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Кайдани

—

лане, — сказав Нік. — Не будь дурним.
Він ще ніколи так не злився. Це ж він упіймав мага! 
Він ніс його на плечах вулицями Солсбері, коли 
Джеймі позаду пояснював всім цікавим, що цей 
непритомний чоловік — це його, Джеймі, кузен, і 

він епілептик. Нік обплутав його тіло поцупленими велосипедними 
ланцюгами — і кинув у багажник.

Нік упіймав мага. отож йому й вирішувати, що з ним робити.
Алан запустив руку у волосся — завжди так робив, коли хви-

лювався — і розкуйовджені кучері стали сторчма, ніби навмисне 
приводив зовнішній вигляд у відповідність до внутрішнього без-
ладдя.

— Я намагаюсь придумати щось, щоби всім було добре.
— Чхати хотів я на всіх! — гримнув Нік. — Мені головне, щоби 

в тебе все було добре.
Джеймі втиснувся у стіну, і навіть Мей смикнулася від його 

крику. Лише Алан продовжував дивитися втомлено незворушно, 
а Нік з досади мріяв про те, щоби брат хоч раз став як всі і дав 
себе залякати.
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— Коло могло вже дізнатися, що він у нас, — повільно мовив 
Алан. — Вони будуть насторожі.

— Там не було інших магів, вони не знають, що він у нас. Чи 
ти думаєш, я не перевірив? Уб’ємо його зараз і знімемо з тебе міт-
ку, — переконував Нік. — Поки вони не помітили, що він зник, і 
не прислали за ним нікого.

— Рано його вбивати. Нам потрібні два маги. Ми ще можемо 
заскочити Коло зненацька, другого шансу не буде. Перш ніж убити, 
треба витягнути з нього інформацію.

Нік не знав, що йому робити. Алан уперто поводився так, ніби 
життя Джеймі важить не менше за Аланове, і своєї думки змінювати 
не збирався, скільки би Нік не сперечався.

— Алане, — сказав він нарешті. — Клянуся тобі, що впіймаю 
другого мага. Зроблю все, що хочеш. Тільки дозволь мені зараз його 
убити і звести твою мітку, Алане. Будь ласка.

Алан пильно дивився на нього: Ніку довелося відвести погляд. 
Алан знав Ніка, і знав, як він мислить: Нік спробує упіймати друго-
го мага, а якщо йому це не вдасться — то скільки варте порушене 
слово, коли з Аланом усе гаразд?

— Мені здається, мою мітку зараз зводити не потрібно, — ви-
рішив Алан нарешті. — Думаю, треба звести мітку з Джеймі.

— о ні, — видихнув Нік. — Ні.
Якщо Алан вирішив хоч на мить, ніби Нік дозволить урятувати 

Джеймі, поки Аланові загрожує небезпека, то він марить. Нік від-
крив рота заперечити.

Неочікувано озвався сам Джеймі:
— Ні.
Всі обернулися на нього, і він стис на мить губи, щоб не трем-

тіли, і продовжив:
— Це через мене у тебе мітка другого рівня. Якби не ви з Ніком, 

ми не спіймали би цього мага. Несправедливо було би… я хочу, 
щоби спочатку ти.

— Дякую, Джеймі, — злобно процідив Нік. — Хоч у когось є 
мізки…

— Шш, — уперше подала голос Мей. Вона прихилилася до сті-
ни, розглядаючи полоненого, і звузила очі. — Здається, він про-
кидається.

Усі замовкли, спостерігаючи, як маг, примотаний ланцюгами 
до крісла посеред вітальні, заворушився.
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***
Він був дуже молодий, як на мага. Нік раніше бачив справжню 

подобу магів тільки після їхньої смерті, але таких молодих трупів їм 
з Аланом ще не траплялося. На вигляд йому було років двадцять, 
але й мама, мабуть, була не старшою, коли приєдналася до обси-
діанового Кола. Молодий — не значить безпечний.

Зате це значить, що він тільки здається таким. Втім, він навряд 
чи належав до небезпечних. У мага була копиця пісочного волосся, 
що спадало йому на очі, як пелюстки кволого нарциса, а між ними 
було вузьке й допитливе лице. Чимось — можливо, довгим та го-
стрим підборіддям — він віддалено нагадував лисицю. А поза тим, 
обличчя у нього було приємне, усипане ластовинням — обличчя 
юнака, що відразу викликає довіру в літніх пані.

Він широко розплющив сірі очі, моргнув та збентежено роз-
зирнувся.

— о Боже, — сказав маг. — оце я попався.
За Алана Нік анітрохи не переймався: обоє добре знали, чого 

чекати від магів. А от Мей та Джеймі — інша справа. Невідомо, як 
вони поведуться, довідавшись, що маги можуть поводитися й ви-
глядати зовсім сумирно, достоту, як люди. До певної миті.

— Ми тебе вб’ємо, — сказав він зважено. — Без варіантів. 
Я хочу вбити тебе зараз, але решта вважає, що ти можеш поділи-
тися необхідною нам інформацією. Тому спочатку ми будемо тебе 
катувати.

останнє речення він додав, щоби Мей та Джеймі відразу дізнали-
ся про найгірше і змирилися з цим. Не треба йому потім істерик.

— Я, мабуть, не проти розповісти вам необхідне і без тортур, 
якщо ви не наполягаєте на цьому, — запропонував маг.

У нього був сумовитий голос, що враз викликав співчуття, і 
м’який ірландський акцент.

Нікові не часто доводилося користуватися викидним ножем, 
оскільки та секунда, необхідна, щоби його відкрити, могла стати 
вирішальною. Тепер у Ніка був час, і він оцінив холодне і тихе 
клацання пружинного механізму — маг побілів.

— Говори.
— Мене звати Джеральд, — швидко сказав маг. І знову його 

сумовитий голос закликав усміхнутися злегка із недоладного імені 
і побачити у ньому людину. Його проникливий лагідний погляд 
обвів їх усіх, встановлюючи зоровий контакт та вишукуючи слабину. 
Маг навіть не глянув на Ніка, підтвердивши здогад, що він розум-
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ний. Він довго дивився на Алана, тоді глянув на Мей і сміливо їй 
усміхнувся, а потім спинив погляд на Джеймі.

— Нас не цікавить, як тебе звати, магу, — мовив Алан. — Так 
само, як тебе не цікавили імена вбитих тобою людей.

— Убитих? — У Джеральда стало щиро обурене обличчя. — По-
вашому, маги — всього лише вбивці?

— Не зовсім так, — виправив його Нік, підкидаючи викидного 
ножа. — Інакше, я був би магом.

Він знав, що краще йому замовкнути. Мей та Джеймі переводили 
погляд від Ніка, озброєного ножем, до зв’язаного Джеральда. Нік 
знав, що вони їх порівнюють.

— Я народився магом, — мовив Джеральд. — У мене це у крові. 
Коли ти народжуєшся з хистом до магії, до сили, то колись, що би 
ти не робив, магія тебе знайде.

Говорячи, він відвернувся від Джеймі до Мей — до Мей, якій, 
як і Алану, потрібно було завжди у всьому розібратись — і, схоже, 
побачив у неї на обличчі все потрібне йому заохочення.

— Люди вважають, що без демонів ми не можемо чарувати, 
але це не так. Сила, якою ми їх викликаємо, проявляється і в ін-
ший спосіб. Коли я був малим, зі мною весь час відбувалися різні 
химери. обсидіанове Коло прийшло забрати мене. Раніше мене 
ніхто не розумів, але магом я був завжди. один мій предок правив 
половиною країни завдяки своїй силі. Маги інакше сприймають 
світ. Реальність сіра, пласка, холодна і безглузда, поки не викличеш 
демона, і нарешті отримаєш свою частину влади над світом.

— Я радий, що тобі подобається твоє покликання — віддавати 
людей в лапи демонів, — м’яко зауважив Алан. Він витягнув ніж 
із черевика і повернув лезо до світла: — Скажеш щось корисне, чи 
тебі потрібен стимул?

Нік бачив, як перелякано Джеймі дивиться на невблаганні 
Аланові очі. Медоголосий Джеральд, мабуть, що не мить, здавався 
йому все кращим. Але якщо зараз його заткнути, вони виглядати-
муть ще жорстокішими.

— Ваш Ярмарок також не білосніжна голубка, — різко докинув 
Джеральд. — Ваші друзі знають, скільки йде на його утримання? 
Ви живете кривавими грішми!

— Поняття не маю, про що ти, — байдуже протягнув Нік. — 
Зате знаю, що це не корисна інформація.

— Поза тим, не завжди йдеться про жертви, — Джеральд все ще 
дивився на Мей. — Дехто сам цього хоче. Дехто навіть просить.
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— Я не просив, — відповів Джеймі тихо, але люто, і пильна 
увага Мей до кожного слова мага нарешті похитнулася:

— Тоді мені жаль, — і в голосі Джеральда струменів жаль. — 
Я не посилав до тебе демона. Я би ніколи так не вчинив. Ти ж знаєш, 
що в світі є люди, яким набридло життя, які забули, навіщо це їм 
потрібно, і марнують дні в нескінченних стражданнях, поки не по-
мруть? Ви ж таких бачили. Ви таких знаєте. Не кажіть, що ні.

Мей завагалася і розгубилася:
— Знаю, але…
— Хіба такі люди не можуть обміняти обридле їм життя на те, 

чого прагнуть? Демони не загарбники. Вони пропонують людям 
те, чого вони хочуть: гроші, чи забуття, чи чарівну ніч — хоч раз 
відчути життя уповні. І коли ці люди віддають себе демонам, із 
цього користає весь світ. Демони живуть століттями, вони могутні 
та мудрі, вони можуть стільки цьому світові дати…

— Точніше, таким, як ти, — перебив його Алан. — Твоє Коло 
позначило мене та Джеймі. Жоден з нас цього не хотів. Сумніваюся, 
що хоч котрась з твоїх жертв пішла б на таке добровільно, якби 
знала, на що погоджується.

Мей кашлянула:
— То іноді вони погоджуються?
— Буває, що так, — мусив визнати Алан.
— Я не напускаю демонів на тих, хто цього не хоче, — переко-

нував Джеральд, відверто намагаючись перетягнути і Мей, і Джеймі 
на свій бік. — Мені шкода, що вас позначили. — Його голос за-
тремтів. — Ви справді будете мене катувати?

Він глянув Джеймі просто у вічі — у того був такий переляканий 
вигляд, ніби йому вручили лещата для тортур, а тепер нетерпляче 
чекають, коли ж він почне.

— Ні, — мало не скрикнув він. — Ні, я не можу. Я не зможу.
Він відвернувся від Джеральда та кинув на Алана благальний 

погляд. Алан прошкутильгав до нього та поклав руку на його худі 
плечі. Жест, що мав би утішити Джеймі, вийшов би ефективніший, 
коли би в іншій руці Алан не тримав ніж..

— Не хвилюйся, — заспокоїв його Алан. — Тобі не треба. 
Я сам.

Видно було, що він себе силував, але слова прозвучали твердо. 
Нік знав, що хоч Алан ненавидить насильство, та, все-таки, не від-
ступить.

Мей заскочила всіх зненацька.
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— Якщо це заради мого брата. Якщо це заради Джеймі і… і тебе, —  
вона на мить затнулася, такі здивовано-щасливі були в Алана очі, 
— то я допоможу. Я також зможу це зробити.

Від несподіванки Нік навіть усміхнувся їй. Виглядала вона 
нездорово, але трималася непохитно, піднявши підборіддя угору, 
розправивши плечі, і Ніковий усміх зустріла рішучим поглядом. 
Може, за нею й водилася неприємна звичка ридати, але ця дівчина 
була створена з криці.

— Тобі також не обов’язково, — відповів Алан. — Я сам роз-
беруся. Піду за речами.

Двері за ним зачинилися, і Нік знав, як воно буде далі: Алан 
візьме коробку з інструментами та посидить над нею, намагаючись 
з цим змиритися. Це йому не вдасться, але він зробить все, що 
мусить, навіть якщо потім його буде нудити.

— Я можу, — повторила Мей, коли Алан вийшов, переконуючи, 
радше, себе саму.

Нік мусив діяти швидко.
— Я знаю, що ви обоє можете, — сказав він. Тоді підійшов 

до Джеральда, нахилився, ніби прошепотіти йому на вухо, та не сти-
шив голосу. — Але я хочу.

Джеральд смикнувся, коли Нік підступив, і відвів очі. Мало 
не забився у ланцюгах, аби лиш відсунутися від Ніка подалі, і 
раптом Нікові спало на думку, що він не вдає — він і справді його 
боїться.

Якщо йому страшно, це навіть краще. Може, розкаже все з 
переляку. Алан зрадіє, якщо тортури не знадобляться.

Нік всівся магові на коліна — чим ближче твій кат, тим страш-
ніше — прислухаючись до швидкого, нажаханого дихання Джераль-
да. Підкинув викидний ніж у повітря та впіймав його біля скроні 
полоненого, помічаючи, як маг скосив очі, невідривно стежачи 
за лезом.

У Ніка був тільки ніж. Доведеться діяти швидко і грубо, поки 
не повернувся Алан.

— Думаєш, відступлюся? — прошепотів він просто магові 
у вухо.

Джеральд уперто не дивився на Ніка. Нік ліниво провів лезом 
по його щоці, і Джеральд сіпнувся. Нік угадав. Це точно жах.

— Знаю, що не відступишся, — у Джеральда голос дрижав.
— Скільки вас?
— Дванадцять!
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Непогане число для Кола. Маги часто сварилися та боролися 
за владу, а отже Коло маліло. Чорний Артур, мабуть, сильний лідер, 
коли тримає решту одинадцять в кулаку.

— Коло їде в Лондон. Куди саме?
Джеральд завагався, ковтнувши слину. Нік черкнув ножем 

по його вилиці і маг різко скрикнув. Нік хотів показати йому, що 
не жартує, тому поріз був глибокий. Кров наповнила рану і по-
текла щокою Джеральда. Джеймі злякано охнув за спиною. Він 
вибіг у ванну, де його знудило. Це не здивувало Ніка: Алан також 
не міг дивитися, як людям завдають болю. Якби у них було інакше 
дитинство, Алан, мабуть, виріс би таким самим вразливим.

— Центральний Лондон, — видихнув Джеральд. — Не знаю, 
куди точно, я клянуся. Думаю, повелитель купив будинок біля 
якогось великого парку.

Двері знову відчинилися. Нік навіть трохи здивувався, що Джей-
мі спромігся так швидко повернутися.

— А Чорний Артур все ще головний?
— Поки Артур живий, він головний, — мовив хтось позаду 

Ніка. — В Артура не може бути інакше.
Нік озирнувся — і побачив матір. Вона нечасто спускалася, хіба 

Алан коли вмовляв, але тепер вона вийшла, ніби відчула, що від-
бувається щось важливе. одягнена була у чорну сорочку та штани, 
а ще відкинула волосся з обличчя. Так вона видавалася майже 
нормальною.

Джеральд також її побачив. Він витріщався, роззявивши рота, 
і вона усміхнулася йому. Впевнений, задоволений усміх здавався 
чужим на її посірілому обличчі.

— То ти знаєш, хто я така.
— Леді Лівія, — видихнув Джеральд.
Мама продовжувала усміхатися.
— Це він мене так називав. Ти, мабуть, з’явився опісля.
— Так. Я не брав участі в тому, що вам заподіяли, — закривав-

лений, Джеральд все ще зберігав спокій.
Нік вишкірив зуби.
— Його послухати, то він ні в чому не винний.
Мама ковзнула по Нікові неуважним поглядом. Дивна усмішка 

не сходила з її обличчя, хоча очі ураз застигли холодом. Вона різко 
махнула рукою, ніби відпускаючи підвладного їй демона, а тоді 
вмить відвернулася від Ніка.

Що ж, хай буде по-маминому. Нік сховав закривавлене лезо, 
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легко зіскочив Джеральдові з колін та відійшов у найдальший від 
неї кут. Мама легкою ходою наблизилася до мага та опустилася 
навколішки біля його крісла.

— Не винний? — повторила вона, усмішка здавалася ще химер-
нішою та скам’янілішою, ніж раніше.

Вона відтягнула комір сорочки, де на мертвотно-білій шкірі, 
просто над серцем, чорніло тавро обсидіанового Кола. Воно на-
гадало Нікові вивіску над одним із барів Солсбері, де була дівчина 
на велетенській долоні. Тільки в мами над серцем рука тримала 
в долоні не дівчину, а цілий світ. І зігнуті пальці, що силувалися 
стиснути цей світ — і розчавити його.

Мама потягнула донизу футболку Джеральда, розтягуючи ба-
вовну. Над його серцем була така ж сама рука, що тримала той 
самий світ.

— Поміж тих, хто носить цю мітку, немає невинних, — про-
шепотіла вона.

Кров усе ще текла Джеральдові по лиці, і він обвис у кріслі.
— Ви мені не допоможете, так?
— Ні, — мовила мама. — Я тобі нічого не винна. Як Артур?
— Мабуть, не змінився, — сказав Джеральд. — Він часто про 

вас говорить. Він не хотів вас кривдити. Він вибрав вас…
Мама розсміялася та скочила на ноги легко, як дівчинка.
— Це я його вибрала! отак завжди буває, коли шукаєш того, 

хто готовий заради тебе змінити світ. от тільки найдужчі чоловіки 
думають тільки про те, щоб збільшити свою силу.

Вона відвернулася та підійшла до Мей, ставши так близько, що 
впору обійняти.

— Краще, мабуть, самій змінювати свій світ, — додала вона. — 
Щоби не стати жертвою.

Дивно було бачити маму поряд із Мей, ніби вона — нормаль-
на жінка з подругою, але в Ніка не було часу на такі думки. Алан 
скоро повернеться. Він знов оголив лезо та опустив на Джеральда 
красномовний погляд.

— Що ще ти хочеш знати? — втомлено спитав Джеральд.
— Коли Коло планує перебратися до Лондона? — зажадав 

Нік.
Джеральд завагався.
Нік наступав невблаганний, наче приплив. Він схилився над 

Джеральдом та схопив його за горло вільною рукою.
— останнім часом я багато говорю про почуття, — повідомив 
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він Джеральда поміж іншим. — Наприклад, мені не буває страшно. 
Хочеш знати, чого ще я не відчуваю?

Джеральд хрипів крізь лещата Нікових пальців на його горлі.
— Чого?
Нік провів лезом уздовж бавовняної Джеральдової футболки 

та притиснув вістря ножа магові до живота. Джеральд затремтів та 
заплющив очі. Після рани у черево живуть ще багато годин. Тільки 
життя це уже не вельми приємне.

Нік нахилився ближче до мага, розсміявся йому у вухо та про-
шепотів:

— Милосердя.
— Ніку! — крикнув Алан з порога. — Що ти робиш?
— Полегшую тобі життя, — відповів Нік, а тоді озирнувся через 

плече.
Алан одною рукою тримався за дверну раму. Пальці його по-

біліли з напруги, ніби ці двері — єдине, що не дає йому впасти.  
І ви глядав він, мовби дух вибили одним ударом:

— Забирайся від нього!
Нік відпустив горло Джеральда і сховав ніж у кишеню, а тоді 

ступив до брата. Алан сахнувся, і Нік завмер.
— Та що не так? — грубо кинув Нік, не знаючи, які слова за-

спокоять Алана, а які засмутять ще більше. — Я не… я не знаю, що 
я зробив не так. Тобі це складно зробити, а мені — ні. Подумав, 
що ти зрадієш.

Алан прикрив очі та ковтнув, і вигляд у нього був, як у Дже-
ральда, коли той чекав удару ножа.

— Тобі теж має бути складно, — тихо озвався Алан.
Нік раптом оскаженів. Його вже це все дістало. Він хотів убити 

цього чоловіка, а не балакати з ним. Він хотів, щоби Алан перестав 
йому вказувати, що він має робити, і почав говорити правду. Все 
життя, здавалося, вислизає йому крізь пальці, а залишається тільки 
брехня та правила, яких він не розуміє.

Не хотілося на брата навіть дивитися. Ніка тут ніщо не тримає.
— Чудово. Сам із ним розбирайся, — процідив він крізь зуби. —  

Ви, народ, розважайтеся. Я піду кров позмиваю.
Цього разу він вже чекав, що Алан сіпнеться, і зумисне зачепив 

його в дверях плечем. Нік втомлено піднімався сходами, на ходу 
стягуючи футболку, брудну від дахів Солсбері ще до того, як він 
пролив на неї чужу кров. Його вже так дістала та Аланова мітка, 
так дістала присутність Мей і вічна загроза, що вона стане між 
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ним і братом, що Нік хотів, аби швидше все закінчилося — і маг 
помер.

Щойно він повернув кран і пустив воду, душ зашипів на ньо-
го, наче зміїний хор. Нік зайшов в кабінку і опустив голову під 
струменем.

Через хвилину, крізь шум води, почувся постріл.
Нік схопився за джинси, натягнув та тут тільки збагнув, що ножі 

повипадали, коли він роздягався. Повертатися за ними не було 
часу. Він збіг униз із пустими руками, без зброї, під шипіння душу 
за спиною.

У вітальні був вовк.
Звір був великий, коричневий, із густою шерстю та білими 

жмутками на загривку. Вищирені зуби були гострі та жовті. Звір 
кружляв довкола Джеральда, із самої глибини його широких грудей 
підіймалося низьке та глухе безперервне гарчання. Звір був надто 
великий, зуби у нього — надто гострі, а гарчання — надто загроз-
ливе. Можливо, це маг, якому демон вділив сили на неймовірно 
реалістичну ілюзію. Смертельно реалістичну.

Джеральдів голос дрижав.
— Розв’яжіть мене! Коло відразу уб’є мене, навіть слухати 

не стане. Не дайте мені померти без бою. Я можу вам допомогти. 
Відпустіть мене!

Маму, Мей та Джеймі вовк загнав у куток. Алан стояв коло мага, 
тримаючи звіра під прицілом. Нік непомітно пробрався вперед, піді-
ймаючи один з ланцюгів, якими в’язали Джеральда — вовк злегка 
повів головою. Звір втупився жовтими очима в Алана та загарчав.

Нік уже чув постріл. Алан ніколи не хибив: раз вовк іще живий, 
значить, кулі його не беруть.

Гарчання перейшло у нерівний, загрозливий гуркіт, схожий 
на звук несправного двигуна. Вовк присів на задні ноги і приготу-
вався до стрибка.

одним кінцем ланцюга Нік обмотав кулак і метнувся уперед. 
Другим — що було сили вперіщив вовка по спині: той заскавулів. 
Потім змахнув ланцюгом над головою і, не встиг звір кинутися 
на нього, метнувся назустріч. Вони повалилися на землю разом, 
вовк притискав його до землі, і Нік усім тілом відчував, як тремтять 
м’язи тварини. Звірячі кігті залишили пекучі подряпини Нікові 
на грудях, а зуби клацнули просто перед обличчям.

Нік закинув ланцюг вовкові через голову, ухопив вільний кінець 
та з усієї сили стягнув саморобну удавку. Вовк захрипів, холодна 
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сталь до болю обдирала Нікові руки. Ланцюг вислизав, у жмені 
набивалася шерсть, а вовк шарпався, намагаючись вдихнути, і ви-
рватися з цього нашийника.

Знову гримнув постріл Аланового пістолета, хоч брат і знав уже, 
що кулі безсилі. Нік відвернув лице убік і відчув гаряче дихання 
вовка та гострі зуби на щоці. Він міцно затягнув ланцюг обома 
руками, намагаючись тримати звіра на відстані витягнутої руки, 
тоді як вовк силувався його дістати. Нік потягнув тварину на себе, 
вивертаючись зі страшного клубка кігтів та сталевих м’язів. Він 
намагався водночас його знерухомити і задавити. Вовк вивернув 
голову та запустив зуби Нікові у зап’ястя.

Не було часу кричати. Він до кінця затягнув. Вовк захлинув-
ся виттям, а люте шарпання все менше нагадувало напад, та все 
більше — агонію. Звір намагався вдихнути. Біль пронизував Нікові 
руки, але він продовжував стягувати ланцюг ще міцніше. Вовк ви-
рячився, і раптом упав Нікові на груди.

Замість вовка, у Ніка на грудях лежала жінка, її довге волосся 
лізло йому в очі. Він відштовхнув від себе тіло і важко сів, випус-
каючи з кулаків ланцюг — руки не слухалися.

Запізно йому спало на думку, що якби він пустив їй мечем трохи 
крові, перш ніж убити, Аланову мітку можна було би стерти. Алан 
був би врятований.

Нік утомлено підвівся на ноги, анітрохи не здивувавшись шо-
кованим поглядам Джеймі та Мей. Вони ще не звикли до смерті. 
Коли він глянув на маму, вона відвела очі. Мама була бліда.

Алан схопив його за плече та розвернув однією рукою. Вигляд 
у нього був оскаженілий.

— Де він? — зажадав Алан, люто виблискуючи очима. — Що 
ти з ним зробив?

— Що? — перепитав Нік. — Ти про що говориш?
— Твій талісман! — крикнув Алан. Його усього трясло. — Ти 

знаєш, що могло трапитися? Коли ти його зняв? Скажи мені, що 
це було щойно, Ніку. Це хоч мені скажи.

Точно. Талісман. Після слів Алана Нік нарешті усвідомив, що 
його не було. Десь підсвідомо він ще раніше помітив, що постійний 
тягар зник. Його пекуча присутність була відсутня ще із… ще із…

— Я зняв його, щоби викликати Ліаннан, — повільно мовив 
він. — І залишив на будівельному майданчику.

Кров відлила Аланові від обличчя, а вени виступили чіткими 
синіми лініями на білій шкірі.
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— Ти тиждень ходиш без талісмана.
— Ти свій узагалі віддав.
— Я… — Алан задихнувся. — Я свій не викинув! Позичив на кіль-

ка годин. Тиждень, Ніку! Будь-що могло трапитися! Господи…
Після вбивства Ніку полегшало. Нарешті він зробив щось ко-

рисне, і хоч у нього боліли руки та пекли рани, Нік дещо заспо-
коївся, випаливши в бою частину пекельної люті. Алан хвилювався 
за нього, і це також було незле.

— Вибач, — сказав він нарешті. — Потім собі дістану.
Алан так сильно вчепився йому в плече, ніби щойно витягнув 

з-під коліс, а тоді тяжко видихнув і заплющив очі. Нік відступив від 
нього так обережно, як тільки вмів, підняв на нього невпевнений 
погляд і не розумів — що він знову зробив не так.

— Твоє щастя, що старший брат вчиться на своїх помилках, — 
озвався зрештою Алан. — Ходи нагору. На останньому Ярмарку 
я узяв про запас.

Він пошкутильгав до дверей, і Нік подався услід, та спинився 
за кілька кроків. Алан кинув погляд через плече — не так погляд, 
як мовчазний наказ — Нік автоматично знову ступив уперед.

— Чекай, — сказав він. — Можуть з’явитися інші маги. Не варто 
лишати ось цього з двома туристами та нею.

Його слова Алана, схоже, дещо розважили.
— Ми будемо нагорі.
— Ми дамо собі раду, — підтримала його Мей. Голос у неї був 

спокійний, а от вигляд — не дуже, і неохоче захоплення піднялося 
проти Нікової доброї волі. — З нами буде олівія.

Мей усміхнулася Нікові, і він відвернувся — холодний та незво-
рушний: хай вона усміхнеться Аланові. Вона так і зробила, в тому то й 
річ: якби в Алана не було жодної надії, все було б набагато легше.

Поки вони одне одному усміхались, Нік не втручався. Він, при-
хилившись до стіни, розглядав сліди від вовчих кігтів. Найглибші 
були на животі, ближче до боку. Нік роздивлявся червоні пасмуги і 
трохи втішився, що вовкові більше хотілося укусити, ніж розпороти 
Нікові черево: ні, нутрощі мають бути всередині.

У кімнаті панував безлад. По всій підлозі валялися розкидані 
ланцюги, килим після бою з вовком нагадував скручені в джгут 
простирадла, а у їхнього в’язня, схоже, розпочиналась істерика. 
Мертва жінка-маг лежала біля ніг Джеральда.

— Можна просто зараз його убити, — Нік спостерігав, як Дже-
ральда охоплює дрож: сіпнулися плечі, затремтіли губи.
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— Для Джеймі — будь ласка, — відповів Алан.
— Ні, — прогарчав Нік.
Алан довгу мить не відводив від нього очей, ніби поглядом 

зможе уберегти Ніка від небезпеки, а тоді на вимученому обличчі 
з’явився спокій.

— Поговоримо про це пізніше, — запропонував він тихо. — Ході-
мо спершу нагору за талісманом. Повернемося за хвилину, і… я хочу, 
щоби ти був з талісманом. Щоби тобі нічого не загрожувало.

— Бажаю удачі. Я тільки п’ять хвилин як вовка голими руками 
убив, — буркнув Нік.

Алан усміхнувся, і їм обом стало ясно, що Нік поступився.
Але тільки в цьому питанні. Якщо Алану так спокійніше, він 

піде за талісманом, але не змириться з тим безглуздям, щоби пус-
тити Джеймі вперед. Алан уже достатньо приніс у жертву задля 
Джеймі.

— Ходи, — покликав Алан, і Нік подався за ним.
— Це всього лише порада, — гукнув їм услід Джеймі, — та поки 

ви там, може, знайдеш собі футболку?

***
Зайшовши в Аланову кімнату, Нік не втримався від тривожного 

погляду на братові книжкові полиці. Він ще не встиг повернути 
Аланове безцінне фото назад у сховок, і раптом його опанувало по-
гане передчуття. Якщо Алан захоче поглянути крадькома на дурну 
фотографію, яку так любить порозглядати, то дізнається, що зробив 
Нік.

Та хай собі знає. Нік мав право на правду, але чогось йому 
неприємно було уявляти, як Алан на нього подивиться.

Він зумисне відвернувся від полиць та почав натягати на одну 
з Аланових старих мішкуватих футболок, що висіла спинці крісла. 
Потім сперся на стіну та втупився у вікно: заходило сонце, і небо 
тремтіло синявою над сірими дахами Лондона.

Алан опустився біля шафи на коліна, дістав коробку із захисни-
ми амулетами та почав перебирати їх замислено і повільно, неначе 
чотки. Або — неначе боявся підняти на Ніка погляд.

— Я серйозно про мітку Джеймі, — сказав він повільно.
— Не верзи дурниць.
— Ти не розумієш…
— Так, я не розумію. Я не розумію, чого ти верзеш дурниці!
останні слова прозвучали різко та голосно, як виляск батога чи 
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хряскання дверей. Якби він кричав на когось іншого, то й ефект 
був би очевидний: такий лемент пронизує до кісток та змушує від-
сахнутися, змушує поступитися.

З Аланом було інакше. Погрози на нього не діяли, він ніби 
не переймався власним рятунком. Нікові доведеться знайти інакший 
спосіб примусити Алана поступитися. Нік подивився на брата, і 
раптом його обійняв крижаний спокій.

Він знав, яка погроза спрацює.
— Знайшов, — сказав Алан вдоволено й тихо, мовби Нік і 

не кричав на нього хвилину тому.
Він піднявся на ноги зі звичною обережністю, перемагаючи 

спалах болю, що накреслив глибоку лінію поміж його бровами, 
тоді всміхнувся та пошкутильгав до Ніка.

Талісман висів на Алановому лівому зап’ясті, наче браслет. 
Липкий жах розходився Нікові в животі лише від одного погляду 
на нього, та коли Алан покликав, він схилив голову і дозволив 
братові повісити талісман собі на шию. Він здавався собі волом, 
що повертається у ярмо.

Талісман обпікав шкіру. Тупий нескінченний біль повернувся, 
і Нік стиснув зуби та глянув на Алана — на обличчі у брата відо-
бражалося щире полегшення.

— Знаєш, що я зроблю, якщо ти не зведеш ту мітку? — запитав 
Нік.

Цього разу він не кричав. Він стишив голос, щоби погроза ви-
йшла більш зрозуміла й особиста.

Алан зрозумів її.
— Ніку, — звернувся він здивовано, стривожено і трохи бла-

гально.
Нік має примусити його зрозуміти.
— Ти так любиш маму? Вона була магом обсидіанового Кола. 

У неї досі їхнє тавро. отже, її кров тебе врятує.
Алан швидко, обірвано видихнув: худі груди різко піднялися і 

опали. Він дрижав.
— Я це зроблю, — заприсягнувся йому Нік. — Я обміняю її 

на тебе. Без жодних вагань. Я не дозволю тобі померти!
Алан злобно скривився.
— Чому? Бо від мене тобі більше користі, ніж від олівії, так?
У погляді, зверненому на Ніка, світився біль і жах, як тоді, 

у вітальні з Джеральдом. Нік знову відвернувся до вікна, туди, де 
заходило сонце, і тінь повільно простягала над будівлями свої па-
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зурі. Ніка мучила чорна непевність: Алан хотів від нього якихось 
конкретних слів, і він не знав, яких.

— Ну… ну, з тебе і справді більше користі, — нерішуче озвався 
Нік.

— Як ти можеш… — люто почав Алан.
Його перервав крик Мей. Так не кличуть на допомогу — так 

кричать, коли боляче.
Алан вихопив ніж із кріплення на зап’ясті і простягнув Нікові, 

Нік ще й слова не встиг сказати. Він затиснув руків’я в долоні та 
побіг, перестрибуючи по три сходинки за раз. Він увірвався у віталь-
ню, відкидаючи навстіж двері, та мало не влетів просто у маму.

Вона викинула руку вперед, ніби Нік — їй загроза.
— Не торкайся мене!
— Я не збираюсь тебе торкатися! — з досадою гримнув Нік. — 

Що сталося?
Мама навіть не відповіла. І так було ясно. Вітальню рознесло 

на клапті. Вікно було вибите, а килим — пошматований. Мей про-
стягнулася долі із залитим кров’ю обличчям та силувалася встати, 
а Джеймі силувався вкласти її на підлогу. Крісло, в якому сидів 
маг Джеральд, було перевернуте, ланцюги, що утримували його, 
блискучою срібною стежкою тягнулися до потрощеного вікна.

За вікном виднівся уже недосяжний величезний птах. Низьке 
сонце підсвічувало вигнуту форму бурштинових крил у польоті, 
заливаючи їх на мить чистим золотом. Треба думати, кігті також 
немаленькі, судячи з того, що тварюка зробила з килимом та об-
личчям Мей.

— Мей, ти… — почав Нік.
Алан, спіткнувшись, злетів із останньої сходинки та мало не вмить 

опинився побіля Мей. Нік замовк та приніс аптечку, мовчки пере-
давши її Аланові. Той взяв із кивком і обережно заліпив Мей подря-
пину на щоці, безперестанку нашіптуючи ласкаві нісенітниці. Мей 
перестала видиратися та пориватися встати і витерпіла процедури без 
звуку, а Нік дивився, як вона шепотіла слова втішання у відповідь 
Аланові, дивився, як вони всміхаються одне одному.

— Зі мною справді усе гаразд. Дякую, — прошепотіла Мей, тихо 
та вдячно. Аланові пальці, гідні музиканта, легенько притримували 
її підборіддя. — Він обернувся на кляту птаху. Я повірити не мо-
гла! — У голосі звучала безсила лють. — Я не могла його зупинити. 
Я нічого не могла вдіяти.

— Ти не винна, — запевнив її Алан.
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Алан правий. Вона би нічого не вдіяла. Якщо Джеральд умів 
перетворюватися на тварину, він значно могутніший, ніж Нікові зда-
лося. Така магічна сила означає, що він хотів, аби його упіймали.

Він хотів, аби вони привели його до себе додому.
Їх обдурили, як ідіотів. І навіть не це найгірше.
Нік розлючено дивився на брата, турботливо схиленого над 

Мей: он як схвильовано клопочеться.
Він сказав:
— Це ти зробив.
Алан ураз піднявся.
— Вийдемо, — запропонував він звично спокійним і розсудли-

вим тоном.
Нік у кілька широких кроків став перед ним та схопив під лікоть, 

відтягуючи Алана до вхідних дверей. Він зупинився лише тоді, коли 
брат мало не повалився на поріг.

Він упіймав Алана другою рукою, а тоді відступив від нього. 
На мить йому горло перехопило.

— Це ти зробив, — повторив він нарешті.
Він пам’ятав, як Аланове обличчя перетворилося на маску, коли 

Нік не дозволив йому виводити мітку Джеймі. «Повернемося за хви-
лину. Щоби тобі ніщо не загрожувало». Він хвилювався і скористався 
з цього, аби змусити Ніка зробити, як йому треба. Затягнувши Ніка 
нагору, він відволік його тим зауваженням про Джеймі. Він знав, 
що Нік буде з ним сперечатися.

Він навмисне відпустив мага, а тепер стояв перед Ніком із тим 
своїм обережним виразом обличчя — намагаючись заспокоїти Ніка, 
щоби нічого йому не пояснювати, вибираючи, яка брехня спрацює 
цього разу.

— Ти про що?
— Я про те, що ти усунув з кімнати єдиних двох людей, спромож-

них утримати мага! ось що ти зробив, і ти зробив це навмисне, бо 
хотів зберегти цю чортову мітку. Все це я зрозумів. Я тільки не знаю, 
чому. Я хочу знати чому, Алане. І рано чи пізно дізнаюсь.

Алан поглянув на Ніка і, вочевидь, зрозумів, що заперечувати 
немає сенсу.

— Тому, що в мене є план, — відповів він тихо. Чи, по-твоєму, 
краще діяти навмання?

Нік однією рукою схопив Алана за комір та вгатив його спиною 
у дверну раму.

— По-моєму, краще, щоби ти залишився живий!
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Алан дивився на нього — блідий і мовчазний, і Нік подумав, 
як це, мабуть, виглядає збоку. Відверто нещасному каліці погрожує 
осатанілий здоровань. Він би й осатанів, він би вдарив Алана, якби 
це хоч щось змінило.

Тільки він знав свого брата. Той не боявся болю, і ніщо не могло 
його зупинити.

— Мама цього не варта, — прогарчав Нік. — Ніхто не вартий.
— Вартий.
Нік не витряс із нього душу, хоч і сильно цього хотів. Він 

відпустив братів комір і відступив на крок. Алан, здається, трохи 
розслабився.

— Джеральдові недовго треба, щоби доповісти обсидіановому 
Колу, — сказав Нік. — Скоро вони будуть тут. Нам треба звідси 
забратися. На це в тебе план є?

Він сердито зиркав на брата, і Алан хоч трохи скривився, та 
дивився у відповідь спокійно, далі щось там плануючи.

— Є, — підтвердив Алан. — Я тобі казав, що хочу глянути, що 
там за експерименти у Мерріс. Вона живе на острові Вайт. Можна 
туди поїхати. Там сховаємося від магів.

Тут Нік від нього відвернувся, притулився щокою до сталевої 
дверної рами і втупився у вузьку сіру вуличку, всього лише ще 
одну вуличку поміж тих сотень, де він колись жив і які вже ніколи 
не побачить. Зараз Алан шукає найкращий спосіб урятувати маму, 
потім шукатиме щонайкращий спосіб урятувати Джеймі, а Нікові 
найбільше хотілося схопити Алана та втекти. Якщо вони часто пе-
реїжджатимуть, можливо, маги так і не зможуть поставити Алану 
останню мітку та добити його. А більше Ніка нічого не обходило.

Він відкрив рота та не зміг дібрати слів.
Алан поглядом його зупинив.
— Ніку, — сказав він тихо. — Я їду. І ти мене не зупиниш. Під-

німеш на мене руку — і я прострелю тобі ногу. Я їду до Мерріс, бо 
мені потрібна її допомога, і що би ти не сказав, я не передумаю. 
Ти не мусиш зі мною їхати.

— Ні, мушу, — огризнувся Нік.
Що за нісенітниці Алан плете. Вони ніколи не розлучалися 

довше, ніж на ті кілька днів минулого Різдва. Нік завжди знав, де 
Алан і, як правило, Алан був поряд. Так було і так буде. Алан — 
його брат, і якщо він заповзявся втілити у життя той свій план, 
ризикнувши собою заради мами, значить, Нік мусить бути поряд, 
щоби з ним нічого не сталося.
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В Алана, судячи з вигляду, не залишилося сил навіть на усмішку, 
та він усе одно всміхнувся — легко, ласкаво, і очі його потеплі-
шали.

— Добре.
Він злегка кивнув, ніби вони — ділові партнери, що дійшли 

згоди. Тоді повернувся та вийшов у коридор, припадаючи на ногу 
трохи сильніше, аніж звичайно, мовби ніс на плечах тягар. Нік пішов 
за ним, ясно було, що за Аланом треба наглядати. Він не жартував 
з братом: він пожертвує матір’ю, якщо доведеться.

Байдуже, що хотів Алан. Головне, щоби Алан жив.
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Дім Мезенція

же за п’ять хвилин вони всі були в машині, взяли з со-
бою лише те, що влізло у пару старих наплічників, які 
возили в багажнику. Нік почепив до пояса свій новий 
улюблений меч, а Алан запхав у наплічник сімейні фото 

та книжку зі схованою світлиною.
— Це що? — спитав Нік із упертим химерним бажанням по-

глянути, як Алан йому збреше.
— Та так, читаю дещо, — відповів Алан, всміхнувшись правдо-

подібно криво. Це раптом нагадало Нікові мага Джеральда, і він 
відвернувся.

околиці за вікном проминали так швидко, що вулиці й ліхтарі 
здавалися барвистою річкою з жовтими та оранжевими спалахами 
у гладкому сірому потоці.

Нік повернув на південь і виїхав на трасу М3. На четвертій 
передачі щось у машині заторохтіло. Треба буде подивитися котро-
гось дня, хоча навряд у найближчий час у них знайдеться вільна 
хвилина на ремонт.

До Саутгемптонського порту на автівці дві години, якщо дороги 
будуть вільні, а звідти — пором до острова Вайт.

Нік ще думав про затори на дорогах, коли Алан тихо сказав:
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— Ніку, тебе страшенно захитує на морі.
— Не плети дурниць, — озвався Нік.
Він узагалі не пригадував, щоби був колись на човні. Коли все 

життя утікаєш від магів, на прогулянки відкритим морем якось часу 
не залишається, але сама навіть думка здавалась неправдоподібною. 
Ніка ніколи не захитувало, а навіть якби і так, не міняти ж їм плани 
через таку дрібничку, як морська хвороба. Він не відпустить Алана 
самого.

— Ти був малий, коли ми однога разу взяли тебе покататись 
на човні, і ти… — Алан закусив губу. — Ти кров’ю кашляв. Я боявся, 
що ти помреш.

— Не помер же, — буркнув Нік. — А якщо я тоді був малий, 
то до цього часу, вже, мабуть, переріс.

Він глянув на Алановий нещасний і стривожений профіль. Якщо 
Алан так за нього хвилюється, міг би коли-не-коли і правду йому 
сказати, замість марнувати час, оберігаючи від човнів.

Мей, Джеймі та мама мовчали на задньому сидінні. Десь за го-
дину дорогою М3, коли за вікнами спадала ніч, Нік глянув у дзер-
кало заднього бачення і зустрівся очима з холодним і незмигним 
маминим поглядом.

Алан, схоже, померти готовий заради неї. Цього Нік не міг 
зрозуміти і не збирався дозволити.

***
Пором на Саутгемптонському другому терміналі був величезною 

біло-червоною спорудою, більше схожою на плавучий сарай, аніж 
на човен. На одному боці була намальована весела хмарка, мовби 
її очікувала весела пляжна прогулянка.

о цій порі інших пасажирів майже не було. Вони почекали, поки 
на борт не підніметься решта — нікому не хотілося мати справу з 
незнайомцями, а Нікові — тим паче. Він піднявся останнім, про-
пустивши вперед навіть Алана, і став коло поручнів край борту. 
Тишу розітнуло свистком. Нік підставив обличчя холодному вітру, 
сподіваючись, що всім вистачить розуму залишити його у спокої.

При відправленні пором схитнувся. Нікові шлунок перехилив-
ся разом із човном, і на мить в голові запаморочилося: так у очах 
темніє, коли встаєш занадто швидко. Він навмисне не дивився 
на сіру водну широчінь, тільки щосили вчепився у поручні. Пальці 
аж побіліли, прострілені болем, і біль дозволив йому зосередитись. 
Наявність фокусу прочистила голову.
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Нік відчув аж у горлі, коли човен пірнав у хвилю. Спробував 
ті хвилі полічити, але вони набігали й набігали: одна за одною 
вдаряли об борт, все море навколо — безжальні та невблаганні 
потоки води.

Мей покинула маму та підійшла до Ніка. Її лице непевно коли-
валося у нього перед очима, наче вона дивилася з-під води.

— Ти як? — запитала вона. — Ми тільки хвилину як відшварту-
валися, та й море спокійне, а ти весь позеленів. Може, спустишся 
в каюту, чи… відро тобі, може, дати?

— Не будь дурна, — огризнувся Нік і спробував відпустити по-
руччя. Руки не слухались, як чужі, а тоді човен вдарила наступна 
хвиля. Пором скрипнув, а Нік заточився, мало не впавши на ко-
ліна. Він був при тямі, але свідомість наче розливалася палубою, 
тікаючи від нього.

Алан обернувся, ніби тільки цього й чекав, і пішов до брата. 
Його шкутильгання не співпадало із ритмом розгойданого човна, 
і на мить Алан став для Ніка єдиною нерухомою точкою у світі, 
повному безкінечного нудкого руху. Нік зібрав усі сили: зараз Алан 
підійде і розповість йому, що відбувається.

Світ хитався так сильно, що все довкола злилося у безглузду 
мішанину кольорів та звуків. Спалах болю, чиїсь нігті вп’ялися 
Нікові у шкіру, і хтось закричав:

— Алане, Джеймі! Швидше…
Світ зник, наче човен перевернувся, і потягнув їх за собою 

у незпроглядну морську пітьму. Суцільна темрява навкруги та довга 
мить розгубленості, аж поки Нік усвідомив, що лежить на палубі 
та блює: так, ніби й справді наковтався води та мусив вихаркати 
її, щоби дихнути. Смаку води у роті не було — тільки гостра гірка 
жовч.

Втім, за мить гіркоти не стало. Нік звик досконало володіти 
власним тілом, звик бути дужим та користатися з усієї своєї сили. 
Тепер, коли свідомість кудись відносило, дивно було відчувати таку 
безпорадність, таку відстороненість від власного тіла. Те, що тіло 
у нього було, підтверджував незвичайний біль, якось пов’язаний з 
цією відокремленістю, і крижаний холод.

— Ніку, — покликав Алан, і лагідно, і наполегливо.
Повільно, через морозне оніміння, Нік відчув, що Алан міцно 

стискає його руку, а Нікова щока торкається грубого джинсу на Ала-
нових колінах. Голову він відчував, бо брат гладив його волосся.

— Ніку, — донісся лагідний і наполегливий голос Алана.
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Все і так було добре. Нік подумав і вирішив, що Алан говорить 
правду. Скільки себе пам’ятав, він ніколи не був безпорадним, а те-
пер от став, і все було добре. Зазвичай він уникав чужих дотиків, але 
зараз нічого не міг вдіяти. Він не говорив нічого, а поворухнутись 
не давала слабкість. Все, що йому залишалось — тільки лежати 
головою у брата на колінах, котрий зігнувся над ним, захищаючи 
від усього світу. Братова рука легко торкалася волосся, друга — 
притримувала Ніка за плечі так, як умів тільки він, а голос вів його 
крізь холодне шипіння морських потоків.

— Тримайся, Ніку. До прибуття залишилося тільки двадцять 
хвилин. Потерпи.

Нік слухняно терпів. Він тримав Алана за руку і майже не відчу-
вав своїх пальців. Брат сам тримав Нікову долоню, то, може, цього 
вистачить, щоби Алан зрадів. Він притиснувся чолом до братового 
зап’ястя, і хвилі темряви знову затягнули його униз.

Наступного разу він прийшов до тями в машині, коли вона 
загальмувала та спинилася. Перед очима стояв туман, і хлопець 
розпачливо роззирався, ніби, якщо крутитиме головою, то зможе 
хоч щось побачити, але тоді усвідомив, що Алан досі тримає його 
за руку.

— Алане, — пробурмотів він, і братові окуляри зблиснули 
в оранжевому світлі вуличного ліхтаря. У сутінках миготіли тіні, та 
Нік розгледів, як над ним схилилося Аланове обличчя. — Де ми?

— Ми у таксі, їдемо із Вест-Кавз до Карісбрука, — відповів Алан 
лагідно, як дитині, іще дурненькій, але дуже любій. — Ми їдемо 
до Мерріс додому. Як ти себе почуваєш?

— Тіло як не моє, — сказав Нік.
— Пробач, що потягнув тебе на той човен.
Нік піднявся на одному лікті.
— Ти не винен. Ти мене попередив. Я не знав, що такий сла-

бак.
— Ти ідіот, — Алан трохи заспокоївся і навіть всміхнувся. — 

Але не слабак.
Збоку щось ворухнулося. Нік рвучко озирнувся, випустивши 

Аланову руку, і побачив, що навпроти сидять Джеймі та Мей. 
До нього щойно дійшло, що вони й справді в таксі. Крізь затемнене 
скло попереду Нік розгледів втомлений профіль водія та чорний 
водоспад маминого волосся на передньому пасажирському кріслі.

— Як почуваєшся, Ніку? — поцікавився Джеймі, тривожно со-
ваючись на шкіряному сидінні.
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Вони з Мей у ту мить були дуже схожі: обоє витріщалися на ньо-
го широкими, переляканими очима. Для Ніка ж шоком став їхній 
схвильований вигляд.

— Іти зможеш? — спитала практичніша Мей. — Ми приїхали.
Він кивнув, і Мей відчинила дверцята. Нік вийшов, випростував-

ся, не розуміючи, як і на чому тримається. Погляд униз засвідчив, 
що тримають його, як завжди, дві власні ноги.

Перед ними була висока кам’яна стіна та вишукано оздоблені, з 
численними завитками, ворота. Стіна поблискувала слюдою, а за-
лізні ворота випліталися фігурами дерев, змій та жінок. Здавалося, 
що загорожа та ворота лише для краси. Але це тільки відволікало 
увагу від того, що стіни були надзвичайно високі, а на воротах стир-
чали небезпечні на вигляд шпичаки. Стежки були усипані зверху 
битим склом, майже непомітним під листям дерев. Нікові згадалася 
Ліаннан із її завісою волосся та гострими зубами.

Він мусив спертися на автівку. Не варто було так одразу вставати. 
Нік зробив крок, і поряд опинився Алан. У Ніка, мабуть, коліна 
підігнулися, бо погляд його впирався просто у верхній ґудзик Ала-
нової сорочки.

— Мей, допоможи, — наказав Алан, і Мей ураз опинилася 
збоку.

Нік у глибині душі схвалював Алановий вибір. Мей точно 
сильніша за Джеймі, а що стосується мами, яка сильніша та вища 
за них обох, то вона не торкнулася б Ніка, хто б не попросив. Тоді 
голова впала Нікові на груди, ніби замість шиї у нього — товсте 
спагеті. Його не нудило, просто він хотів прилягти, поки не згадає, 
як керувати власним тілом.

— Джеймі, — Аланів голос був лагідний через Ніка, хоч і гово-
рив він зараз не до нього. — Іди та увімкни двосторонній зв’язок. 
Скажи: «Мене звуть один».

— один, — кліпнув Джеймі. — Що один?
— Джеймі! Нік тут зараз впаде!
— Точно. Вибач, — Джеймі струснув головою та позадкував, 

мало не втелющився у дерево, тоді повернувся та сторчголов помчав 
до воріт. Нік чув, як хлопець сказав, що його звуть один. Голос 
прозвучав наче здалеку.

Ворота відчинялися важко, ніби нечасто їм це доводилося роби-
ти. Далі простягався сад, із дерев звисала їх пізньотравнева ноша, 
а поміж ними лежала вимощена малими й великими камінцями 
стежка, аж поки не губилася вдалині.
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Вони повільно ішли садом, і Нік з кожним кроком все менше 
усвідомлював реальність. Сад, схоже, давно ніхто не доглядав, і тепер 
там процвітало дике плетиво. Нік заплющив очі, щоби не бачити 
жахливі зарості колючої шипшини. Алан кликав його на ім’я, роз-
дираючи марево, і Нік через силу знову розплющив очі.

Тепер перед ним постав великий білий будинок, здіймаючись 
вгору, неначе стрімка скеля. Така висока будівля, здавалося, вимага-
ла прикрас — бодай колон та балконів, але за воротами вся вдавана 
пишнота зникала. Це був строгий білий дім на п’ять поверхів. Над 
великими дверима тьмяно виблискували золоті літери.

Літери пливли Нікові перед очима в’юнкими золотими рибками, 
не бажаючи складатися в слова, а тоді раптом застигли. Тепер Нік відчув 
своє тіло — і воно було важке, таке важке, що не трималося на ногах.

Золоті букви на якусь мить блиснули на чорному тлі, а тоді 
Нікові повіки і сам він упали уперед.

ДІМ МеЗеНЦІЯ, говорив блискучий напис, а унизу: ІМ’Я ЇМ 
ЛеГІоН.

***
Нік прокинувся посеред темноти від криків.
З темрявою було неважко впоратися: досить було простягнути 

руку та увімкнути настільну лампу. З криками було складніше. Він 
сів, помітивши із полегкістю, що м’язи та жили тепер пригадали, 
кому вони належать, та підкорялися, як і раніше. Нік виковзнув із 
обіймів сплутаних простирадл та оглянув кімнату.

Стеля була висока, із дрібними зубчастими фестонами у кутках. 
Велике ліжко, на якому він лежав, мало різьблену дубову спинку.

Крики сюди ледь долинали. Нік зметикував, що їх приглушує 
не відстань, а товсті стіни.

Важкі двері, так само зі шліфованого дуба, прочинилися. Нік 
потягнувся за мечем — його на поясі не було, і зрадів, побачивши 
Алана. На щастя, меч був у нього.

Алан усміхнувся: тоненькі смішливі лінії розбіглися від куточків 
очей.

— Бачу, тобі вже краще.
Він кинув Нікові якийсь невеликий згорток тканини — то була 

сорочка: відкрохмалена, на ґудзики, із тих, що носять під костюм. 
Він зібрався було віддати її назад, та коли поглянув на свою фут-
болку — всю у плямах блювотиння та крові. Перевдягнувся не пи-
таючи, чи він харкав кров’ю.
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Застебнувши ґудзики, Нік жестом обвів кімнату.
— Шикарно. Дуже.
— Це дім Мерріс Кромвель.
Як на Ніка, усе логічно. Всі знали, що у Мерріс водяться гро-

шенята, хоча Нік і не знав, що їх у неї аж стільки.
— А де всі?
Алан аж прояснів, що він запитав.
— Близенько. Мама спить, Мерріс дала їй щось заспокійливе, 

Мей та Джеймі про тебе питали. Нас усіх поселили в північне крило, 
тож ми всі недалечко. Хочеш, підемо до них?

Нік стенув плечима, і Алан пішов уперед, показуючи дорогу. 
Північне крило, як виявилося, переважно складалося із широчезних 
коридорів — з такими розмірами їх сміливо можна було вважати 
кімнатами. Стіни були гладкі та білі, а дерев’яний настил підлоги 
темнів від віку та поліролі. Мей та Джеймі знайшлися в кімнаті, 
схожій на Нікову, з таким же ліжком та ліпниною на стелі. Джей-
мі сидів на ліжку, по-турецьки схрестивши ноги, а Мей ходила 
пухнастим білим килимом, схожим на обезглавленого полярного 
ведмедя.

— Треба глянути, як він там, — сказала вона, коли Нік про-
чинив двері.

Джеймі кивнув на нього.
— Здається, з ним усе гаразд.
Мей обернулася і не почервоніла. Нікові це сподобалося: що 

вона не вдавала ні байдужості, ні надмірного хвилювання. Вона 
просто йому кивнула.

Він не звик до великих будинків на зразок ось цього. Інша 
справа — малі обдерті будиночки та квартири, де кімнат було мало, 
а стіни були тонкі, а отже, він завжди знав, де зараз Алан. Тепер 
його оточувала широчінь відкритого простору під склепінчастими 
стелями, а ця дівчина надто впадала йому в око. Його дратувала 
така незвичність, він не знав, де себе подіти. Нік втягнув голову 
в плечі та притулився до стіни, навмисне дивлячись кудись крізь 
Мей. За якусь мить вона відвернулася — від його непорушного 
холодного погляду — до Алана.

Нікові чомусь не полегшало від цього. Йому раптом стало три-
вожно, потягнуло хоч щось зробити, і щойно він відключився від 
розмови в кімнаті, знову почувся звук, що його розбудив. Через 
важенні двері та грубі стіни, через усе шикарне умеблювання цього 
дому, долинали ледь чутні, але непомильні крики.
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Стало ясно, що їх чув лише він один. Мабуть, варто сказати 
Алану.

— У цьому домі когось катують.
Алан винувато сіпнувся, і Нік зрозумів, що принаймні Алан 

уже про це знав.
— Це не зовсім так, — сказав він поспішно.
— Катують? — вигукнув Джеймі.
Нік звів плечима:
— Судячи з криків.
— Алане, — тон у Мей був наказовий, а ніяк не прохальний. —  

Де ми?
В Алана був такий вигляд, ніби він набирався сил перед ударом 

долі, таким же невблаганним і неминучим, як буря, що стрімко 
насувається.

— Це дім Мезенція, — сказав він.
— Так пише над дверима, — погодився Нік. — Хто такий Ме-

зенцій?
Алан, схоже, не міг знайти слова.
— Це етруський цар з однієї легенді, — мовив Алан повільно. —  

Він прив’язував живих людей обличчям до мертвих і залишав по-
мирати від голоду.

— Який люб’язний господар, — зауважив Нік. — Ти ж ніби 
казав, що це дім Мерріс Кромвель.

— Мерріс тут всім керує, — тихо відповів Алан. — Вона тут усе 
організовує, щоби… порядок підтримувати.

— Кепсько у неї виходить, егеж?! — вигукнув Джеймі. — Якщо 
тут когось катують…

— Ця людина тут із власної волі, — сказав йому Алан.
Синці круг очей проступали все чіткіше, а очі ставали сумніши-

ми з кожним вимученими словом. Нікові дуже захотілося зупинити 
усі розпитування, від яких його брату боляче. Він завжди вірив, що 
Алан знає, як буде краще, вірив, що рано чи пізно Алан розкаже 
братові все, що йому треба знати. Але він згадав ту сховану фото-
графію і як Алан відпустив мага. Було таке, про що Алан ніколи й 
не обмовився. Що ж він приховує цього разу?

Він мовчав і дозволив Мей та Джеймі домагатися відповідей.
— Ти знаєш людину, яка кричить?
— Навіщо комусь, щоби його катували? — зажадала Мей. — 

Може, просто покажеш нам, що там відбувається?
Алан посірів на обличчі.
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— Можу, — сказав він. — Але ви не захочете цього бачити. 
Клянуся, ви не захочете цього бачити.

Нікові знову щось неприємне ворухнулося в животі. Не пізно іще 
закрити обом їм рота. Вагався він надто довго — Мей уже встигла 
усе для себе постановити.

— Дозволь, я сама це вирішу. Я хочу бачити.

***
Алан важко спускався сходами, ніби плечі йому притискав тя-

гар, який ще не скоро вдасться скинути. Твердим кроком за ним 
ступала Мей, позаду тягнувся Джеймі, а Нік із кожною секундою 
все більше переконувався, що це місце йому не подобається.

Сходи були широкі та мармурові, як у плаксивих фільмах, які 
любив Алан. Здавалося, по них варто ходити лише дамам у бальних 
платтях. Тільки замість бальної зали, вони закінчувалися передпо-
коєм з такою ж темною полірованою підлогою та суворими білими 
стінами, як у коридорах північного крила. Нік все ще намагався 
зрозуміти, чим цей будинок так сильно його дратує, а тоді усві-
домив. Північне крило з ліжками під балдахіном та декорованими 
стелями було прикриттям, а цей будинок — фасадом, так само, як 
і декоративні ворота надворі.

Це — не розкішний дім. Це — установа.
Крики лунали все ближче.
Прислухавшись, Нік вирішив, що кричала лише одна людина. 

То була жінка, із голосу — молода, чи, принаймні, ще не стара. 
За передпокоєм знову розходилися коридори, такі ж строгі і безликі: 
ані картин на стінах, ані скрипучих старих батарей. Нік здивувався, 
як раніше не помітив цієї стерильності. Вони проминули кілька 
простих дерев’яних дверей, та Алан прямував далі, і їхня невеличка 
компанія мовчки ішла слідом.

Тепер крики чули всі.
Звивистий коридор раптом повернув, і стало зрозуміло звідки 

долинали крики — з-за масивних металевих дверей з лівого боку. 
Більше коридор нікуди не повертав, тягнувся вперед і губився 
у пітьмі. У стінах зблискували броньовані двері, випираючись із 
рам брилою металу, неприступні та абсолютно недоречні.

Щойно вони порівнялися з першими дверима, крики стихли.
Крики відрізало так різко, що Нік подумав: та жінка, напевно, 

вмерла. У дверях було мале віконце: два шари скла, заґратовані 
дротом. Вони зазирнули всередину, але трупів там не побачили.
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У кімнаті було двоє. Жінка колінкувала на підлозі, а до стіни 
був прикутий чоловік.

Нік спочатку очам своїм не повірив. У домі, може, і є якась 
установа, та, вочевидь, цивілізована та організована. Не вірилося, 
що ці тихі коридори вели у темницю.

Тоді він пригледівся до в’язня. На перший погляд то був звичай-
ний чоловік. Його обличчя прорізали глибокі зморшки, а згорблене 
тіло повисло на ланцюгах — тож він здавався старим, не зважаючи 
на відсутність сивини у каштановому волоссі. одяг на ньому був 
поношений, а борода закривала майже усе обличчя.

Змінилися очі. Вони витріщалися все більше і більше, поки ледь 
не вилізли з орбіт. А тоді Нік раптом зрозумів, що йому не тільки 
здається. Просто спочатку зіниці незнайомця були звичайного роз-
міру, а потім розповзлися на все око, ніби хтось налив у два блюдця 
чорнило. Чорні овали піднялися із орбіт на маленьких ніжках, і 
за кілька секунд на щоках у в’язня сиділо по великому чорному 
жукові. Вони збігли по його обличчю, наче сльози.

Джеймі закричав, крик перейшов у стогін, а тоді Джеймі кинувся 
вбік — вони з Мей, схоже, чіплялися одне за одного. Збоку тремтів 
Алан. Нік віддалено розумів, що і сам мав би відчути шок, але він 
за своє життя бачив і не таке. Тому продовжував допитливо спо-
стерігати за бранцем, що раптом насторожився, як собака, котрий 
взяв слід. На одну довгу мить Нікові здалося, що чоловік — невідо-
мо як — бачить його.

Чоловік підморгнув: зморщені повіки опустилися на рвані пусті 
очні прорізи. Нік завагався, а тоді підморгнув у відповідь.

один товстий жук доліз чоловікові до підборіддя та впав на во-
лосся жінки, яка стояла на колінах. Вона підняла погляд і струсила 
жука на підлогу, здригнувшись, але крім цієї автоматичної огиди 
ніщо не свідчило про її здивування. На вигляд їй було приблизно 
двадцять п’ять, її густе волосся було каштанове, а очі — повні сліз. 
Нікові стало цікаво, чого вона кричала.

— Бачу, ви вже зустріли Рут і Томаса, — продзвенів у коридорі 
голос Мерріс Кромвель. Вона говорила так спокійно, ніби знайо-
мила людей на коктейльній вечірці.

— Зістріли Рут…? Що в біса сталося з тим чоловіком? — зажадав 
Джеймі незвично голосно й люто.

Він попрямував до Мерріс, і Нік помітив, як у нього тремтять 
плечі. Схоже, Джеймі вже здогадався, що сталося з тим чоловіком, 
і відчайдушно намагається не повірити у цей здогад.
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Мерріс пройшла коридором, ніби й не помітила Джеймі — та 
коли вже ось-ось вони мали зіткнутися, Джеймі ступив убік.

— Дайте подумати, — мовила вона. — Німий, колишня особис-
тість зникла безслідно, уміє маніпулювати усім природнім світом, 
включаючи власне тіло. Тицьну пальцем у небо та скажу, що він 
одержимий.

Джеймі відсахнувся, ніби його вдарили.
— одержимий…
Різко смикнувши головою, він кивнув на решту металевих две-

рей, що блистіли вздовж коридору, поки вистачало світла, а далі 
зникали в темряві.

— Хочете сказати, що за кожними дверима є…
— Якщо хтось із них за ніч не помер.
Широкі сірі очі Мерріс проминули Джеймі та зміряли їх усіх. 

Схоже, вираз чийогось обличчя її роздратував, бо вона скривила 
рота і у свою чергу зажадала:

— Невже ви ніколи ні на мить не замислювалися, що відбува-
ється з одержимими?

Всі мовчали. Мерріс почекала секунду-другу, щоби вони це до-
кладно усвідомили, і продовжила:

— Німа, могутня магічна істота за одну ніч займає місце зви-
чайної людини. Не думаєте ж ви, що ніхто цього не помічає? Якщо 
одержимий має сім’ю, люди скоро зауважують підміну. Їм страшно, 
і ніхто не може допомогти. Крім нас.

Вона усміхнулася.
— Ми розробили нові магічні кола: для утримання демона, 

який захопив людське тіло. У нас є спеціальні кімнати й обладнан-
ня. Коли нам розповідають про одержимих друзів та родичів, ми 
не говоримо про психічні хвороби і знаємо, на що здатні демони. 
Дім Мезенція — це єдине місце, куди ці нещасні родичі можуть 
звернутися, і, звісно, ми керуємося ринковими законами попиту й 
пропозиції. За нашу допомогу непогано платять.

— У них горе! — вигукнув Джеймі, витираючи рота, ніби сти-
раючи смак якоїсь гидоти.

Нік раптом згадав слова Джеральда, що Ярмарок живе на криваві 
гроші. ось чому всі корилися Мерріс Кромвель. Ці гроші допомага-
ли ярмарникам — допомагали їм із братом — знаходити помешкання 
та швидко переводитися у нові школи та на нові роботи.

Гроші платили сім’ї одержимих. Таким може стати і Джеймі. 
Таким може стати і Алан. Нік подумав: що би на це сказала Сін?
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Мерріс підвела брови.
— В лікарні так само платять. Лікарень багато. А Дім Мезенція 

тільки один. 
Якби не Аланова мітка, Нікові все це здавалось би логічним і 

доцільним. Ті, хто мав справу з магією, створили власну окрему 
економіку, а Мерріс зуміла повернути її собі на користь. Він тільки 
одного не розумів.

Він прочистив горло:
— Чого ти їх не уб’єш?
— Родичі, як не дивно, не хочуть, щоб одержимих убивали. Тим 

паче, коли я пояснюю, що душа рідної людини десь там всередині, 
тільки не може перехопити контроль над тілом. Друзі та родичі праг-
нуть, щоби їх лише контролювали, та не шкодили. Вони благають 
про чудо. Іноді вимагають залишитися з ними, щоби полегшити 
їхній біль. — Мерріс звела плечима. — Це коштує дорожче.

— Магічні кола, в яких ви тримаєте одержимих, — Алан почав де-
монструвати науковий інтерес. — Наскільки вони відрізняються від зви-
чайних? У них можна наказувати демону? Можна викликати демона?

— А навіщо? Нам вистачає роботи з тими, що вже є. Як на мене, 
найважливіше їх не випускати, — сказала Мерріс сухо. — Коли 
ви вже аж сюди приїхали за відповідями, я готова показати кілька 
схем, що пояснюють принцип дії наших кіл.

— Я буду вдячний, — мовив Алан.
— Це базове коло, — пояснила Мерріс. — Демона у такому 

не викличеш. Ми навіть не знаємо, як включити туди лінії спілку-
вання. Мало не єдине, що вони можуть — це утримувати демона.

— А якщо узяти танцівника? — насупився Алан. — Суто тео-
ретично, звісно.

Нік замислився: чи не планує Алан ловити демонів, яких будуть 
нацьковувати на них маги? Навряд чи вийде.

Мей та Джеймі все ще не зводили нажаханого, захопленого по-
гляду із камери. Нарешті Мей обернулася і запитала:

— А чудеса бувають? Тобто, якщо вони тут у пастці… демон 
коли-небудь покидає тіло?

— Демон ніколи не піде, — відповіла Мерріс. — Як би там 
не було, їм кращий наш світ, аніж власний. Та люди продовжують 
сподіватися, аж до останку.

Вона кивнула байдуже на віконце у металевих дверях. Усі вту-
пилися всередину, наче у телеекран, де спеціально для них роз-
горталася вистава.
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Темноволоса Рут звелася на задерев’янілі ноги. Притулила до-
лоню Томасові до обличчя, і той якось дивно моргнув. очі його 
змигнули, ніби в нього було по три повіки, як у кота, а коли від-
крилися, знову стали звичайними очима. Він дивився на жінку 
незворушно, і під його поглядом на її щоці з’явився поріз. Вона 
застогнала та приклала руку до лиця. Погляд метнувся до руки і 
залишив ще поріз, ніби замість очей у нього були ножі.

— Не хвилюйтеся, — заспокоїла їх Мерріс. — Демон використо-
вує усю магію, яку тільки може вигадати, щоби змусити її випустити 
його, але серйозно їй не зашкодить. Він знає — вона єдина, хто 
його годуватиме.

Повільно і важко, наче стара жінка, Рут знову піднесла руку до об-
личчя одержимого Томаса. Легко погладила його щоку — Нік бачив, 
як ворушаться її губи, але що вона говорила, розібрати не міг. Нік 
раніше і не замислювався, що для одержимих не можна провести 
у колі ліній комунікації. Він знав, що одержимі не розмовляють. Тому 
жінка говорила, а тіло одержимого тільки стежило за нею зі зміїною 
незворушністю — і Нік збагнув: демон нічого не розуміє.

Жінка розмовляла, хоч це і було намарно. Здається, вона казала 
«люблю», але Нік міг і помилитися.

Мей стримувалася як могла — голос усе одно тремтів:
— Це його донька?
— о ні, любонько, — неуважно відповіла Мерріс. — Він мо-

лодий. Тіло рветься навпіл, намагаючись побороти демона. Ще 
тиждень тому він так не виглядав… Це його дружина.

Демон із обличчям Томаса усміхнувся своїй дружині, а тоді ви-
стрілив язиком та упіймав другого жука, що був раніше оком. Жук 
тільки м’яко хруснув між зубами. Жінка ледве стрималася, щоб 
не виблювати, а одержимий продовжував усміхатися.

— Він її тільки лякає, — так само клінічно й байдуже зауважила 
Мерріс. — Демон випробує будь-які фокуси, щоби досягти свого. 
Не хвилюйтеся. Вона не дозволить себе одурити.

Рут затулила рот долонею та розридалася.
Нік чекав, що першим не витримає та втече Джеймі, тільки це 

зробив Алан.
от щойно він стояв коло Ніка, заглиблюючись у себе — спокійний 

і зібраний. Наступної миті він уже шкутильгав коридором так швидко, 
як тільки дозволяла його хвора нога — назад, туди, звідки вони при-
йшли, подалі від металевих дверей, за якими ховаються демони.

Нік мав би на нього поглянути, мав би переконатися, що з 
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Аланом все гаразд. Зазвичай Алан добре давав собі раду, та це інше. 
Алан носив мітку другого рівня. Алан уявляв своє майбутнє.

Нік спочатку вирішив дати Мей шанс його втішити. Алан зра-
дів би. Але Мей не поспішала кидатись навздогін. Нік озирнувся. 
Вона стояла біля Джеймі — насторожена, люта, схвильована, ніби 
збиралася з кимось битися. Вона не хотіла лишати брата.

от і добре. Нік також не хотів залишати брата.
— Не йдіть за нами, — грубо кинув він, розвернувся й пішов 

за Аланом.
Мей, мабуть, краще зуміла би його втішити. Джеймі, мабуть, 

зумів би краще. Нік анітрохи не уявляв, що робити, та Алан був 
його брат і більше нічий, і він щось вигадає.

Алан був у ванній — схилився над раковиною і яро бризкав 
водою на позеленіле обличчя. Він підвів очі — й побачив у дзерка-
лі Ніка, який дивився на свій застиглий кам’яний вираз і Аланові 
майже налякані очі.

— Алане, — покликав Нік різко.
Алан заплющив очі.
— Що?
Нік почав здалеку, підкрадаючись до суті, як до ворога. от би 

ще розмови давались так же просто, як убивство…
— Ти як, нормально?
Цікаво, чи люди узагалі усвідомлюють, яку дурню вони ляпають 

у більшості випадків. Алан тремтів. Звісно, що це не нормально. Але 
так було заведено питати, а нічого нового Нік вигадати не міг.

— Усе буде нормально, — відповів Алан, який вічно брехав.
Він знову опустив очі, відвів погляд від дзеркала. В Алана під 

очима залягли темні кола — побачив Нік у холодній та безкомпро-
місній дзеркальній поверхні — і глибокі лінії довкруг рота. На лиці 
він був іще біліший, ніж тільки тиждень тому. І Нік не міг не згадати 
про демона, що лишився за тими залізними дверима — в тілі, яке 
ще минулого тижня було молодим.

— Не треба, — він прочистив горло. — Тобі не треба хвилю-
ватися. — Кожне слово доводилося витискати. — З тобою такого 
не трапиться. Я не дозволю.

— Це не тому, — сказав Алан, але плечі його розслабилися.
Це був хороший знак, і Нік підійшов ближче, але ближче умів 

тільки безтолково товктися поруч, замість того, щоби скуйовдити 
волосся чи поплескати по плечу. У Алана це виходило природно — і 
жести, і слова втіхи. На відміну від Ніка.
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— Звісно ні, — Нік хотів говорити ласкаво, як тільки міг. Голос 
охрип, і слова натомість вийшли різкими.

Він сів на підлогу, спершись спиною до стіни, і за мить Алан 
зітхнув чи то втомлено, чи приречено. Нік навіть не підняв голови, 
коли Алан опустив руку йому на шию — на долоні від пістолета 
лишилися мозолі.

Нік ніколи не розумів таких дотиків, але, якщо Аланові так 
легше, то нехай.

— Чого ми сюди приїхали? — запитав він.
— Я хотів побачити одержимих пацієнтів, — відповів Алан 

тихо. — Але я не хотів, щоби ти їх бачив. Я не хотів, щоби хтось 
із вас бачив.

— Нічого, — спробував втішити його Нік. — Мені до них бай-
дуже.

Він поглянув на Алана — йому не стало краще. А на його ви-
снаженому обличчі був тільки біль.

Ніка гостро вкололо безсилою люттю, як у дитинстві, коли 
вчителі хотіли, щоби він читав уголос, а дівчата чекали якогось 
вчинку від нього, але це було в тисячі разів гірше, бо це — його 
брат, і Нікові було не байдуже.

— Я тебе захищу, — сказав він нарешті ніяково. Нік почувався 
дурнем, що говорив це уголос — Алан і так це знав.

Все одно, Алан, ніби трохи заспокоївся.
— Я на це розраховую.
— Добре, — погодився Нік. — З тобою все буде нормально. 

Я тебе захищу. Ти не… не переживай більше.
Алан тихо пирхнув — чи то видихнув, чи розсміявся.
— Я не переживаю.
— от брехло, — пробурмотів Нік.
Алан погладив його по голові, лишень один раз, а тоді забрав 

руку.
— Зі мною тепер все нормально, — сказав він. — Правда.
Звучало переконливо і навіть правдоподібно. Нік пригадав, як 

спокійно йому було на поромі, коли він довірився Алану, і вирішив, 
що зможе повірити йому знову.

Ніковий телефон задзвенів. Нік вилаявся та припіднявся, щоби 
виловити його з кишені джинсів, а тоді втупився у незнайомий 
номер на екрані.

— Що за…?
Він звів плечима та вже було потягнувся вибити.
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— Мабуть, одна із твоїх численних шанувальниць, — припус-
тив Алан. — Ну ж бо, відповідай. Зі мною все гаразд, чесне слово. 
Я вийду за хвилину.

Нік був останнім часом зайнятий. Він не пам’ятав, щоби давав 
номер якимось дівчатам, але якщо Алан хоче побути одну мить 
на самоті, то нехай. Нік підвівся на ноги, завагався, чи треба щось 
говорити, і зрештою просто кивнув братові. Алан йому усміхнувся, 
і Нік зі спокійною душею вийшов. Яка б дівчина це не дзвонила, 
він вдасть, ніби пам’ятає її.

— Алло, — сказав він у слухавку.
Після короткої паузи на тому кінці вдихнули, а тоді почувся 

жіночий голос.
— Здрастуйте. Це ви надрукували в газеті фотографію Марі?
— Так. Хто це?
Нік відповів автоматично, щоби вона не зникла, поки він думає.
— Мене звати Наташа Волш, — сказала жінка. — Марі була 

моєю сестрою.
— Вона померла? — гаркнув Нік.
Новина його відверто порадувала. отже, вона померла, ота 

усміхнена білявка, а якщо так, то не зможе претендувати на його 
брата. Він отримав, що хотів. Нік мало не натиснув «відбій».

Жінка заговорила раніше.
— Послухайте, — сказала вона, а тоді заторохкотіла. — Це щодо 

Алана? З ним усе гаразд? Я не бачила його з минулого Різдва.
Вона говорила так, ніби знала Алана особисто — як про рідного. 

Якась чужа жінка, про яку Нік й не чув ніколи.
— Минулого Різдва, — повторив Нік.
отже, Нікова напівпідозра виявилася правдою: Алан поїхав і 

покинув їх заради тієї мертвої дівчини. Він збрехав, що має робити 
переклад, він покинув Ніка в холодному, темному і забутому домі з 
мамою, що трусилася нагорі. Нік хотів знати, чому. Він хотів точно 
знати, ким вона була Аланові.

Він поклав руку на потилицю, вчепився пальцями міцно й гру-
бо — не так, як перед тим Алан, і задумався про довіру.

— Слухайте, — сказав він рвучко. — Я зараз не можу говорити. 
Можна… я вам передзвоню?

Він вибив дзвінок, перш ніж вона встигла відповісти. Тоді зважив 
телефон — малий та безглуздий на вигляд у його широкій долоні. 
Нік навіть не знав, навіщо йому телефон — Нік ніколи не хотів 
нікому телефонувати.
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Звісно, він знав, насправді це Алан дав йому телефон, і Нік 
носив його, бо Аланові так було легше: знати, що з Ніком можна 
зв’язатися будь-коли і перевірити, чи усе гаразд.

Нік опустив телефон у кишеню і вирішив — він піде до Алана 
та все йому розповість. Він скаже, що знає про Марі, і розповість, 
що він зробив. Алан зрозуміє, що з таємницям та брехнею потрібно 
покінчити.

Його не було у ванній, де Нік його залишив. Нік насупився і 
пройшовся назад, повертаючись поволі туди, де лишилися Мей та 
Джеймі. Він заледве проминув половину коридора, коли раптом 
братів голос долинув з-за дверей, і Нік спинився, прикипівши 
до місця.

— Я знав, що йому буде погано, — сказав Алан. — Це було 
неважливо.

Нік збирався відкрити двері, а тепер замість цього втупився 
у них поглядом.

— Схоже, тобі багато що було неважливо, — почувся голос 
Мерріс Кромвель.

Настала коротка пауза, а тоді Алан відповів:
— Що зроблено, те зроблено. Я ні про що не шкодую.
отже, Алан заповзявся дістатися сюди, знаючи, що брат піде 

за ним, знаючи, що його буде нудити. Це було б неважливо, якби 
він так спокійно не зізнався у тому, що йому байдуже до братових 
страждань. Нікові знов щось всередині неприємно заворушулося, 
ніби він знов був на поромі. У нього в голові не вкладалося, що той 
безпристрасний голос за дверима належав Алану, котрий ростив 
його, готував обіди, вкладав спати та оберігав його сон, як маленька, 
шалено терпляча сова.

— Ти можеш і не шкодувати, та Ярмарок тобі не пробачить, — 
тихо та холодно сказала Мерріс Кромвель. — Якби ми знали, ми би 
ніколи тебе не впустили. Вас більше ніколи там не приймуть.

Алан розповів Мерріс про маму. Нік мав би щось відчути, але 
не міг. Він нічого не відчував. Він стояв у холодному, порожньому 
коридорі і нічого не розумів.

— Думаєш, мені не байдуже? — зажадав Алан. — Ти можеш 
допомогти мені, чи не можеш?

— Не можу, і це мене дуже тішить, — у Мерріс був крижаний тон. —  
На Ярмарку більше помочі не шукай. Тепер ви — самі по собі.

Нік упізнав Алановий видих — тихий, тремтячий. Неприємно 
вражений, але впертий — Алан одразу опанував себе.
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— Я так і думав. отже, тепер я знаю, що маю зробити. Дя-
кую.

— Не дякуй мені, — сказала Мерріс. — Краще облиш цю за-
тію.

В голосі її просковзнула нотка справжнього болю, ніби Мерріс 
вірила у Алана, як вірив Нік, і розчарувалась.

— Послухай моєї ради, Алане. Ніхто не дізнається. Віддай магам 
те, що вони просять. Відступися.

Це була хороша порада, ярмаркова порада. Ніхто з Ярмарку 
не прихистив би мага, а тим більше не став би кидати виклик 
цілому Колу. Нік хотів, щоб Алан її послухав. Якби він тільки від-
мовився від мами та віддав амулет, мама би померла — але вона 
була магиня, і вона заслужила на смерть. Тоді би Коло перестало 
на них полювати, і Алана б стало легше рятувати. Вони би знайшли 
спосіб звести цю мітку.

Але, схоже, він знав Алана не краще за Мерріс.
— Послухай моєї ради, Мерріс, — голос у Алана був удвічі хо-

лодніший за її. — Ніколи більше мені такого навіть не говори.
Мерріс тихо прошипіла:
— Забирайся із мого дому.
— Ні, — відрізав Алан. — Спочатку я хочу, щоби ти знайшла 

нам житло.
— Це ще мені навіщо?
— Тому що я досі знаю людей з Ярмарку, — сказав їй Алан. — 

Можеш пустити про мене які завгодно чутки. Хтось тобі повірить, 
але для інших я — милий, старанний хлопець, якого всі люблять. 
Ти — таємниця. Ніхто не знає, звідки у тебе гроші, і, мабуть, мало 
кому сподобається, що ти висмоктуєш гроші із беззахисних жертв 
магів та використовуєш їх, аби захопити владу над нашим Ярмар-
ком. Тому що саме так я це розповім, Мерріс. І люди мені повірять. 
Я вмію бути переконливим, ти ж знаєш. Навіть ти мені вірила.

— І повір мені, зараз я про це шкодую. — Тепер Мерріс говорила 
звичайним, холодним та діловим тоном. — Дім — це ціна твого 
мовчання? Нехай. Ти та твоя компанія заберетеся звідси до ранку. 
І краще тобі дотримати свого слова, інакше я накажу тебе вбити.

— Домовились, — в Алана був точно такий самий тон. Тоді його 
голос полагіднішав. — Мені жаль, що я мушу так чинити.

У голосі Мерріс не з’явилося ані натяку на поблажливість.
— Ти не мусиш. Віддай магам те, чого вони хочуть.
— Мені жаль, — сказав Алан лагідно, але твердо, — але так я уже 
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вчинив, і зроблю ще не таке. Я не відступлюся. І якщо ти не можеш 
допомогти мені, Мерріс, то збіса не стій на моєму шляху.

За будь-яких інших умов Ніка би це повеселило: його брат шан-
тажує Мерріс із Ярмарку! Нік би навіть схвалив. Тільки тепер це 
ще один доказ, як багато мама значить для Алана. Мама та Марі, 
дівчина з фотографії. Алан не розповідає, як задумав порятувати 
маму, і мовчить про існування Марі. Алан нічого йому не каже, але 
це було байдуже. Нік міг і сам довідатися правду.

Він відступив від дверей, пішов назад, до Мей та Джеймі, 
а по дорозі витягнув телефон і натиснув на кнопку виклику.

Відповів той самий жіночий голос, схвильований та стривоже-
ний.

— Алло?
— Можна до вас приїхати? — запитав він рвучко. — Я знаю, де 

Алан. Я вам про нього все розповім. Скажіть мені свою адресу.

***
З Алана, мабуть, вийшов дуже непоганий шантажист, бо Мер-

ріс не тільки знайшла їм новий будинок у Лондоні, але й виділила 
власний човен на зворотню дорогу. А також дала Нікові якоїсь 
трави, щоби він проспав усю подорож.

— Як же вона за мене непокоїться, — зауважив Нік на пристані. 
Хотів сказати ущипливо, а вийшло всього лиш холодно. — Я вра-
жений.

Решта збилися у тісну групу, намагаючись трохи зігрітися. Сонце 
іще не встало, і морський вітер бив Нікові у лице, наче давав ляпаси 
крижаними долонями.

Алан тримав маму за руку. Вона ще нетвердо стояла на но-
гах — не відійшла від того, що їй там дала Мерріс — і спиралася 
на Алана. Вітер здіймав чорну хвилю її волосся, розбурхував, і 
накривав нею їх обох. Алан кидав на Ніка щиро спантеличені та 
ображені погляди.

Нік відійшов від усіх них далеко, як тільки міг, ледве не до са-
мої води.

— Там є кімната, де можна спати, — запропонував Алан нері-
шуче. — Я посиджу з тобою, раптом, тобі щось знадобиться.

— Мені не потрібна твоя допомога, — відрубав Нік.
Він відвернувся від Алана та від мами, і погляд його зупинився 

на іншому обличчі.
Від виду і запаху моря Нікові вже було трохи недобре, а ще 
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до того жах пережитої нещодавно мандрівки нуртував у сонячному 
сплетінні. В гудінні вітру вчувався моторошний крик сотень злих 
привидів. Від погляду на сім’ю ставало тільки гірше.

Від погляду на Мей ставало спокійніше. Вона розглядала його, 
підвівши вгору лице з рішучими темними очима та впертим ро-
том. Він уже звик до її зовнішності, і чим краще він її знав, тим 
гарнішою вона здавалася. Нік усміхнувся їй повільно, і Мей злегка 
усміхнулась у відповідь.

— от якби Мей мене поняньчила, — протягнув Нік.
Навіть якби він її не бачив, почув би в голосі усмішку:
— Чому б і ні!
Саме тоді шкіпер Мерріс, Філіп, чоловік із коротко стриженим 

волоссям, стертими зубами та жовтим язиком некроманта, вдяг-
нений у темно-сірий діловий костюм, жестом запросив їх на борт. 
Від трав, які Нікові дала Мерріс, йому вже трохи паморочилося 
в голові, але так було легше: і страх перед човном, і лють на Алана 
здавалися далекими, безпечно відкладеними на потім, коли він 
зможе з ними розібратися.

Скоро він повернеться на землю і знатиме всі Аланові секрети. 
А поки він міг лише похитьки спустися сходами під палубу та на-
мацати круглу дверну ручку. Каюта мала одну округлу стіну, а все-
редині стояло просте біле ліжко з фіксаторами для рук і ніг.

То он як вони перевозили одержимих. Нік ліг, радий, що не му-
сить більше триматися на ногах. Він дивився у дерев’яну стелю, 
коли увійшла Мей та зачинила двері.

— Тільки не треба мене прив’язувати, — сказав Нік до стелі. —  
Я буду чемний.

Мей розсміялася.
— А я збиралася страшно тебе помучити, щойно ти опинишся 

у моїй владі.
— А, — сказав Нік. — Ну, тоді вперед.
— Уже не хочу, тепер ти усе зіпсував.
— Ага, — пробурмотів Нік. — Я часто таке роблю.
Стільки дівчат дивилися на нього спочатку захоплено, блискучи-

ми очима, а потім усі розчаровувалися. Більшість починала боятися 
його. Мей вже пробула поруч з ним довше за будь-яку з них, і її не так 
легко злякати, хоча, звісно, між ними нічого такого не було.

— Ніку, — покликала Мей, і завагалася.
Вона нечасто вагалася, і це Ніка заінтригувало. Він піднявся 

на одному лікті і глянув на неї. Вона спиралася спиною до дверей, 
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рожеве волосся розтріпав вітер, а щоки розчервонілися, що теж 
могло бути через вітер.

— Я хотіла спитати, — продовжила Мей. — Та дівчина з Ярмарку. 
Сін. Ти з нею зустрічаєшся?

— Ні, — відповів Нік. Йому не було що більше сказати, але Мей 
збентежено втупилася в підлогу, тож він продовжив. — Я ніколи 
насправді ні з ким не зустрічався.

Його це ніколи раніше і не займало. Ніч або дві з дівчиною, 
а тоді вона йшла, і приходила друга: ніби незле.

У її питанні Ніка здивувала не прямота — це було на неї схо-
же — інтерес.

І оскільки вона запитала, то це може значити — він був досить 
певний, що так воно і є — що вона вибрала Ніка. І якщо так…

Мей припідняла брови. Вона злегка усміхнулася.
— Та ну, — тон був веселий і недовірливий. — Сама невинність, 

так?
— Точно, — запевнив її Нік, стишивши голос. — Можеш мене 

зіпсути, якщо захочеш.
Усміх у Мей був широкий, і на щоках з’явилися ямочки.
— Це не так цікаво, коли ти сам просиш.
— Ні-ні, — протягнув Нік. — Відпусти мене, чудовисько. Твої 

чорні наміри шокують мене до глибини душі. І все ж, ти мене чи-
мось дивно приваблюєш.

Човен загуркотів і відплив від пристані, перекочуючись із хвилі 
на хвилю. Нік заплющив очі від короткого приступу нудоти.

— Мабуть, варто тебе попередити, — сказав він за мить. — Мож-
ливо, мене зараз знудить, або я втрачу свідомість.

— Як сексуально, — пирхнула Мей.
Кумедно, але саме ці захопливі новини відірвали її від дверей, 

на що Нік уже й не сподівався. Мей підійшла до ліжка, витягнула 
з кишені ай-под та почала розмотувати скручені навколо корпуса 
навушники.

— Може, тобі варто відволіктися, — почала вона.
Нік раптом ривком схопив її за талію і затягнув на ліжко. Мей 

від несподіванки видала якийсь здавлений смішок, а він легко 
перекотив її під себе — колишнім дівчатам іноді подобалося, коли 
він показував силу.

Він глянув на неї, тоді схилився до самого її вуха — вона за-
тремтіла від його подиху і прошепотів:

— Можливо.
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Ранкове сонячне світло обертало бавовняні простирадла на роз-
плавлене золото; її очі раптом спалахнули під обважнілими повіка-
ми, і він усміхнувся їй. Нік нависав над нею, спираючись на лікті. 
Корабель похитнуло, і Мей злегка підкинуло вгору, так що її стегна 
торкнулися його. Вона видихнула і задрижала усім тілом, а тоді під-
няла руки та провела долонями по його напружених плечах.

Мабуть, дарма він це затіяв. Мей подобалася Аланові. Може, 
він і злий на брата зараз, але це ж не буде продовжуватись вічно. 
Алан його брат, а з братами так не чинять. Але Алан дозволив, 
щоби йому стало погано, і Мей вибрала його, Ніка.

Усе було теплим, білим та золотим, і ще той безглуздий роже-
вий, вигини її тіла та зім’яті лінії простирадл — усе зливалося та 
перемішувалося. Він почав втрачати свідомість.

Мей ніжно відштовхнула його і він упав назад на подушки, за-
кинувши руку на очі.

— Не подумай про мене зле, — сказав він. — За нормальних 
умов, слово честі, я не впустив би такої можливості.

— Я однаково збиралася музику слухати, — збрехала Мей, 
хоробро прикидаючись, що дихає рівно. А м’який голос зрадливо 
дрижав, як і сама вона під ним мить тому.

Вона тицьнула йому у вухо один навушник, а інший, мабуть, 
у своє, і відкинулася на подушки. Човен ніжно похитував їх, і це 
Нікові, можливо б, навіть сподобалось, якби йому не було так зле. 
Він боровся із пітьмою перед очима, коли почув музику, яка від-
далено нагадувала барабани Гоблінського Ярмарку.

— Досить непогано.
— Може, колись підемо їх послухати, — прошепотіла Мей.
— Може, — сказав Нік.
Ліжко під Мей прогиналося, і він підкотився ближче до її теплого 

боку, може, не так через ліжко, як через те, що йому так хотіло-
ся бути поряд. Сонячні промені малювали запилені золоті смуги 
у пітьмі перед Ніковими опущеними повіками, і барабани стукали 
в ритм із його серцем. Мей притулила свою ногу до його, і, коли 
він почав втрачати свідомість, відчув, як її пальці злегка відкидають 
пасмо його волосся. Це було безглуздо, але мило, як і її музика.

останнє, що він подумав, — чи можна вважати її слова запро-
шенням на побачення.
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