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В
узенькі гвинтові схо-
ди гадючаться щербати-
ми півкільцями, щеза-
ючи десь угорі, у хмарі 

сіро-блакитного туману. Василина біжить ними, перескаку-
ючи зразу через дві-три сходинки, зриваючи з обличчя клапті 
брудного бурого павутиння, що поволі спадає звідкілясь зго-
ри. Біжить так довго, що серце починає часто і тривожно сту-
котіти, немов прагне вирватися з грудей.

Стук-стук-стук...
До биття серця долучається віддалений удар годинника, 

що гучно й неквапливо вистукує час. Василині здається, ніби 
відлітають останні секунди її життя. З моторошним, незбаг-
ненним страхом вона знову долає закрут за закрутом і незаба-
ром видирається на самісіньку верхівку замкового муру. Тут, 
на даху, холоднеча — дме пронизливий вітер, жене щільні бі-
лясті хмари до тієї самої Часової вежі, — звідси видно лише 
тонкий шпиль і вершечок черепичного даху.

Василина дивиться вниз, звично розкидає руки в сторо-
ни і — ступає в прірву. Падіння триває довго й повільно, але 
незабаром її босі ноги торкаються твердої підлоги, вистеле-
ної рівною матово-білою плиткою. Василина знову озираєть-
ся, хоча вже знає, що побачить: дзеркала. Безліч однакових 
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дзеркал в овальних сталевих рамах. Десь за ними стоять по-
трібні двері. Ті самі, до Чорної Кімнати...

Вона по черзі торкає дзеркала рукою, щоразу намацуючи 
тверду поверхню, вдивляється у відображення своїх же пе-
реляканих очей. Іде довго, поки не вщухають удари годинни-
ка на далекій невидимій вежі й настає мертва тиша. Та сама, 
що пригнічує свідомість, коли хочеться кричати щосили, аби 
спинити її жахливу дію.

У глибині дзеркал мерехтить вогняна пляма. Вона посту-
пово наближається — примарне, без будь-яких емоцій, об-
личчя з металевою темно-золотою шкірою.

На цьому місці Василина завжди прокидається від сну. 
Якийсь час вона лежить непорушно, пильно вдивляючись у 
морок кімнати широко розкритими очима, вслухаючись у що-
найменші шерехи за вікном.

Ось десь у замку рипнули двері, почувся тихий брязкіт ме-
ханічних коліс, що ритмічно котяться по рейках.

Василина спробувала заспокоїти серце, що схарапудже-
но билося: все гаразд, усе добре… Часівний браслет показу-
вав п’яту ранку. Мабуть, це котрийсь зі слуг-клокерів, а може, 
прибиральник чи хтось із кухні узявся до своєї роботи.

Вона прислухалася. Авжеж, так і є, колеса заскрипіли чіт-
кіше.

Василина згадала, яке неймовірне враження справили на 
неї в перший день ці клокери. Та й взагалі тоді вона стільки 
всього дізналася...
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Н
езабаром після подій, що 
сталися в Розколотому 
замку, Нортон-старший 
відбув невідь-куди, зо-

ставивши дітей під опікою своєї подруги Олени Мортинової.
На щастя, це призначення Василини не стосувалося: вона 

переїжджала в замок Чорнолют на цілий рік, щоб навчатися 
часодійства в самої повелительки лютів. Невдовзі Чорна Ко-
ролева приїхала по неї особисто, в кареті, запряженій малева-
лами. І повідомила, що Зелену кімнату вже переміщено в її за-
мок, причому разом із зорептахою. Збираючись у дорогу, Васи-
лина крадькома написала листи своїм друзям, відправивши їх 
через часолист. Нік, Діана й навіть Захарра зі Зміулану одразу 
ж озвалися, побажавши їй усього найкращого на новому місці. 
Не відповів тільки Феш — либонь, і далі злиться через ту при-
кру подію в Залі Сумних Каменів. Правду кажучи, Василина 
й сама сердилася на друга через таку поведінку, тому виріши-
ла більше йому не писати, — хай копилить губи скільки влізе.

Цілу дорогу Чорна Королева мовчала, уп’явшись очима у 
свій часолист — чорну книгу з візерунками із золотого лав-
рового листя, яке тьмяно поблискувало в темряві. У кареті 
була сутінь, і вигляд щільної чорної вуалі, що приховувала 
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обличчя супутниці, справляв на Василину трохи моторош-
не враження. Дівчинка спробувала відволіктися, міркуючи, 
що за життя чекає на неї в Чорнолюті, але думки час від часу 
поверталися до новорічної півночі, коли всі ключники здій-
снили подорож у Розколотий замок і Василині разом із дру-
зями вдалося повернути час у Часову вежу.

Чорна Королева помалу водила гострим нігтем по гладень-
кій поверхні сторінок, щось ледь чутно бурмочучи, — пев-
но, з кимось розмовляла. Василина вже знала, що через ча-
солист можна передавати повідомлення подумки, навіть не 
вдаючись до допомоги часівної стріли, але цього, звичайно, 
треба вчитися.

Сама Василина перебувала в цілковитому сум’ятті. Ми-
моволі задивившись на візерунок часолиста, який таємниче 
мерехтів, вона вже вкотре замислилась над тим, що ж буде з 
нею далі. Чи забуде Астрагор, великий Дух Остали, про синю 
іскру, яку він так хотів здобути? Чи перестане Олена Морти-
нова ненавидіти й переслідувати Василину? І чи зустрінеть-
ся сама Василина з Білою Королевою, своєю матір’ю, ще хоч 
раз? Адже повелителька фей хоч і заборонила спілкуватися 
з нею, та все-таки допомогла Василині, підказавши тоді че-
рез Діану, як правильно відновити час. Ну і, нарешті, Чорна 
Королева. Хто вона, у що вірить, чого прагне? Як насправді 
ставиться до Василини? Звичайно, повелителька лютів не раз 
допомагала їй, та все-таки...

Чорна Королева відчула її хвилювання:
— Ти щось хочеш запитати в мене, чи не так?
Василина повільно кивнула: справді, у неї накопичилося 

чимало запитань. Як раптом вона згадала зовсім інше.
— Ваша величносте... Скажіть, будь ласка, а чому це тоді, 

коли ви були в моїй кімнаті, мій тато назвав вас матінкою?
Чорна Королева прикрила часолист рукою і пильно поди-

вилася на дівчинку, наче вивчаючи її.
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— Цікаве питання, — з ноткою іронії зауважила вона. — 
А ти як гадаєш?

— Чесно кажучи, я спершу подумала, що то з поваги до 
вас. Але ж ви так недолюблюєте одне одного...

Чорна Королева пирхнула:
— Ще б пак! Важко добре ставитися до людини, яка зні-

вечила тебе в битві... Ох, ти ж геть нічого не знаєш! Твій ба-
течко залишив мені симпатичний шрам через усю щоку. Мо-
жеш уявити собі, мій єдиний син. Рідний син.

Василина ошелешено мовчала. Виходить, передчуття її не 
обдурило. Так ось чому Чорна Королева так опікується її до-
лею! Ось чому допомагала... Отже, повелителька лютів — її ба-
буся! Зненацька Василину осяяла ще одна важлива здогадка.

— Але як це так... ви ж фея? Значить, і мій тато...
Василина затнулася, згадавши, що Олена взагалі назива-

ла Нортона-старшого духом.
— Ми всі напівдухи, люба. І я, і твій батько, і твоя не-

путяща мати, що доводиться мені прийомною дочкою, і ти, 
звичайно.

Василина хапливо пригадувала все, що їй розповідали дру-
зі про напівдухів. Здається, тільки напівдухів можна оберну-
ти на духів або щось подібне до цього...

— Чи багато ти знаєш про свого батька, моя люба? — про-
довжила повелителька лютів. — Повір мені, Нортон Огнєв — 
непроста... людина. О Великий Час! Як же він схожий на сво-
го батька... Я вже не кажу про його знаменитого діда, мого 
батька, а твого прадіда. На жаль, їх усіх забрала війна, і цьо-
му вже не зарадить жодне часодійство.

Чорна Королева помовчала і враз одним рішучим рухом 
закрила свій часолист.

— Я розкажу тобі всю правду, — спокійно сказала вона. — 
Твій батько — дух, Василино Огнєва. І, можливо, буде одним 
із великих. Мандруючи в різних часах і паралелях, він заби-
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рає життєві сили людей і за їхній рахунок примножує влас-
ну силу. От так новина, еге ж? Тільки він не робить це таким 
брудним способом, як Астрагор (хто-хто, а цей не церемонить-
ся!). Проте й добрим твого батька не назвеш. Той, хто прагне 
абсолютної влади, платить за це гірку ціну. Колись твій бать-
ко може оступитися... не витримати. Він дійде до самісінького 
краю і все одно ступить у прірву. Як колись зробив Астрагор, 
який проникає в чужі часові коридори, загарбує чужі душі... 
Нортон не буде в захваті, що я тобі розказала про це. Але я 
хочу, щоб ти знала. Майбутнє, яким би воно не було, набли-
жається щомиті, і треба бути до нього готовим.

Останні слова королеви пролунали доволі зловісно.
— Як мій батько може бути духом? — здивовано запере-

чила Василина. — Він же переміщується на Ефлару! А духи 
цього не вміють...

Чорна вуаль глузливо хилитнулася з одного боку в інший.
— Бо твій батько поки що людина. Він не зробив остан-

нього кроку, як Астрагор. Не став абсолютним Духом. Але ця 
межа тонка, вона стоншується, наче те масло, яке довго роз-
мазують по скибці хліба... Я бачу, ти мені не віриш? — Голос 
Чорної Королеви невловимо змінився. — Ну що ж, ти маєш 
на це право...

— Ні-ні, я вірю, — закивала Василина. — Олена сказала 
те саме в часовій петлі, коли хотіла вбити мене.

— О, так, у такі моменти люди патякають чимало цікаво-
го... — Чорна вуаль затрусилася від безгучного сміху. — Втім, 
я не раджу тобі загострювати увагу на цій інформації. Про-
сто знай, що твій батько... гм... непроста людина. І його вчин-
ки, навіть найхимерніші, не повинні надто хвилювати тебе. 
Ти все одно не зможеш його зрозуміти... Коли виростеш, тоді, 
можливо, зрозумієш.

Василина подумки гмикнула. Цікаво, що має на увазі Чор-
на Королева? Мабуть...
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— Ви не любите мого батька, правда? І він це знає... Я тіль-
ки не зрозумію, як він дозволив мені жити у вас. Навчатися, 
запитувати про все...

Повелителька лютів підвела краєчок вуалі й уважно поди-
вилася на дівчинку. У присмерку карети її шрам не було чіт-
ко видно, але погляд чорних очей все одно лякав.

— Тільки в мене ти будеш у безпеці. Астрагор ніколи не 
пробачить тобі синьої іскри, Василино. Не пробачить успіху 
з Часовою вежею. Ти кмітлива дівчинка і давно про все здо-
гадалася, чи не так? Великий Дух щось знає про замок Еф-
ларуса, але не хоче з нами ділитися цією інформацією. Йому 
було важливо самому повернути час у Розколотий замок. Од-
наче йому знову перешкодило якесь дівчисько. Він розлюче-
ний, Василино, скажено розлючений. Ось чому тобі краще 
не навертатися йому на очі... Принаймні до нового походу в 
Розколотий замок. Можливо, на той час ми придумаємо, як 
тебе захистити.

Василина судомно зітхнула, видаючи власне хвилювання: 
слова Чорної Королеви глибоко стривожили її.

— А коли відбудеться цей похід?
— Коли ви будете готові, звісно. У Розколотий замок повер-

нувся час, але невідомо, як він себе покаже. Щось буде зруй-
новане, щось відновлене, щось обов’язково зміниться в його 
стінах. Нам слід бути обережними. А ще вам доведеться роз-
мовляти з душами речей, — може, вони щось підкажуть... О, 
ось ми вже й приїхали!

Василина хотіла знову запитати, цього разу про душі ре-
чей, але нараз малевали круто повернули й карету різко штов-
хнуло спершу в один бік, а потім в інший. Дівчинці довело-
ся вчепитися за поруччя, аби не впасти. За деякий час карета 
все-таки приземлилася, дверцята відчинилися, і Чорна Коро-
лева першою зіскочила на землю, спираючись на чиюсь руку 
в рукавичці з м’якої позолоченої шкіри.
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Василина з цікавістю визирнула з карети й завмерла, поба-
чивши першого клокера в своєму житті, зробленого на зразок 
хлопчика-пажа. У нього було байдуже металеве обличчя, зовсім 
без емоцій, неприродно пряма постава та одяг — куценький 
плащ, лосини і капелюх із пером. Усе, з чого складався клокер, 
виблискувало проти сонця, пускаючи яскраві сонячні зайчи-
ки на кілька метрів довкола. Якби клокер їй не вклонився, то 
Василина легко сприйняла б його за статую зі щирого золота.

Чорна Королева уважно спостерігала за Василиною з-під 
вуалі.

— Це клокер, — відповіла вона на німе запитання дівчин-
ки. — Звичайна механічна лялька, втім, здатна виконувати 
дуже складну роботу.

Тим часом хлопчик-клокер простягнув їй руку, і Василина 
з цікавістю сперлася на неї, зіскакуючи з підніжки карети на 
плити подвір’я. Дівчинка ледве стримала себе, щоб не прома-
цати трохи краще цю руку — в ній не було нічого металевого, 
навпаки, вона здавалася живою та гнучкою, себто людською.

Коло самих дверей їх зустріли нові клокери — чоловік із 
блякло-золотою шкірою, схожий на статую давнього бога, але 
вбраний у старовинний костюм слуги, і сріблолиця дівчина 
в акуратній синій сукні та білій хустині, під якою ховалися 
дві товсті платинові коси.

— Це мій управитель Ганс і економка, ключниця Ельза, — 
відрекомендувала їх Чорна Королева. — Взагалі-то клокерів 
зазвичай називають за ідентифікаційним кодом, викарбува-
ним у них на спині, але я полюбляю людські імена, мені так 
звичніше.

— А чому вам не прислуговують прості люди? — поціка-
вилася Василина.

— Бо людина може зрадити, а клокер — ні, — буденно від-
повіла королева, наче вони розмовляли про щось таке, в чому 
не засумніваєшся.
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— Але ж це механізми, чи не так? — Василині чомусь за-
кортіло посперечатися. — Вони ламаються, починають ба-
рахлити...

Чорна Королева пирхнула.
— Деякі люди, якщо чесно, теж барахлять, причому від са-

мого народження, — відповіла вона. — Узяти хоча б Олену... 
Відверто кажучи, ще те барахло.

Василина весело гмикнула, цілком погоджуючись з остан-
німи словами.

— Клокер може прослужити доволі довго, — пояснювала 
Чорна Королева й несподівано різко продовжила: — А люди... 
вони помирають. І, на жаль, дуже часто помирають найвір-
ніші, найвідданіші... Я довго живу на цьому світі, Василино. 
Тому багато в чому встигла розчаруватися.

Василина раптом подумала, що й гадки не має, скільки ж 
років Чорній Королеві — п’ятдесят, сто, двісті? А може, й біль-
ше? Хтозна, скільки насправді живуть фіри та люти... Але за-
питати королеву про вік дівчинка посоромилася.

Вони простували коридором з високою, арковою стелею і 
рядами темно-брунатних дерев’яних дверей, схожих між со-
бою, як плитки шоколаду. Майже біля кожних дверей стояли 
клокери, здебільшого чоловіки із золотою або срібною шкі-
рою. Щоправда, в одних вона виблискувала, а в інших, на-
впаки, здавалася старою та потьмянілою від часу. Василина 
запитала в повелительки лютів, чому так.

— Найстаріший клокер у моєму замку — це Ганс. Йому 
виповнилося вже двісті п’ятнадцять років, уявляєш? Тому 
його шкіра давно зблякла, та й пошарпалася в багатьох міс-
цях, пом’ялась і подряпалась. Таких клокерів намагаються за-
йвий раз не чіпати, не ремонтувати без особливої потреби. 
Адже кожна частка його металевого тіла зберігає в собі час, 
тому ліпше не замінювати її на нову.

Вони повернули в бічний коридор і мало не зіштовхнулися  
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з вервечкою химерних механічних істот, схожих на дивовиж-
ний настільний годинник із ніжками. На їхніх циферблатах 
кріпилося з два десятки стрілок найрізноманітнішої довжи-
ни, а кожна ніжка, що складалася з кількох суглобів, завер-
шувалася на кінці коліщатком.

— А ось і клок — звичайна машина для господарських ро-
біт. Клоки — механізми менш складні, аніж клокери, і при-
значені для простих справ. Вони їздять по всьому замку, ви-
конуючи найрізноманітніші доручення: перевозять невели-
кі вантажі, чистять підлогу, охороняють деякі приміщення. 
Бачиш, як вони переміщуються?

І справді, клоки пересувалися по спеціальних коліях, схо-
жих на залізничні рейки: ці колії вели в різних напрямах, 
кріплячись на сходах, стінах і навіть на склепінні коридорів.

Вони попрямували далі, і тепер Василина уважно придив-
лялася до довкілля, знаходячи щораз нові рейки, вдало при-
ховані інтер’єром. Їй дуже сподобалося довге, на всю стіну га-
лереї, прямокутне панно, спаяне з різних залізних деталей, 
трубочок, годинникових коліщат і циферблатів. Між ними, 
пересуваючись на своїх швидких ніжках-коліщатках, снува-
ли клоки різних конфігурацій.

Слід сказати, що, попри технічне і в чомусь навіть модер-
не оснащення Чорнолюту, його внутрішні покої найбільше 
скидалися на середньовічну фортецю: кам’яне обмурування 
стін, смолоскипи, встромлені в залізні петлі, чадили димом, 
всюди масивні скрині із замками і залізні лавки, прикраше-
ні м’якими подушками. Клокери, схожі на старовинні ста-
туї лицарів, лише посилювали враження: забачивши хазяй-
ку, вони вклонялися, злегенька клацаючи та шурхаючи мета-
лом, — мабуть, усередині в них терлися одна об одну тисячі 
дрібнесеньких шестерень. Спершу Василина кивала на кож-
не вітання, але незабаром у неї заболіла шия — в замку тих 
клакерів було хоч греблю гати.
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— А як вони пересуваються? — не втрималася від наступ-
ного питання Василина, спостерігаючи, як чергова сріблоли-
ця дівчина присідає в граційному реверансі. — Невже це ціл-
ком годинниковий механізм?

— Так, і не тільки, — жваво озвалася повелителька лю-
тів. — Усередині клокера міститься годинниковий механізм, 
який заводиться від ключа зі спеціальним числовим кодом. 
Проте це ще не все. На фабриці клокерам передають трохи 
енергії Часу, і тільки тому вони ходять, рухаються та розмов-
ляють, як живі.

— Але ж вони не живі?
— Звісно, ні. Клокер — це лялька, яка ніколи не зможе 

стати людиною. Вони бездушні. Як у будь-якої речі, в ній є 
слабке духовне єство, визначене часом. Але не більше. Про 
душі речей тобі значно краще розповість Астаріус на чергово-
му уроці для ключників, тим паче що це його улюблена тема.

— А коли буде наступний урок? — затамувавши подих, 
спитала Василина.

— Сподіваюсь, не скоро, — пирхнула Чорна Королева. — 
Колись я влаштую тобі екскурсію «ЗолМехом», подивишся, 
як виготовляють клокерів... О, ми захопилися бесідою, не по-
мітивши нашого листоношу.

Виявилось, що за ними якийсь час ішов хлопчик-паж зі 
згортком у простягнутих руках, терпляче чекаючи, коли на 
нього звернуть увагу. Повелителька лютів узяла згорток, зі-
рвала з нього печатку та швиденько пробігла його очима.

— Ну ось і знову! — обурилась вона. — Вибач, Василино, 
змушена тебе покинути. Термінова справа — на межі з фея-
ми стався якийсь переполох. Сподіваюсь, я впораюся з цією 
проблемою до вечора і ми повечеряємо в Камінній залі — це 
на першому поверсі. Ага, іще одне... Василино, ти можеш хо-
дити по всьому замку, купатися в ставку, гуляти в парку. За 
паркан тебе й так не пустять — сама розумієш, це для твоєї  ж 
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безпеки. Я прошу тебе запам’ятати лише одне правило: не 
купатися в озері, навіть не заходити у воду. У його глибині 
мешкають русалки, водяники, болотяники, хижі риби. Але 
не це найгірше. Ти мусиш знати, що через воду Чорного озе-
ра йдуть особливі часові переходи, якими я іноді користу-
юся. Тому туди не можна. Принаймні без мене. Зрозуміло?

Василина кивнула.
Чорна Королева пішла геть, а Василину повів далі хлопчик-

клокер.
Зелена кімната, перенесена з Чорноводу, розташовувала-

ся в одній із верхніх веж замку. У ній залишився той самий 
камін, ліжко з яскраво-зеленим покривалом, нуль-дзеркало, 
шафа з одягом. Мабуть, не було тільки срібної тарілки з криш-
кою, яка колись так шокувала Василину. Либонь, тут її часо-
дійство не працювало.

Переконавшись, що Сніжка спокійнісінько спить у коши-
ку біля вогню, який яскраво палахкотів у каміні, Василина 
підбігла до підвіконня і вмостилася на ньому, підібгавши ко-
ліна до підборіддя.

За вікном лежав дивовижний гірський краєвид. Навко-
ло видимої частини замку мерехтіло темне дзеркало озера, 
а вдалині височів гребенястий гірський хребет, схожий на 
спину сплячого дракона.

Спливла година, а Василину ніхто не турбував — мабуть, 
їй дали час призвичаїтися. Вона вирішила спуститися в парк 
прямо через вікно — дівчинці аж ніяк не хотілося здибува-
тися на сходах із клокерами.

Замковий парк було поділено на безліч квадратних 
трав’яних клумб, прикрашених рядами фігурно підстриже-
них кущів у вигляді шахових фігур. Між ними лежали доріж-
ки, викладені скісною сірою плиткою різного розміру. Поде-
куди в швах прозирала яскраво-зелена травичка, надаючи ве-
личному королівському парку певної занедбаності, через що 
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він виглядав ще затишнішим. Біля кованого паркану височі-
ли дерева з дрібними білими та рожевими квітами. На тлі да-
леких засніжених гір вони виглядали зовсім незвично. Васи-
лина вкотре здивувалася з часодійства фей: усюди січневі мо-
рози лютують, а тут, у королівському парку, все цвіте та буяє.

У саду кипіла робота: клокери підстригали кущі, пололи клум-
би, чистили доріжки, доглядали невеликі водойми та фонтани.

Василина вирішила підійти до дерев, сподіваючись, що хоча 
б у найдальшій частині парку буде спокійніше. Крім того, їй 
хотілося нагледіти собі затишний куточок для ранкових за-
нять гімнастикою.

Та щойно вона ступила на густу, тінисту алею, як доро-
гу їй перепинила дівчинка з дуже грізним виглядом. На ній 
була майка та спідниця до колін. Це вбрання не приховува-
ло добре розвинених м’язів рук і ніг, тож вона скидалася на 
спортсменку, яка займається боротьбою або веслуванням.

Оглянувши Василину від маківки до п’ят і, видно, цілком 
задовольнившись результатом огляду, дівчинка проторохко-
тіла скоромовкою:

— Нарешті в цьому домі буде хоч одна ровесниця! Мене 
Грозою всі прозивають. А ти хто?

Голос у цієї Грози був м’який, мелодійний і якось не по-
єднувався з її рішучою і войовничою зовнішністю. Василина 
не квапилась відповідати, вирішивши придивитися до нової 
подружки. Вона мала широке, грубувате обличчя з товсти-
ми насупленими бровами, світло-сірими безбарвними очима 
і якимсь недитячим та жорстким поглядом. Незважаючи на 
хлоп’ячий вигляд, Гроза заплітала своє чорне, мов вороняче 
крило, волосся в товсту, коротку косу.

— Василина Огнєва.
— А, почесна гостя нашої повелительки, — діловито кив-

нула дівчинка. — Отже, разом із нами вчитимешся. Це до-
бре, веселіше буде. Щоправда, зараз усі роз’їхалися, шкода.
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Дівчинка посміхнулася, і враз де й поділися її показні гру-
бощі, і Василина розслабилася — здорово, що в Чорнолюті 
вона матиме подругу.

— А чому тебе Грозою називають? — поцікавилась вона.
— Битися люблю, — просто пояснила дівчинка. — Тільки 

суперників майже не залишилося, мене всі бояться, навіть 
Маар. А взагалі-то моє справжнє ім’я Лоза. Тільки яка ж із 
мене Лоза? — Вона демонстративно стенула широкими пле-
чима. — Ну а, крім того, я вмію керувати погодою.

— Що? — здивувалася Василина. — Як це?
— Можу викликати грозу, коли захочу. Ось тому й приче-

пилося — Гроза... У кожного з нас є свій дар, еге ж? У тебе на-
певно теж є, раз ти тут... — Дівчинка примружилася, але роз-
питувати не стала. — Я вітер навчилася викликати ще в ди-
тинстві, коли жила в селі. Ми з друзями цілими днями пасли 
корів, гасали на конях, годували зорептахів уночі... — Вона зі-
тхнула. Видно, ті часи були для неї дуже щасливими. — Віль-
ного часу була ціла купа, не те що зараз. Спочатку я навчила-
ся викликати вітер: просто згадувала той день і годину, коли 
починалася вітряна погода. Уявляєш, сонце припікає, усі впрі-
вають від спеки. І раз — вітер, прохолодний, осінній або зи-
мовий... Потім я змогла повертати час дощу, ну, а потім і гро-
зу. Моя тітка довідалася, що я таке вмію, і добряче відлупцю-
вала мене. — Гроза зіщулилася. — Діти всім розпатякали, по-
повзли поголоски, і мене почали всі цуратися. Я хотіла сама 
втекти з дому, аж тут прийшла Чорна Королева і забрала мене 
сюди, в часовий світ.

— А раніше ти де жила?
— На Осталі, як і ти.
— Стривай, тобто ти сама навчилася часодійства?
— Королева каже, що це в мене природне, — легковажно 

махнула рукою Гроза. — У мене ж вищий ступінь часодій-
ства. Але, чесно кажучи, я погано володію часівною стрілою. 
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Оце тільки з погодою виходить... Ефери — це не моє. Короле-
ва говорить, це через те, що я багато часу приділяю не уро-
кам, а крилатому бою... Слухай, а в тебе крила є? Ану, пока-
жи, — несподівано зажадала Гроза.

Василина викликала крила.
— Гарні, — схвалила дівчинка. — Але в мене більші. За 

її спиною заклубочилася блакитна імла, оприявнюючи два 
яскраво-синіх крила, облямованих сріблястими візерунками.

— Ти битися ними вмієш?
— Трішки, — ухильно відказала Василина. Мимоволі вона 

згадала свій бій з Оленою в часовій петлі, але зараз же віді-
гнала прикрі думки.

— Нічого, я тебе навчу, — запевнила Гроза. — Так умієш?
Вона раптом підстрибнула і перекинулася навколо себе — 

пролунав свист, немов повітря рубонув гострий сталевий кли-
нок.

Василина легко повторила трюк, щоправда, у неї свист вий-
шов значно слабший. Одначе Грозу її виконання задовольнило.

— У тебе є потенціал, — авторитетно похвалила вона. — 
Тепер будемо разом тренуватися.

Василина радісно кивнула. Вона вже знудилася за спор-
тивними вправами, та й підучитися битися їй не завадило б.

— Ти знаєш Римму? — спитала нова подруга.
Василина замислилася: це ім’я вона вже точно чула.
— А хто це?
— Римма вчиться в астроградській школі часодійства.
— Я бачила її! — згадала Василина. — Ми вже познайоми-

лися. З нею ще Цзіа була, здається, так її звати.
— Та ти вже майже всіх наших знаєш, — здивувалась Гро-

за. — Римма та Цзіа живуть і вчаться в Астрограді, але приїж-
джають сюди на вихідні... — Дівчинка задумливо глянула на 
Василину і продовжила: — До речі, наша Цзіа вміє зазирати 
в майбутнє. На один короткий крок, причому дуже швидко 
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переміщується. Уявляєш — раз! — і зникла. І знову з’явилася. 
Спершу вона так діставала нас своїми пророцтвами! — Об-
личчя Грози обурено скривилося. — Вона багато що знає про 
майбутнє, але здебільшого мовчить, бо не любить передбача-
ти. І правильно, адже далеко не все збувається. Одного разу 
вона завмерла, як завжди — ну, знаєш, заклякла, мов статуя, 
і все це посеред уроку. І зненацька як розплакалася і повідо-
мила, що Чорна Королева рівно через півхвилини помре, бо 
захлинеться. Наша повелителька в цей час саме пила чай. Усі 
розгубилися, не знаючи, що робити. Чорна Королева відста-
вила горнятко вбік, терпляче почекала цілих п’ять хвилин, а 
потім покликала дівчинку до себе в покої і про щось довго з 
нею говорила. Напевно, заборонила їй пророкувати. Відтоді 
Цзіа здебільшого мовчить.

— Ще б пак… — тільки й зронила Василина.
Вона подумала, що не хотіла б мати такого дару. Краще не 

знати майбутнього напевно. Адже якщо ти знаєш, що має тра-
питися щось погане, то й налаштовуєшся на погане, і тоді вже 
воно точно станеться! Краще менше такого знати та прагну-
ти думати про добре. Наприклад, що Фешеві нічого не загро-
жує. Щойно вона про це подумала, то одразу ж згадала про 
Астрагора й здригнулася.

— А от у Римми дуже страшний дар... — продовжила Гро-
за, вважаючи, що стурбованість на Василининому личку — то 
ознака найвищої уваги. — Вона вміє розмовляти з душами. — 
Дівчинка роззирнулася навсібіч і перейшла на шепіт: — Із ду-
шами тих, хто давно помер, і не лише від зачасування. І на-
віть тих, хто ще не народився... Уявляєш?

У Василини аж волосся на голові заворушилося. Так ось 
чому в Римми такі серйозні очі... Вона згадала, як одного дня 
сама розмовляла з хлопчиком Шаймом, загубленим у часі.

Виходить, Римма могла б поговорити з батьками Феша... 
А може, навіть дізнатися, як вони померли. І він перестав би 



злитися на Огнєвих. Чомусь Василина була впевнена, що її 
батько не причетний до загибелі його батьків.

— Тільки не здумай щось у неї запитувати, — проникли-
во зауважила Гроза. — Нам усім це заборонено, та й Римма 
нічого не скаже. Чорна Королева вчить її керувати цим да-
ром... Бо цей дар все одно що прокляття.

Василина кивнула.
— Я колись розмовляла з хлопчиком, загубленим у часі, — 

довірливо зізналася вона. — І знаєш, мені було неприємно та 
моторошно.

— Та ти що! — Гроза аж підскочила від подиву. — Розка-
жеш? Стривай, спочатку покажи свою кімнату, — перебила 
вона сама себе. — А потім подивишся, де я живу.

І, вхопивши Василину за руку, потягла її назад до замку.
 




