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РОЗДІЛ IРОЗДІЛ I

— Люба, чи не могла б ти принести мені, будь ласка, сир 
для грилю? — гукнув батько з саду. 

— Думаю, він має на увазі тебе, Йо, — сказала Леа, яка 
саме, позіхаючи, плюхнулася на диван у вітальні. Ліллі 
неспокійно спала останніми днями, і це недосипання було 
добре видно з обличчя Леа. Хоча вона й підфарбувалася, 
важко було не помітити темні кола під її очима. 

— Звичайно, що він не має на увазі тебе, — з по-
смішкою зауважила я і схопила тарілку, що стояла на 
кухонному столі. 

— Дякую, Йо, — мовила Леа, і на її губах заграла слаб-
ка посмішка. — Я тільки ненадовго зімкну повіки, поки 
Ліллі спить, зовсім трішечки, добре?

— Авжеж, відпочинь трохи, — привітно відповіла я і 
вийшла надвір. 

Небо було чистим та блакитним, і сонце привітно сві-
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тило мені в обличчя. Було незвично тепло, як на кінець 
березня, і хоча я мала лише білу футболку та джинси, 
проте почувалася дуже комфортно. Свіже повітря вже 
пахло весною, а пташиний щебет звучав так, ніби чорні 
дрозди та синички змагалися в співі. Батька я знайшла 
на терасі. Він стояв, засукавши рукави сорочки, перед 
своїм новим грилем, від якого сіра хмарка диму линула 
через живопліт до подвір’я пані Бідербек. Нашої сусід-
ки не було видно, зате обидва її садівники були надворі, 
вочевидь, готуючи ділянку до грандіозних робіт, і наразі 
старанно згрібали листя з газону. Один із них був при-
близно такого ж віку, як пані Бідербек, а іншому було 
десь за двадцять. 

Я простягнула тарілку з сиром батькові. 
— Чудово, — сказав він, гордо розмахуючи в повітрі 

виделкою для грилю, перш ніж обережно покласти шма-
точки сиру в алюмінієву миску. 

Приємно було бачити батька розслабленим, і, хоча він 
був таким протягом останніх місяців, все одно мене це 
досі тішило. Ще занадто свіжими були спогади про час, 
коли тато вкрай непокоївся через мій дар та існування 
товариства мисливців. Ще дуже добре я пам’ятала, як ми 
постійно переїжджали з міста до міста.

Але товариства мисливців більше не існувало. 
— Інші вже прийшли? — поцікавився батько і потер 

свою лису голову, що блищала на сонці.
Я зиркнула на годинник. 
— Поки що ні, але невдовзі підійдуть.
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Батько опустив свою виделку для грилю і глянув на 
мене сяючими очима.

— Просто чудово. Давно час нам усім затишно відпо-
чити разом у невимушеній обстановці. 

Я схилила голову набік. 
— Впевнений, що тільки тому так радієш? Чи, може, 

причина у новому грилі? — Я спостерігала за його бли-
скучою покупкою. — Ти вже тижнями ходиш, мов кіт коло 
сметани, навколо цієї штукенції, і мені здається, що, коли 
ніхто не бачить, навіть гладиш її. 

Батько розсміявся, а потім знову зосередився на своїй 
розгорнутій кулінарній книзі експертів з грилю, що лежа-
ла на маленькому столику біля нього. 

— Скажи-но, ти часом не бачила моїх окулярів? — за-
питав він, примружившись, щоб розібрати написане. 

— Ні, на жаль, не бачила. 
— Думаю, у них виросли ноги, — серйозно мовив бать-

ко. 
Мої брови поповзли вгору. 
— А от мені здається, ти стаєш забудькуватим. 
— Натякаєш на те, що я старію?
— Татусю, ти не старієш, — сказала я, трохи схилив-

шись до нього. — Ти вже старий. 
— Це всього-на-всього чутки, — буркнув він, підмор-

гуючи мені. 
Цієї миті у двері подзвонили. 
— Піду відчиню, бо Леа, мабуть, давно відключила-

ся, — сказала я й увійшла всередину через двері тераси. 
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Леа лежала на дивані, тихо хропучи. Я обережно нав-
шпиньках прокралася повз неї у хол і відчинила вхідні 
двері.

 — Хай, Йо, — привіталася Конні й широко посміхну-
лася. На ній була помаранчева сукня з жовтим горошком, 
ядучо-зелена джинсова куртка та білі кросівки. Свої темні 
кучері Конні зав’язала в кінський хвіст. Із посмішкою вона 
простягнула мені букет рожево-червоних тюльпанів. 

— Дякую, Конні, це дуже мило з твого боку, — чемно 
відповіла я, беручи букет. — Заходь уже.

Вона переступила поріг, і я зачинила за нею вхідні 
двері.

— Пробач, але це букет для Леа, — зауважила подруга 
і зняла куртку. 

— Я так і подумала. Ти ще ніколи не приносила мені 
квітів. 

— Невже я чую докір? — піддражнила мене Конні, і я 
похитала головою. 

— Звісно ж ні. Але наступного разу, — я випростала-
ся, — чекаю шоколадку. 

— Сумніваюся, чи вона пережила б дорогу аж сюди, — 
пожартувала Конні, і я не стримала посмішки. — Моя 
мати знову виявилася занадто чемною і наполягла на 
тому, щоб я щось принесла з собою, коли вже мене за-
просили на обід, — продовжила вона далі, хутко скинула 
своє взуття і скоса глянула у бік нашої вітальні. 

— Скажи-но, хто там хропе? — запитала вона, при-
мружившись. 
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— Останніми днями Леа мало спала, — виправдову-
ючись, відповіла я і сама подивувалася тому, як швидко 
хропіння Леа зросло з двох децибелів до шести. 

— Скидається на тип сопуна, — зауважила Конні, аб-
солютно впевнена, ніби це щось само собою зрозуміле. 

— Тип сопуна? — повторила я, запитально вигнувши 
брову. 

— Сопун — один із п’яти типів хропунів, — пояснила 
Конні й осмикнула свій хвіст. — Мій батько — типова бен-
зопила, однак особисто я віддала б перевагу булькотуну 
чи шептуну. Навіть Дарт Вейдер мені б більше сподобав-
ся. Це люди, які однаково голосно вдихають та видихають 
повітря. І хоча це й докучає, проте все-таки краще, ніж 
бензопила.

Я дзвінко засміялася. Те, що Конні взагалі знала подіб-
ні речі, мене зовсім не дивувало, це цілком у її дусі. 

— Геть не смішно, Йо. Мій батько хропе так голосно, що 
я чую його через кілька кімнат, — сказала вона. — І якщо 
він засинає перед телевізором, — нема жодного шансу до-
дивитися до кінця реаліті-шоу «Топмодель по-німецьки». 

— Твій батько дивиться «Топмодель по-німецьки»?
— Ти недооцінюєш усю серйозність ситуації, — пирх-

нула Конні й глибоко зітхнула. Потім кілька разів вдихну-
ла і видихнула носом, імітуючи при цьому шум, що нага-
дував бурчання труби. — Ось у чому справа, — пояснила 
вона мені вкрай серйозно. — Це хропіння супроводжує 
мене під час перегляду кожнісінької телепередачі, повір 
мені, тут зовсім не до жартів. 



12

— Ну добре, добре, — захихотіла я, і Конні й сама 
усміхнулася, коли у неї в животі раптом голосно забур-
чало. — Це ніщо у порівнянні з моїм батьком, — сказала 
вона й зазирнула на кухню. — А їжа готова?

— Батько якраз готує на грилі в саду. 
— Ви вже готуєте на грилі? — запитала вона, заходячи 

за мною на кухню.
— Він ще з Різдва не міг дочекатися, коли нарешті 

можна буде смажити на грилі, — пояснила я, взяла вазу 
і поставила туди квіти. Позаду нас хропіння Леа стало 
трохи голоснішим. 

— Воно посилюється, — зауважила Конні. — Але у неї 
не було б жодного шансу в змаганні з хропіння проти 
мого батька. 

Я глузливо посміхнулася і взялася нарізати багет, який 
уже лежав на кухонній дошці. Конні схопила шматок і від-
кусила. Враз її обличчя набуло серйозного виразу. 

— Як у тебе справи з навчанням? 
— Так собі, просувається потроху, — сказала я, відчу-

ваючи, як дедалі дужче нервуюся. Через кілька тижнів ми 
всі закінчимо школу та складатимемо випускні іспити на 
атестат, причому мене нервували не самі іспити, а те, що 
буде після них. 

Чи варто мені приєднатися до ясновидиць та працю-
вати у їхньому новому головному офісі? Чи було це моїм 
обов’язком як ясновидиці й чи цього хотіла б моя мати? 

Те, що сталося минулого року, здавалося геть нере-
альним. Боротьба з Маріусом та палаючі поля спогадів 
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були настільки далекими, ніби належали до іншого життя. 
Хоча насправді минуло лише трохи більше трьох місяців 
з того часу, коли ми разом знищили товариство мислив-
ців. Відтоді багато чого сталося. За допомогою флешки 
ми сконтактувалися зі стількома ясновидицями, зі скіль-
кома змогли, та повідомили їм про знищення товариства 
мисливців. Спочатку не всі нам повірили, що мисливці 
вже не становлять небезпеки, але потім дедалі більше 
і більше жінок почали приєднуватися до новоствореної 
спільноти ясновидиць. За цей час я змогла зітхнути з по-
легшенням і дозволити своєму життю увійти в нормаль-
не річище, якого ніколи раніше не знала. Нарешті нам 
більше не треба було тікати, нарешті я могла осісти на 
одному місці. 

Нарешті у мене з’явилася сім’я. 
— Я що, заснула? — раптом запитала Леа й різко під-

велася. 
— Зовсім трішечки, — відказала я, — справді дуже не-

довго. 
— Добридень, пані Майнгерц, — привіталася Конні, 

посміхаючись Леа. — Я принесла вам квіти.
 — Привіт, Конні. Ах, як приємно, — відповіла Леа, про-

тираючи очі. Конні підняла вгору вазу з квітами. — Вони 
дуже гарні.

— Не звикай до цього, Леа, — зауважила я. — Наступ-
ного разу Конні принесе шоколадку.

 Подруга легенько штовхнула мене ліктем у бік.
— Розмріялася, — прошепотіла вона мені. 
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— Шоколад — теж добре, але, Конні, тобі взагалі не 
потрібно нічого з собою приносити, ти ж знаєш, — ска-
зала Леа й підвелася, щоб зазирнути крізь двері на терасу 
в сад. Потім перевела погляд на мене: — Твій батько досі 
смажить на грилі?

— З усім завзяттям, — відповіла я.
 — Ну добре, тоді піду перевірю, як він там, — позіхнула 

Леа і провела рукою по своєму короткому світлому во-
лоссю. — Щоб він зі своїм завзяттям знову не підсмажив 
на грилі не тільки їжу. — Вона підморгнула мені й повіль-
но подалася в сад.

— Що вона мала на увазі? — запитала Конні й відку-
сила ще раз від свого шматка багета. 

— Мій батько нещодавно заснув за приготуванням 
їжі. Леа нездужала, ми з Фінном були в школі, і бать-
кові довелося самому піклуватися про Ліллі. У якийсь 
момент він задрімав на дивані, залишивши сковорід-
ку з яєчнею на гарячій плиті. Коли він прокинувся, вся 
кухня вже була в диму, але, на щастя, нічого поганого 
не трапилося. — Я стишила голос: — Певно, Ліллі його 
добряче вимотала. 

Конні кивнула. 
— Це так добре.
— Даруй, що ти сказала? — спантеличено перепитала я. 
— Тобто що й чоловіки теж дбають про дітей. Це абсо-

лютно правильно та важливо. До речі, про чоловіків, де ж 
Фінн та Ад… — Конні не договорила до кінця речення, 
коли, наче за сигналом, у замок вхідних дверей встро-
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мили ключ. Затим почулося, як Фінн з Адріаном увійшли 
в дім.

— Господи, я голодний як вовк, — сказав Фінн, загля-
нувши на кухню. — Привіт, дівчата, — недбало привітався 
він з нами, — ви вже приготували нам щось смачненьке?

— Ну, особисто я — ні, — сухо кинула Конні. — Але 
я принесла квіти, якщо маєш бажання скуштувати їх. — 
Вона зухвало посміхнулася Фінну, і той тільки похитав 
головою. 

— Можеш залишити їх собі, — відповів він. — Мені 
потрібне м’ясо. Сподіваюся, Йенс поклав смажитися на 
гриль не тільки клятий тофу з овочами. 

— Не смій казати нічого зневажливого про овочі... осо-
бливо про моркву, — суворо попередила Конні. 

— Сьогодні я добряче покачався, Конні, і моєму тілу 
зараз вкрай потрібне щось більш поживне та ситне. Мої 
тверді, мов камінь, м’язи вимагають справжньої чолові-
чої їжі.

 — Чоловічої їжі? — скептично повторила Конні. — Не-
вже ти навіть у виборі їжі сексист?

 Посмішка Фінна стала ще ширшою. 
— Я не сексист, а цілком толерантний. Настільки то-

лерантний, що залишу тобі всю моркву, — пояснив він 
із глузливою посмішкою, перш ніж зникнути на сходах 
нагору. 

Похитавши головою, Конні подивилася йому вслід, і моє 
серце забилося швидше, коли я побачила Адріана, який 
поставив збоку свою спортивну сумку й підійшов до нас.
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 — Привіт, Конні, — сказав він і за кілька кроків зупи-
нився прямо переді мною. — Привіт і тобі, красунечко. — 
Його низький голос звучав так сексуально, що моє серце 
аж підскочило в грудях. Це абсурдно, однак його магне-
тичний вплив на мене анітрохи не зменшився за останні 
кілька місяців, зовсім навпаки.

Я все ще була вкрай збентежена, коли він наблизився. 
Дивлячись на його примітне обличчя, темне волосся та 
проникливі зелені очі, я досі не могла до кінця повірити, 
що ми разом. Адріан уже три місяці був моїм хлопцем, 
що було для мене абсолютним рекордом. 

— Привіт, — відказала я, намагаючись не здаватися 
закоханим дівчиськом, яким насправді й була. 

Адріан притягнув мене до себе й поцілував у шию. 
— Ти гарно пахнеш.
— Ти теж, — тихо мовила я. 
— Я вас чую, — зауважила Конні, розтягуючи слова, 

і демонстративно відступила великий крок від нас. — 
Ох уже ця закоханість, — пирхнула вона, обмахнувшись 
рукою, ніби боялася заразитися, — вона неабияк ви-
снажує.

— Та невже? — тільки й сказала я, нахиляючи голову 
в її бік. — Чи справді вона аж так виснажує? 

Конні кинула на мене якийсь незрозумілий погляд.
— У вашому випадку, поза всяким сумнівом, — весе-

ло зауважила вона. — Краще теж піду прогуляюся в сад 
і перевірю, чи твій батько справді, бува, чогось не спалив. 
Зрештою, ви ж тут нічого не підпалите, — з цими словами 
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Конні поклала нарізаний багет у хлібний кошик і разом із 
ним вийшла через вітальню надвір. 

Якусь коротку мить я дивилася їй вслід і мимоволі за-
питувала себе, що відбувається між нею та Фінном і чи 
між ними взагалі щось відбувалося. На Різдво я була май-
же переконана, що ці двоє мають почуття одне до одного, 
проте це враження не підтвердилося. Конні вперто уника-
ла цієї дражливої теми, можливо, ще й через стрес перед 
іспитами не хотіла цим дуже перейматися, але справа 
в тому, що я просто нічого не знала.

І хоча мене іноді страшенно спокушало підгледі-
ти правду в спогадах Конні чи Фінна, я стримувалася. 
По-перше, я з повагою ставилася до їхнього приватного 
життя, а по-друге — було розважливіше триматися на 
відстані, адже хтозна, у який спогад я занурилася б. 

— Це тебе дратує, — зауважив Адріан.
 Я насупилася й знову обернулася до нього. 
— Що має мене дратувати?
— Те, що ти не знаєш, що відбувається між Конні та 

Фінном. — Адріан прибрав мені з обличчя пасмо світлого 
волосся. — Це гризе тебе, наче таємниця, котру ти ще не 
розгадала. 

— Тобі щось відомо? — спитала я. — Зрештою, ти був 
із Фінном у спортзалі, а під час занять спортом хлопці ж 
розповідають один одному все.

— Невже розповідають? — весело перепитав Адріан. — Ти 
бачила таке у якомусь спогаді? — Він зробив коротку паузу, 
і його очі заблищали. — Чи в якомусь поганенькому фільмі?
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 Я кивнула.
— Авжеж. Напевно, почерпнула цю інформацію з філь-

му, який ми нещодавно переглянули в кінотеатрі, тому що 
тобі конче треба було його подивитися. 

Адріан незворушно глянув на мене. 
— Щось я вже не пригадую. — Він помовчав хвиль-

ку. — І гадки не маю, про що ти говориш.
— Може, мені допомогти тобі освіжити пам’ять? — за-

питала я, провівши пальцями по його мускулястому пле-
чу в напрямку зап’ястя. Адріан примирливо підняв руки.

— Ну добре, добре, пам’ять раптом знову повернула-
ся. Фільм дійсно був не найкращим моїм вибором, — тро-
хи тихіше зізнався він, пригортаючи мене до себе, — але 
ось цей мій вибір, — він уважно подивився на мене, — він 
був до біса вдалим.

— О, та невже?
— Ще б пак, — підтвердив він, і його погляд затри-

мався на моїх губах. А потім Адріан нахилився й накрив 
їх своїми. Від його поцілунку по моєму тілу розлилося 
неймовірне тепло, і я обхопила Адріана за шию. Він обе-
режно поклав руки на мою талію і ще тісніше пригор-
нув до себе, доки нас більше нічого не розділяло. Мене 
заполонило відчуття нестримного щастя, змусивши на 
мить забути, що ми все ще стояли на кухні й пристрасно 
цілувалися.

— Мене зараз знудить від ваших телячих ніжностей, — 
раптом почувся поряд голос Фінна, і ми з Адріаном не-
охоче відірвалися одне від одного. 
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— Чи не могли б ви займатися цим деінде? — запитав 
він, з відразою глянувши на нас. — Не могли б просто піти 
в готель чи ще краще — у якийсь спогад? — запропонував 
він трохи тихіше. Окрім Леа та Ліллі, всі тут знали про 
мій дар, але батько вирішив, що ми не повинні ще більше 
ускладнювати повсякденне життя Леа, і тому ми поки що 
нічого не розповідали їй про мої здібності. А Ліллі була 
ще занадто мала, щоб це зрозуміти, але, коли підросте, 
я обов’язково відкрию сестрі свою таємницю, я це знала. 

Фінн відчинив дверцята холодильника і взяв пляшку 
мінеральної води.

 — То не дивися сюди, — зауважила я. — Достоту як і я 
теж частенько дечого не помічаю.

— Що ти маєш на увазі? — запитав Фінн, відкрив 
пляшку і жадібними ковтками напився з неї. 

— Може, нагадати тобі про твій тренувальний одяг, 
про речі, які зазвичай повсюди валяються? Чи про по-
рожні упаковки з-під ковбасних паличок, котрі ти розки-
даєш як на дивані, так і на підлозі, ніби прокладаєш ними 
стежку назад додому? 

Фінн витер рот тильним боком долоні.
— Це цілком нормально, чоловіки так і роблять, прав-

да ж, Адріане? 
Адріан тільки похитав головою. 
— Я краще не встряватиму у ваші розбірки та зберіга-

тиму нейтралітет.
— Друже, я читаю по твоєму обличчю, що ти згоден зі 

мною. От бачиш, Йо, два проти одного. Я виграю.
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— Дурниці, — заперечила я, — нічого ти не бачиш по 
обличчю Адріана. 

— Ти це чув? А оце вже було геть нелюб’язно, — зубо-
скалив Фінн і так широко вишкірявся, що я, сердячись, 
питала себе, коли ця глузлива гримаса спаде з його об-
личчя. 

У Адріана задзвонив телефон. Він дістав його із задньої 
кишені штанів і зиркнув на дисплей.

— Мушу відповісти, — серйозно сказав він. Потім 
чмокнув мене в лоб і вийшов через вхідні двері надвір.

— Звучить доволі загадково, — зауважив Фінн. — Тут 
точно щось не так, Йо, — змовницьки прошепотів він, і ку-
точки його рота сіпнулися. — До речі, це я теж прочитав 
по його обличчю. — Він зробив коротку паузу. — Якщо 
хочеш, я піду за ним назирці, щоб дізнатися, про що йдеть-
ся. Можливо, тут замішана інша жінка, і за цей маленький 
дружній жест ти у відповідь теж муситимеш зробити мені 
малюсіньку послугу. — Він запрошувально звів брови.

— Забудь про це, Фінне, — відповіла я. — Я не допо-
магатиму тобі шахраювати.

— Господи, ти геть марнуєш свої здібності супергеро-
їні. Ти могла б за їх допомогою стільки всього зробити, 
натомість зовсім не використовуєш їхні можливості. 

— Я не буду проникати у спогади викладачів та підгля-
дати питання іспитів, — не поступалася я, — тільки для 
того, щоб тобі не треба було вчитися.

— Ах, припини. Ну ж бо, Йо, зроби це для загального 
блага. 
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— Для загального блага? Ти, мабуть, хочеш сказати, 
задля твого блага, — заперечила я. — Нізащо у світі! — 
Я поставила соуси для грилю з холодильника на кухонний 
стіл. 

— Їжа буде готова через п’ять хвилин! — почули ми, як 
батько гукнув із саду, і я тицьнула Фіннові в руки миску 
з салатом із руколи. 

— І що мені з цим робити? — запитав він, трохи розі-
злившись. 

Я заправила пасмо волосся за вухо і пильно глянула 
на нього.

— Прочитай по моєму обличчю.

 Батько розстарався на славу. Стіл аж вгинався від купи 
тарілок з усім, що тільки можна було підсмажити на гри-
лі. Тут були овочі, ковбаски, шашлики та різні біфштекси. 
Колоритні строкаті салати та соуси мали справді апетит-
ний вигляд, і доки ми всі разом бенкетували, то тереве-
нили про все на світі, причому розмова знову й знову 
поверталася до майбутніх випускних іспитів. 

— Я абсолютно спокійний, — зауважив Фінн, ковт-
нувши своєї кока-коли, і кинув на мене дещо докірливий 
погляд. — Знання ще прийдуть до мене.

Леа відкашлялася. 
— Я воліла б, аби ти не був аж таким розслабленим. 

Треба вчитися, Фінне. Скласти випускні іспити буде не-
просто. У жодному разі не варто ставитися до них лег-
коважно. 
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— Надмірний стрес теж не годиться, — парирував 
Фінн. — Тобто тільки подивись-но на Конні, її вже тіпає 
від слова іспити.

 — Це неправда, — запротестувала Конні й поклала 
собі на тарілку ще кілька шматочків засмаженої на грилі 
моркви. — На відміну від тебе, я ставлюся до цього вкрай 
серйозно. 

— Ти весь час зубриш, — відповів Фінн.
Конні примружилася. 
— Мені просто не байдуже, в який саме університет 

я вступлю, і для цього потрібен супервисокий середній 
бал. 

— Таке ставлення дуже похвальне, — зауважив мій 
батько, посміхнувшись Конні. — І що ж ти хочеш вивчати?

— Медицину, — не замислюючись, відповіла Конні.
— А ти, Йо? — поцікавилася Леа, промокнувши рот 

зеленою серветкою. — Ти вже визначилася з вишем?
Я знизала плечима і краєм ока помітила, як Адріан ди-

виться на мене. Після своєї недавньої телефонної розмо-
ви він здавався набагато серйознішим, і я мимоволі запи-
тувала себе, чи мав цей дзвінок стосунок до ясновидиць. 

Зрештою, з часу знищення товариства мисливців Адрі-
ан працював разом із ними в головному офісі й допома-
гав перебрати старі документи та відшукати мисливців, 
яких було складно знайти, щоб заповнити прогалини в їх-
ній пам’яті.

Ясновидиці витратили на це останні кілька місяців, але 
досі не закінчили з цим завданням. Було занадто багато 
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мисливців та занадто мало стрибунок, які могли б по-
дбати про це, до того ж стрибки в пам’яті та створення 
нових спогадів були страшенно виснажливими. Звісно ж, 
я одразу запропонувала Генрієтті свою допомогу, але ста-
ра ясновидиця наполягла, щоб я першочергово зосере-
дилася на своєму навчанні.

— Ще не знаю, — правдиво відповіла я Леа. — Я мог-
ла б уявити, що вивчаю мистецтво. 

— Мистецтво? — повторив Фінн, демонстративно по-
зіхаючи. — Хай йому грець, оце утнула! Не знайшлося 
нічого нуднішого?

 — А не знайшлося нічого більш передбачуваного? — 
парирувала я. — Те, що ти врешті-решт зробиш вибір на 
користь спорту, теж ні для кого не стане сюрпризом. 

— Стривай-но, — сказав Фінн, спершись ліктями на 
наш величезний садовий стіл. — Про це взагалі не було 
мови. Принаймні навколосвітня подорож досі є предме-
том дискусії, хоча обговорення скоро закінчиться, у мене 
нюх на подібні речі. 

— А от у мене зовсім інше передчуття, — втрутилася 
Леа і підвелася, щоб напнути парасольку від сонця. — Не-
вже вона справді має тривати цілий рік, Фінне?

— Чом би й ні? Я ще все своє життя працюватиму, і це 
чудова нагода трохи відпочити. До того ж ти також побу-
вала в Лондоні після школи. — Фінн відрізав шматок від 
свого стейка, вмочив його в соус чилі й поклав собі в рот.

— Невелика поправочка — лише два місяці, є ж різни-
ця, — уточнила вона. — Ти ж не можеш просто пропадати 
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бозна-де аж цілий рік, — сказала Леа, стиснувши губи. — 
У такому випадку ти геть пропустиш рік життя Ліллі.

 Мій батько лагідно поплескав Леа по плечу. 
— Мила, але ж є скайп. Незважаючи на відстань, ми 

зможемо його бачити, та й він Ліллі теж, — зауважив 
тато. — Як на мене, дуже важливо, щоб молоді люди пе-
реконувалися в чомусь на власному досвіді. І я знаю це 
не з чуток, зрештою, я ж уже дуже-предуже... — він про-
мовисто подивився на мене, — старий.

Я ледве стримала смішок. 
— Це значить, що я теж маю поїхати у навколосвітню 

подорож?
Батько кивнув. 
— Якщо маєш бажання.
Я дійсно подумувала дозволити собі відпочинок після 

усіх пережитих труднощів, однак іскра поки що не про-
скочила. Мабуть, причина в тому, що останніми роками 
я постійно переїжджала і тепер сповна насолоджувалася 
можливістю лишитися надовго на одному місці. А може, 
мені просто не хотілося бути занадто далеко від ясно-
видиць. Зрештою, вони якраз збиралися створити щось 
нове та згуртувати роз’єднаних жінок, і я чомусь відчу-
вала, що мушу зостатися. 

Мій погляд метнувся до Адріана, який посміхався мені, 
але вираз його обличчя здавався напруженим. 

— Спершу треба впоратися з письмовими іспитами, 
а потім проведемо тиждень на Майорці, — сказав Фінн. — 
Це мегакруто. Ми будемо насолоджуватися сонцем, 
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влаштовувати вечірки, відтягнемося на пляжі й нарешті 
нічого більше не вчитимемо, оце кайф.

— Однак нам ще доведеться готуватися до усних іспи-
тів у червні, — резонно зазначила Конні. — Може, просто 
візьму планшет із собою.

— І що ти робитимеш із планшетом на пляжі? — на-
смішкувато поцікавився Фінн і розкуто відкинувся назад 
на спинку стільця. — Він тільки намокне. 

— І чому ж? Бо ти просочиш його потом під час своїх 
численних спортивних тренувань? — у тому ж тоні від-
повіла Конні, схрестивши руки на грудях.

— Правильно, ти хапаєш на льоту, — глузливо посміх-
нувся Фінн. — Його може пошкодити морська вода, якщо 
власниця увесь час тільки те й робитиме, що зубритиме, 
а не відпочиватиме. Зрештою, до усного іспиту ще аж 
сім тижнів. 

Конні підчепила виделкою шматочок смаженого на 
грилі цукіні, не дивлячись на Фінна. 

— Можливий і такий варіант, що інша хвиля морської 
води вночі потрапить у твоє ліжко, якщо ти не відчепишся 
від мене та мого планшета.

 Це скидалося на оголошення війни, і я вже не вперше 
загадувалася, наскільки насправді ми відпочинемо з цією 
невгамовною парочкою. 

— Ви вже щось забронювали? — поцікавився тато.
— Ні, — відповів Фінн. — Ми чекаємо особливо ви-

гідних акційних пропозицій та знижок, щоб придбати за 
найнижчою ціною.
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— Ви поїдете вчотирьох чи приєднається хтось іще 
з класу? — допитувалася Леа, мружачись від сонця. 

— Учотирьох, — відповіла я. — Чи ви хочете прихопити 
з собою ще когось? 

Конні заперечно похитала головою, а Фінн знизав пле-
чима.

— Я міг би запитати у Кіліана. 
— О ні, будь ласка, не роби цього. — Конні театраль-

но зітхнула і налила собі води. — Це ж має бути гарний 
відпочинок. 

Після того як поїли та погомоніли з іншими, доки 
Конні не пішла додому, ми з Адріаном піднялися в мою 
кімнату.

— Що відбувається? — запитала я і сіла, підібгавши 
під себе ноги, на ліжко. — Що це був нещодавно за теле-
фонний дзвінок?

 Адріан сів біля мене. 
— Телефонували з головного офісу, — сказав він, і його 

голос звучав серйозно. — Дещо, чого я боявся, справди-
лося.

— І що ж саме? — допитувалася я.
 Адріан плюхнувся на ліжко, і я повернулася до нього. 
— Ти ж знаєш, що останні кілька місяців я допомагав 

ясновидицям розшукувати мисливців.
 Я сперлася на матрац і ствердно кивнула. 
— Так, оскільки стрибунок занадто мало і ясновидиці 

мусять безпосередньо торкатися до мисливців, щоб за-
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повнити прогалини в їхній пам’яті новими, нешкідливими 
спогадами. 

Адріан спохмурнів. 
— Нещодавно я натрапив на мисливця, який не втра-

тив своїх спогадів.
— Що?! — вигукнула я, відчуваючи потужний викид 

адреналіну в кров. — Невже ще залишилися мисливці, 
котрі досі можуть все згадати? 

Тривожні думки роїлися в моїй голові, а в шлунку з’я-
вилася важкість. Невже нам не вдалося знищити всі спо-
гади про товариство мисливців? 

— Це був всього лиш один мисливець, Йо, — сказав 
Адріан, повертаючись до мене. — І я сподівався, що він 
просто виняток. Він живе дуже усамітнено і вже багато 
років тому зрікся мисливців, тож нічого й не чув про їхнє 
знищення.

— І що це значить? Хочеш сказати, що він не був ні-
яким винятком? Чи є ще мисливці, які знають про наше 
існування? — Моє тіло автоматично набуло бойової го-
товності, а в уяві розгорталися найхимерніші сценарії 
про відродження товариства і про мисливців, які знову 
переслідували ясновидиць.

— Він лише один із небагатьох, — сказав Адріан. — 
І поки що ми нічого не в змозі вдіяти, та у ясновидиць 
все під контролем, я б тільки волів, аби все було про-
стіше. 

— Тобто: він лише один із небагатьох?
 Адріан глибоко втягнув повітря в легені. 
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— Як тобі відомо, мисливці не припинили дослідів. 
Вони намагалися знайти спосіб... — він на мить затнув-
ся, — звільнити вас від вашого дару. 

Я ствердно кивнула, як і раніше вважаючи неприпусти-
мим, що мисливці поставили це собі за мету тільки тому, 
що не розуміли, звідки береться наша здібність. Тільки 
тому, що сприймали нас як щось протиприродне, хоча 
сама природа й створила нас такими, якими ми були.

— Близько тридцяти років тому вони здійснювали не 
лише цей, але й інші експерименти. Таким чином вони 
досліджували, наскільки можливо вберегти мисливців від 
вашої згубної здібності проникати у спогади. 

Ковтнувши, я почала здогадуватися, куди хилив Адріан. 
Відчуття тривоги ще дужче скрутило мій шлунок у вузол. 

— Всі експерименти провалилися. Принаймні так вва-
жали мисливці, — пояснював він далі. — Та одна із си-
роваток, ін’єкцію якої вони тоді зробили піддослідним, 
подіяла через багато років, коли ніхто вже й не вірив 
у це. Мабуть, сироватка вплинула не на всіх, а лише на 
окремих людей, і ми достеменно не знаємо, чому так ста-
лося та від чого це залежало: напевно, якось пов’язано 
з генетикою. — Він зробив коротку паузу й випростав-
ся. — Ясновидиці переглянули документацію досліджень. 
У тодішній групі було вісім піддослідних, п’ятьох із яких 
уже перевірили, двоє з них могли зберегти свої спога-
ди. Ясновидиці вже розшукали їх і дали їм збережену на 
складі імунну сироватку з науково-дослідних лаборато-
рій товариства мисливців, щоб мати змогу змінити їхні 
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спогади. Трьох піддослідних ще досі не знайшли, і ясно-
видиці якраз їх шукають. Тож ми нічого не можемо вдіяти 
й мусимо чекати. 

Я похитала головою. 
— Мені здається неправильним нічого не робити, — 

відповіла я.
— Ти все одно мусиш триматися осторонь від цього, — 

зауважив Адріан. — Ти закінчуєш школу і невдовзі скла-
датимеш випускні іспити, тому сконцентруйся на цьому. 
Решту зроблять Генрієтта та інші ясновидиці, — сказав він 
і посміхнувся мені. — Головне для тебе зараз — повністю 
зосередитися на іспитах. Я добре пам’ятаю, як це було 
виснажливо. — Адріан на мить зробив паузу і глянув на 
мене сяючими очима. — Хіба якщо тільки ти не збираєш-
ся скористатися своїм даром. 

Я категорично похитала головою. 
— Ні, нічого хорошого з цього не вийшло б. Навіть 

якщо й дуже заманливо знайти відповіді у своїх спогадах, 
я так не вчиню. Це було б геть нечесно. 

— Фінн уже звертався до тебе з подібною пропозиці-
єю?

Я закотила очі. 
— Разів сто. Ніяк не облишить цю затію. Ну не може 

здатися, причепився, наче той реп’ях.
 — Цілком у його дусі, — сказав Адріан, і його погляд 

майнув до стосу книг на моєму столі. — Тепер я повинен 
піти й залишити тебе вчитися? — лукаво запитав він. 

— Ні, тобі не треба йти, — пробурмотіла я, пригорта-



ючись до нього. — До того ж моя голова у будь-якому 
випадку була б зайнята тільки тобою.

— Справді? Тільки твоя голова? — запитав Адріан, 
і його голос звучав настільки сексуально, що в моєму жи-
воті вмить шалено запурхали метелики. Адріан нахилив-
ся до мене, коли раптом запищав мій мобільний телефон. 

— Не забувай, на чому зупинився, — з посмішкою мо-
вила я, схопилася з місця і взяла мобільний зі столу. 

— Генрієтта надіслала повідомлення по WhatsApp, — 
сказала я, нервово ковтнувши. — Нам треба їхати до неї.


