїжджого цирку виродків. Відвідати торговий дім 

Ашемана. Але спершу – лодочна. 

Тим більше, що до неї було найближче.  Можна і пройтись. Навіть мілкий дощик не завада. Макс 

відкрив над головою парасолю, і рушив до Дніпра. 

Дніпро. Дніпро. Надто багато з ним неприємностей. Все одне до одного. Ноги, руки, собаки. Може 

десь біля лодочної виплили інші частини тіла циганів?  

Йдучи дорогою, а потім звернувши на натоптану стежину, старший інспектор Міськбезпеки 

роздумував, хто на навіщо убив двох людей, і головне, яким чином позбувся останків. Як ноги в 

ботинках опинились у воді. Де інші частини тіла? Теж в річці? 

Біля лодочної, обнесеної невисоким дощатим парканом і правда бігало чимало брудних 

бездомних собак. Сюди б Генріха, той би миттю вивідав у них всі секрети. Але Муравйов подумав, 

що і сам спроможний впоратись. Пішов вздовж паркану, та нічого цікавого звісно не знайшов.  

Повернуся до воріт. Під ногами вже відверто чавкала і хлюпала грязюка. За парканом виглядали 

щогли прогулянкових човнів місцевих багатіїв. Муравйов торкнув хвіртку, і та піддалась, та варто 

було ступити за паркан, як із невеликої сторожки вискочив сторож в сірих штанях і коричневому 

піджаку. 

- Чого бажає пан? – зовсім не ввічливо запитав дядько. 

- Міськбезпека,  - пояснив Макс, і продемонстрував своє посвідчення. 

- Щось сталось? – здивувався сторож, підтягуючи сповзаючі штани. 

- Можливо,  - не зміг чітко відповісти йому інспектор.  

- Так ви це, пане або кажіть, або йдіть.  

- Ну повказуй мені тут! – Макс відкинув плащ, демонструючи портупею, і сторож знітився. – Я 

пройдусь. 

- Я з вами,  - тільки і буркнув типчик, і закрокував поруч з Максом, який почав спускатись до човнів. 

В повітрі пахло водоростями. Гнилою рибою, і ще чимось. Таким, що можна було і не учути будь ти 

звичайною людиною. Але Макс почув. Знайомий кисло-солодкий запах що ледь вловимими 

нотками відрізнявся від запаху риби. І різка відраза до світу, як завжди коли Муравйов його 

впізнавав. 

Інспектор зупинився, дихаючи повними грудьми.  

Відчуття огиди, яке він придбав кілька років тому не зникало. Підставив обличчя моросі дощу, 

відчуваючи як злипається волосся. Який моветон для людини його становища. Байдуже. Все 

байдуже. На запах він був готовий іти з заплющеними очима. 

До дерев’яного причалу, як це водиться були припнуті різні човни. Вишукані вітрильники, й 

приземисті грубі баркаси. Але цікавило Муравйова геть не це. Він мазнув мутним поглядом про 

рівних рядах плавучих засобів, і подивився далі. 



Ні іншому боці Дніпра намічався плавний вигин, берег піднімався, звисаючи піщаним обривом над 

водою. З деякої відстані здавалось, обрив не високий, але то тільки здається. Неодмінно треба 

навідатись туди, зрозумів Муравйов.  

А потім просто глянув собі під ноги, і на найближчі кущі, знов під ноги, і.. пішов геть.  

- Щось знайшли? – улесливо запитав сторож, радий що інспекція дійшла кінця. 

- Майже, - Макс вийшов на вулицю, причинив за собою хвіртку, спробував позбутись від солодкого 

запаху смерті, але не вдалось.  

Поплентався поволі до найближчої вулиці, там перехопив якогось хлопчака, і сунувши йому в 

долоню кілька копійок, наказав: 

- Приведи сюди патруль, хутко. 

Сам став спостерігати за злощасним парканом, але нічого дивного не відбувалось.  
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- Коли я сказав «працювати» я не мав на увазі, що ти почнеш вишукувати трупи по закутках! – 

розходився Василь Гнатович. – Чи тим більше будеш виставляти мера дурнем, Муравйов! 

Макс  слухав незворушно, шефу треба було дати викричатись. Йому видно зранку було не 

переливки. Після статті в «Луні Придніпров’я» мер вочевидь був дуже злий.  

- Дівчину опізнали? – зачекавши допоки Гнатович переведе подих запитав Муравйов. 

- Впізнали, а як же. Ліда Панфілова, її батько тримає пекарню на розі Катеринославської. Тут все 

очевидно, її прибив хахаль і скинув у воду. Орієнтування на того бандита вже розіслали по усіх 

містах, і його затримання – справа часу. 

Про те, що шулера ніхто не затримає Муравйов промовчав. Рівно як і про те, що колишній 

коханець не міг бути причетним до вбивства Ліди Панфілової.  

- Я хочу протоколи огляду медиками,  - сказав Макс. 

- Ні, Муравйов! НІ! Ти не займатимешся цією справою, це не твій профіль,  - Василь Гнатович був 

категоричним. – Справа закрита. 

-  Але ж рани на її тілі… 

- Собаки! Руку відгризли собаки, ти сам сказав, що тебе навело на слід саме це повідомлення, що 

ще не так? – керівник відділу Міської безпеки дістав хустку і витер піт на чолі. – Труп прибило до 

берега, там його трішки погризли пси. Так іноді буває. Іди уже.  

Макс слухняно вийшов з кабінету начальства, і повільно побрів коридором. Згадувати 

побачене не хотілось. То у вразливих осіб трупи прямо стоять перед очима. Макс себе до 

вразливих не відносив. Але діватись було нікуди, треба думати і уявляти, щоб зрозуміти де 

його інтуїція залишила підказку. Щоб відволіктись і зібратись з думками вийшов з відділку, 



забрів до кондитерської, і купив собі кілька заварних тістечок. Солодкий смак не перебивав 

гіркоту.  

Але треба було ще раз обдумати усе, щоб зрозуміти, чи не пропустив він чогось важливого. І чи 

не дав його дар збій. 

Іноді дар інтуїта працював дивно. Щось він підказував, щось приховував. Справа Ліди і справа 

циган могли бути ніяк не пов’язані між собою, а могли бути шматкам одної мозаїки. Нажаль, 

інтуїт це не ясновидець. І ніколи не можна бути впевненим чи вірно ти тлумачиш дані даром 

підказки. 

Дівчина лежала в кущах, замулена піском, і якщо не знати, що шукаєш, то відразу і не помітиш. 

Річка, течія, і пси добряче попрацювали над тілом, за одну седмицю зробивши так, що 

упізнали Ліду тільки по прикрасах на зап’ястку правої, уцілілої руки.  

Незвичним було не це все. Іноді люди падають у воду, тонуть, спливають. Макс володів 

вельми цинічним поглядом на такі речі. Могло бути, що Ліда сама утопилась, не витримавши 

туги за втраченим коханням. Але  рвана рана під лівою лопаткою, змушувала сумніватись в 

природних причинах смерті потопельниці. 

Муравйов повернувся у відділок, і безцеремонно зазирнув у кабінет Відділу вбивств. Інспектор 

Марко Волосян читав газету. 

- Привіт, - Муравйов дочекався допоки молодий, не старший самого Макса, худий хлопчина 

відкладе газету. – Що чути по потопельниці? Це ж ти її ведеш? 

- Ну я. Протоколи огляду ще не надійшли,  - Марко позіхнув. – Тіло вже забрали для погребіння. 

Але патанатомісти довго вошкаються з офіційними документами. Родичі попросили аби не ставити 

самогубство дівчині, бо хочуть щоб батюшка відспівав… Сам знаєш, нікому не хочеться щоб рідні 

на скудельні опинились. А що тебе так цікавить  в ній? 

- Поки не знаю,  - Муравйов потягнувся чухати потилицю, і вкотре осмикнув себе.  Подивився на 

нудьгуючого Марка. Хлопчина служив тільки кілька місяців. І справи йому всі як на підбір давали 

прості – самовбивство, нещасні випадки, все те що вимагало паперової роботи, але було лінь 

оформлювати більш досвідченим колегам. Потім глянув на годинник, справа Ліди змусила 

Муравйова затриматись у відділку більш як на пів дня. Вже четверта пополудні. Списки по зниклих 

людях за останні півроку замовлені Муравйовим в канцелярії ще не готові. – Маю справу на тім 

березі, заодно хочу подивитись місця де жила потопельниця. 

- Я з тобою! – оживився хлопчина, підхоплюючи свого капелюха. 

- Як знаєш,  - не став сперечатись Макс. 

В двох з Волосяном вони переправились на інший берег Дніпра, і Макс твердо рушив до торгового 

дому Ашемана, чий магазинчик був на розі вулиць Вагонної і Котельної.  

- Хочеш купити амулет? – здивувався Марко. – Нам же все видають… 

- Маю кілька питань до  продавця,  - не став приховувати ціль свого візиту Муравйов.  

Марко був правим. На службі видавали амулети зв’язку, замовлені пістолі, револьвери Тесли, і 

захисні амулети.  



Над головою дзенькнув дівочок. Невелике приміщення магазинчику було  заставлене стелажами, 

де на оксамитових підкладках виблискували різноманітні амулети з числа непотребу. Простий люд 

охоче купував амулети удачі, замовлені на кілька випадків везіння. Були тут  стилізовані під 

прикраси амулети привернення уваги чи наведення краси. Окремо лежали захисні обереги.  

На стінах розміщались ножі, пістолі, і навіть рушниці. Вони викликали у Муравйова трішки 

більше інтересу.  

- Пан бажає придбати зброю? – з-за прилавка вийшов молодик, підперезаний фартухом, із 

нарукавниками по лікоть. –  Можу запропонувати прекрасний пістоль, найновіша технологія 

нанесення захисних формул, що унеможливлює їх вигорання…  

- Поклич керуючого,  - навіть не став вдавати зацікавленість старший інспектор, замість того 

продемонстрував службове посвідчення. 

- У нас все чесно! Всі дозволи і ліцензії є! – про всяк випадок сказав торгаш, і зник між стелажами.  

А Макс примітив стільчик біля вікна, поруч із низьким столиком, і присів туди. Дістав з кишені 

плаща куплену раніше газету, до якої так і не дійшли руки.  Та керуючий не змусив себе довго 

чекати. Виплив з-за вітрин, невисокий, круглопузий чоловічок, з акуратною сивою бородою. 

- Чим заслужили уваги охоронців порядку? – протягуючи руку для потискання запитав він.  

- Максим Муравйов, старший інспектор Департаменту Міської безпеки,  - представився Макс. – 

Мене цікавить це. 

Не квапливо витягнув з саквояжу загнутий ритуальний ніж ангелів і поклав перед собою на столик. 

- Не розумію,  - чоловік трішки зблід, але тримався незворушно. – Це заборонені предмети, ми 

ними не торгуємо. 

- Вражаюча компетентність,  - похвалив його Макс. – З першого погляду визначили, що ножик 

заборонений… 

- Професіоналізм,  - скупо посміхнувся торгаш. 

- Послухайте,  - Макс мигнув третім повіком, ловлячи погляд керуючого торговим домом і 

демонструючи вузькі вертикальні зіниці. – Ви мені зараз скажете як цей ніж потрапив до вас, і 

скажете правду, бо брехню самі розумієте мені казати марно. А я нікому не розповім, що ви 

підторговуєте контрафактним товаром. Залишимо це між нами. Або ж я відішлю ніж Балодісу, і 

нехай вся їх ангельська братія перевіряє вашу контору… 

- Слово Павшого? – витребував собі гарантії торгаш. 

- Слово Павшого,  - на мить здалось що під шкіру загнали голку, коли інспектор прийняв на себе 

зобов’язання.  

- Управитель цвинтаря на Катеринославській. Сказав сторожі після дощу  знайшли. Ну от він і 

вирішив позбутись предмета вигідним способом. Не шукати ж могилу з якої це вимило? І у себе 

тримати самі розумієте, ніяка розумна людина не буде… 

 



Макс вважав себе розумним, але ритуальний ніж віддавати комусь не збирався. Згорнув 

холодний, немов проморожений метал в саквояж, і підхопив капелюха. 

- А сторожі на пару з управителем не відмовлять від кількох купюр, - кивнув Макс своїм думкам, 

навіть не дивуючись акту осквернення могил, якщо такий звісно був. 

Коло пошуків несподівано звужувалось. Сад Архангельського і цвинтар на Катеринославській. 

Між ними не така велика відстань. І там щось відбулось минулої осені. 

- Успішно сходив? – Марко встиг купити кульок гарбузового насіння в якоїсь бабусі і 

захоплено лускав його, чекаючи Макса. 

- Як бачиш. 

- Чуєш,  - Волосян трішки задумався, перш ніж спитати, крокуючи поруч з Муравйовим, а 

потім все ж запитав: - А правду кажуть, що ти був на зачистках під Корсунем? 

- Був,  - згадувати це старшому інспектору ніколи б в житті не хотілось.  

- І як там?  

- Ніяк,  - в пам’яті сплили «білі дерева» прозвані так через повішених білогвардійців. Кожне 

дерево під Корсунем увінчане як грушами напіврозкледеними трупами змушувало Муравйова 

здригатись. 

Курсантів з даром в ті часи часто залучали до польових робіт. Чистити осквернені міста 

було просто нікому. 

- Нам професор один розказував, що повішений в мить смерті відчуває найвищу насолоду. 

- Білогвардійці про це вже не могли розповісти,  - крізь зуби відповів Макс, всім виглядом 

показуючи що тема йому не цікава. 

Марко розчаровано зітхнув. І помітивши в далині маківку церкви Успіня Богородиці 

поцікавився: 

- А ми хіба не в сад ідемо? 

- Ти в сад, - старший інспектор кивнув в бік. – А я тут обдивлюсь. 

Коли Марко Волосян нарешті залишив Муравйова, що встиг вже пошкодувати про те, що 

узяв малого з собою, Макс старанно обігнув часовню, і рушив до будки сторожа. 

Над воротами цвинтаря сиділо дві кам’яні горгулі. Їх лиховісний вид не справив на 

Муравйова жодного враження. Безпечні в день ці створіння механіки і магії активізувались тільки 

в темну пору доби, і були покликані охороняти місце, де їх розташовували. Власники мануфактур 

часто ставили створінь на фасади свого будинку. Не цуралась міццю горгуль і мерія, ставлячи їх 

намуниципальні споруди чи кладовища. 

- Гей! – крикнув Муравйов, привертаючи увагу божедомника. 

- Кого там, - з будки піл горулячим сідалом вийшов похитуючись місцевий наглядач. 

На відстані в кілька кроків від нього попереду плило густе амбре дешевого пійла.  



- Як у вас тут, все спокійно? – поцікавився старший інспектор. 

-А куди вони голубчики дінуться,  - хмикнув сторож. – Лежать рядочком… 

-  А скажи, далеко звідси в минулому році цирк виродків розташовувався? 

- Акурат на пустищі за цвинтарем,  - сторож махнув рукою в бік Дніпра. Макс приблизно так 

і думав.  

- Ти ж тут давно працюєш, все бачиш,  - з кишені на світ божий була вийнята купюра в два 

карбованці.  

-  Що саме цікавить пана?  

- Скажи, а з цим цирком нічого дивного не було? 

- Таке пан спитав,  - божедомник простягнув руку, забираючи гроші. Зблизька він і сам 

нагадував жителя цвинтаря – шкіра сіра, очі червоні, ніс сизий і увесь в прожилках. – Їх цирк одна 

суцільна дивина.  

- А якщо подумати?  - Макс вийняв ще один карбованець. 

- Поїхали вони швидко дуже, - нарешті ніби щось пригадавши промовив сторож. – З вечора 

ще стояли, пісні співали, музика горлала, аж сюди чути було. А ранком – глядь одні кострища 

залишились. Зникли, як і не було. 

- Ніж ангела після цього знайшовся? – закинув наступне питання старший інспектор. 

- Уявлення не маю про що пан каже. 

- Якщо не скажеш правду,  - Муравйов зітхнув, за день йому набридло розплутувати цей 

клубок. – Я тебе тим ножем розпорю від голянки до пупа…  

Сказав, і ні скільки ж не кривив душею. Саме цього йому і хотілось. Вся ця справа, ніби 

занурювала його в мокре простирадло поганих згадок, змушуючи прокидатись найнеприємніші та 

кровожерливіші сторони дару. Контролювати кров Павших ставало складніше. 

- Ну знайшли і знайшли, що тут такого,  - дав задню божедомник без сумніву повіривши в 

реальність погроз. 

- Де саме? 

- В старих похованнях, ті що акурат біля пустища. 
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Заходити на територію цвинтаря Макс не поспішав. По малу сонце хилилось до горизонту, і 

сунутись на жальник в таку пору старшому інспектору Міськбезпеки не хотілось. Та і потреби 

великої в цім не було.  



Дар підганяв до пустиря. Нарешті прокинувся, ворушився в середині, сплітався клубком 

ртутних змій, підказуючи, що розв’язка близько. Щось небезпечне зовсім поруч. Треба тільки 

вирахувати його, і все стане зрозумілим. 

Йшов вздовж високого кам’яного паркану, поволі наближаючись до Дніпра. 

 На повороті увагу привернула побита горгулья. У кам’яної потвори було відбите крило, і 

дзьо. І було очевидно, що істота не активна. Хтось умисно попрацював з нею чи молотом, чи 

чимось схожим на те.  

На мить стало ніяково, що велична звіро-птиця вже не злетить.  А поітм прийшло 

розуміння, що той хто вбив Ліду, розбив вартового жальника і знищив цигана-інтуїта – одна й та 

сама істота.  

Кістяне руків’я револьвера саме лягло в руку, вмить нагріваючись від тепла тіла. Клацнув 

запобіжник, приводячи зброю в бойову готовність.  

І одночасно з боку пустища залунав жіночий крик. Різкий, пробираючи до кісток. 

Муравйов зірвавсь на біг, долаючи відстань велетенськими кроками. Набатом гримнув 

постріл, підганяючи інспектора. І він встиг. 

Щось незрозуміле тягнуло тонкий дівчачий силует в дірку в паркані. Не цілячись Муравйов 

пальнув по потворі з пістолета, знаючи що потрапить в ціль. Так завжди було, дар не дав би 

схибити. 

Блимнула блискав, дівчина заверещала ще дужче, а потвора випустила її з лап, і з ревом 

кинулась в бік Муравйова.  

Людино подібне чудовисько, від якого спочатку засмерділо паленим м’ясом, а потім 

розкладеною плоттю і гниллю з шаленою швидкістю летіло на Макса. Роздивлятись часу не було. 

Рівномірно плювався згустками електрики револьвер, в тім не завдаючи створінню значної шкоди.  

Муравйов шпурнув розряджений пістолет в пику потворі, і не гаючи часу рвонув застібку 

саквояжу, в праву руку ліг льодяний метал ножа. 

В лівій почали згущуватись чари, до яких звертатись Макс хотів би в останню чергу.  

Потвора кинулась на інспектора, але він ухилився, пропускаючи її над собою, одночасно 

здіймаючи руку з ножем. Чавкнуло, а потім хруснуло, кили сталь досягла плоті.  

Почвара не гаяла часу на розвертання, і ще в польоті вивернулась неприроднім способом, 

загянючи пазурі в Муравйова. Товстий шкіряний плащ тільки на мить завадив удару, Макса збило з 

ніг, в плече вгризся біль.   

Рука з ножем миттю налилась слабкістю, і з’явилось відчуття, що вибору не має. Макс 

пропусти темряву через себе, відкрився їй, намагаючись не захопити багато.  Але все одно, він 

дивився на пекло, а те жадібно дивилось на нього. Близьке дихання потойбіччя опалило 

примарним холодом. З пальців зірвалась цівка темною матерії, розриваючи чудовиську горлянку. 

Те здригнулось і затихло. 



Але не розповзлось на шматки туману, тільки  з чорної, немов обвугленої горлянки 

коричневим киселем виштовхувалась кров. В вочевидь, противник не був з тої сторони, а мав 

цілком матеріальне походження.  

- Вражає, - до Макса підійшла Маринка Гончар, обтрушуючи з себе траву, і стискаючи в 

пальцях розряджений пістоль. 

- Ви тут що робите? – Муравйов не був налаштований на люб’язність. В раненому плечі 

наче поселився спрут, смикаючи плоть в різні боки. 

- Ви мені збрехали! – Маринка спробувала долонею закрити проріху в спідниці, але без 

успіху. – Ви були в спірита не з простої цікавості. 

- Ви стежили за мною? – Макс розсердився в першу чергу на себе, що не відчув репортерку 

раніше.  

- Розслідування проводила, - дівчина з вражаючою холоднокровністю схились над трупом 

почвари. 

На згадку прийшла Степанида Чорная, у дівчини був сильний темний дар, що змушувало її 

відчувати певну безпечність і зверхність над іншими магами. Їх тоді відкомандирували всіх під 

Корсунь. І курсантів військового училища,  і інституток. Білява тендітна Степа була схожа на ангела, 

але завжди безстрашно виходила супроти найтемніших виродків пекла. Там вона і полягла, під 

Корсунем, знехтувавши інструкціями і підвівши під удар увесь свій загін. 

- Схарчив би вас наш дохлий товариш, - Макс дав мертвому тілу стусана, перевернувши 

його на спину. – Я пить дать схарчив, і кісточок не залишив. 

- Та ну вас! – Маринка надула губки. – У мене був пістоль. 

- Ключове слово – був, - парував її аргумент старший інспектор, і почав вивчати вбитого 

монстра: лиса ряба голова в клаптях грубої, ніби свинячої щетини, довгасте рило з гострими 

іклами, здатними перекусити людську ногу. Гротескне тіло було одягнуте в якісь лахміття, довгі 

ручища з гострими пазурами скрючились намагаючись навіть в посмерті ухопити ворога. 

- Ви знаєте, що це? – притишеним голосом запитала репортерка. Видно видовище і її 

пройняло. 

- Веніамінович скаже, - плече пекло все нестерпніше. Макс випрямився, і в голові 

запаморочилось. – Марино, не смійте про це писати в газеті… 

Сказав, і зрозумів, що світ обертається навколо нього, земля летить на зустріч. І несила хоч 

якось затримати падіння. 

Отямився за мить. Так йому здалось, і  подивом виявив, що над головою миготить небо.  

- Ну ти нас і налякав,  - помітивши, що Муравйов почав ворушитись заявив Марко. – 

Думали вже готовий Богу душу віддати,  - на слові «Бог» Волосян запнувся, і скептична хмикнув.  

- Не діждетесь,  - Макс таки сів, і світ зробив оберт навколо його голови. – А Гончар де? 

- Тут я, - подала голос дівчина. Злий і роздратований, незрозуміло з яких причин. 



- А їй Гнатович хвоста накрутив, - безхитрісно пояснив Марко. – Щоб не теліпала язиком. 

- Це називається тиск на незалежну преса! – обурилась дівчина.  

- Не варто гратись в незалежність з політиками, - Макс уявив можливі заголовки типу 

«Мерія допустила руйнування захисту цвинтаря». І хмикнув. Маринку ж очевидно розпирає від 

неможливості  повідати світу сенсацію.  

- А ви взагалі брехун, старший інспектор! Самі розслідували таке.. а мені  і слова не 

сказали. 

- Нагадайте відколи я став зобов’язаний вам відчитуватись? Якщо хочете, дам пораду.. 

- Годі з мене ваших порад. Я до речі подивилась вашу генеалогію, і знаєте що? В роду ви 

перший інтуїт.  

- Вас потішили ці новини?  - Макс спробував подивитись на співрозмовницю, але потім 

передумав. Він був не першим, але не в усі часи до обдарованих ставились терпимо, і багато 

дворянських родів приховували народження особливих нащадків. Тому просто змінив тему, 

ігноруючи репортерку, запитав у Марка: -  А куди ми власне їдемо. 

- Шеф наказав відвезти вас до лікаря. 

- Не треба. Завезіть мене додому. Самі знаєте на інтуїтах все заживає, як на собаках,  - 

сказав,і  потягнувся почухати потилицю. Давній шрам зудів нестерпно, вгризались в череп 

невидимі бджоли, і стримати пальці на півдорозі було не легко. 

Службова карета покотилась бруківкою по вулиці Старообрядній, Волосян нахилився о 

кучера даючи вказівки. А Макс притримав язика, хоч і кортіло розпитати що там на цвинтарі 

цікавого знайшли.  

- Де мій ніж? – згадавши важливе уточнив у колеги. 

Марко мовчки показав на саквояж під ногами. І у Муравйова відлягло від душі. 

Сил вистачило на те. щоб дійти до воріт. І опинившись на одинці як куль соломи рухнути в 

кущі бузку. Липка темрява відступила. Коли Муравйов вже був в своєму ліжку.  

- Ну ви і даєте, пане, - поруч з Максом на стільці сидів камергер Борис. – Ну нічого скоро 

Генріх прийде. А поки я вам зробив припарку з срібною водою. 

Борис знав, що від поранень потойбічними істотами срібна вода непогано допомогає. Але 

цього разу Макс не відчував суттєвого полегшення, і  з усіх сил боровся з наступаючою темрявою. 

Близкий неясний шепіт голосів, що ховались в тінях лякали його, змушували відчувати провину і 

обіцяли роздерти на дрібні клапті не тільки тіло, а й душу. 

Збирач прийшов за північ. Духмяний аромат смажених ковбасок просякнув його одяг, а в 

подиху уловлювався дух алкоголю. Скоріш за все Генріха висмикнули з якоїсь харчевні, де він 

просаджував чесно зароблені гроші. 

- Так-так. Навіть в мирний час умудрився знайти мені роботу,  - криво усміхнувся збирач, і 

зняв з плеча Муравйова пов’язку.  Ну бувало   гірше. 



Він водив руками над глибокими подряпинами, а потім без попередження глибоко засунув 

пальці в рани. Макса скрутило від болю, на олбі витупив холодний піт, здавалось темрява 

проходить крізь нього, викручуючи попутно кожну кістку, розриваючи жили, і кип’ятячи кров.  

- Так, ваше шляхетносте, від проклять не так просто позбутись, як всі думають,  - 

самовдоволено заявив Генріх, спостерігаючи за блідим обличчям інспектора. Він вийняв апальці з 

ран, вкриті чорними згустками крові. – Зараз це, я ктам розумні люди кажуть… проден…продерні.. 

а до біса! – так і невимовиши сло, Генріх хлюпнув на рани горілки.  

Але біль від цього здавався легким лоскотом. Який поступово вщухав, залишаючи в рані 

тільки тепло.  

- Живодер,  - не стримав Муравйов компліменту. 

- До ранку заживе. Повідаєте, що вас так? 

- Сам не знаю,  - рука знов потягнулась до потилиці, але Макс її утримав. – Ніби і живе, а 

ніби і мертве. 

- Ніколи про таке не чув,  - Генріх хруснув шиєю. – Ну якщо я вже не потрібний, то бувайте. 

Справи-справи. 

- Дякую, Борис випише тобі винагороду,  - Макс відкинувся на подушки. 

Прислухався до себе, більш не звертаючи увагу на збирача, який підхопивши з собою 

недорозходувану горілку пішов з спальні. Дар мовчав. Так ніби місту більше нічого не загрожує. 

Можливо дивна почвара з цвинтаря і і була причиною появи певної кількості трупів. З її 

знищенням дар замовк. Але питання залишились. Звідки воно? Що воно? Чи є ще такі істоти? 
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- Марфушка Неписьменна прибилась до цирку виродків дві весни тому,  - доповідав 

начальнику Департаменту Міської безпеки старший інспектор Муравйов. – разом з сином 

Самійлом. 

Назвати дитину людиною можна було з натяжкою. Але для цирку де всі – виродки, 

хлопець був справжньою знахідкою. Марфушка працювала прибиральницею. Синка її виставляли 

в клітці на потіху публіці. Ніхто не зав скільки йому років,  і звідки вони з матір’ю такі взялись. Сама 

ж Неписьменна повідомила, що до цього працювала при цвинтарі в Єлисаветграді, але через 

страшний вигляд Самійла їх звідти вигнали. 

В літку минулого року Марфушка представилась. Самійло залишився на опіку власника 

цирку. Істота не розмовляла, харчувалась сирим м’ясом, та вирізнялась неабиякою агресивністю.  

А восени, якраз в  Кременчуці, і взагалі знайшов сили зламати залізні прути клітки і втік, 

попутно загризши циркового сторожа. Злякавшись наслідків, господар цирку знайшов циганів з 

даром інтуїтів, які б мали впоратись з істотою. Затія неувінчалась успіхом, і Самійло порішив 

цигана і його сина, а сам зник між надгробків. Шукати його сміливців не знайшлось.  

Тієї ж ночі цирк зірвався з місця, покинувши місто. 



- Самійло знищений, справа закрита! – грюкнув по столу кулаком Василь Гнатович.  

- І вас не турбує, що у божедомниці народилась така потвора? – здивувався Макс.  

- Ані скільки. Чого тільки не виродиться в людини, що живе серед мертвих. Може вона з 

козлом злягла, - директор розвів руками. – То не наша справа. 

- Але з точки зору науки… 

- Муравйов, ти вчений дуже, так? – голова Департаменту скептично хмикнув. – Труп забрав 

потанатомічний відділ для вивчення. От нехай і займаються цим. А ти займайся своєю роботою. 

Макс зітхнув. Інтуїція шкрябала його, доводячи що все не так просто. Здавалось би – 

знайшов вбивцю, розібрався звідки той узявся. Вирахував по можливості кількість людей, що 

схарчив людожер. Що ще треба. Так ні, проклятий дар продовжував муляти. І свіжі шрами на плечі 

не спонукали заспокоїтись. 

- Ти, до речі, у відрядження їдеш, - раптом ошелешив Муравйова керівник. – Телеграма 

прийшла з Єлисаветграду.  

- У них що своїх інтуїтів немає? – здивувався Макс. 

- На місці вирішиш. 

Шеф вткнувся в розкриту теку, демонструючи що доклад завершено. 

Макс вийшов з кабінету. Рипали під ногами сухі дошки вичовганого паркету. Снували між 

кабінетами працівники. В Департаменті все як завжди. Але Максу чомусь було незатишно. Наче 

знову зазирнув в темряву. 

- О, Максиме, ти чув що ми їдемо в Єлисаветградський повіт?  - радісно висунув з свого 

кабінету голову Марко. 



 Муравйов тільки зціпив зуби, щоб не застогнати вголос. Ще тільки Волосяна йому не 

вистачало! Але як все складається. Один до одного. І всі ниточки тягнуться в Єлисаветград. 

 



 

 

 

 

 


