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 завжди знав: від місцини з назвою Люті 
скелі годі сподіватися чогось доброго.

Кажуть, у сиву давнину, в ті часи, коли ще 
були чари, це місце аж ніяк не було «лютим» 
і тут добували всі види каменю, які тільки 

є на світі. А потім дари позникали, перевелися хоробрі каме-
нярі, і більше ніхто не пхався в ці скелі, бо там можна заблу-
кати або й в’язи собі скрутити. Наше село стоїть коло самого 
підніжжя, але ми в гори, ясна річ, не ходимо: ні птахи, ні звірі 
там не водяться, нічого не росте, а щоб коштовне каміння до-
бувати, потрібні чарівні інструменти, як у пращурів. І жили ми 
в затінку цих різнокольорових вершин любо-мирно, поки мій 
батько з якогось дива не вирішив, що хоче стати каменярем.

Того дня, якого я довіку не забуду, батько потягнув нас із 
Лоттою в ті Люті скелі.

— Даремно їх усі аж так бояться, — заявив він. — Мене 
ось уже кілька днів так туди і тягне, і вдень, і вночі. Тиня-

Я
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юсь там і ніяк не намилуюся ними! Я досі й не помічав, що 
камені такі гарні та що всі ущелини різні — ніяк не заблука-
єш. Хочете побачити стіну з блискучого червоного каменю? 
А заразом і пособите мені. Я зміркував, як відколоти кілька 
шматків породи, але сам не подужаю, а ви ж у мене он які 
повиростали!

Батько все життя мордувався над вбогими врожаями морк-
ви на нашому скупому кам’янистому ґрунті, і я зроду-віку не 
бачив його таким веселим, як останніми днями.

— Може, він трохи схибився? — шепнув я на вухо Лот-
ті, ледве встигаючи за нею. Вона йшла охоче, наче зовсім 
не боялася. — Що значить «зміркував, як відколоти каме-
ні»? Такого не буває! Аби щось зробити, потрібні знання, 
які залишили нам пращури, а ні з того ні з сього придуму-
вати, що заманеться, вміли хіба що за тих часів, коли було 
Серце чарів.

Ми йшли слідом за батьком звивистою ущелиною. Мені 
тут геть не подобалося, але хто ж суперечитиме батькові? 
І раптом Лотта якось дивно на мене зиркнула і сказала:

— Послухай-но, Петере. А що, як Серце чарів знайшли?
Я аж зайшовся сміхом. Таке сказала, що ні пришити, ні 

прилатати! Але Лотта й далі гнула своє:
— Учора Герда, коли ми востаннє бачилися, заспівала 

мені пісню. Вона раніше співала, як усі ми, абияк. А тут... 
Аж за серце брало! А Бьорн раптом прокинувся силачем. 
Герда сказала, що він мішок картоплі однією рукою підки-
нув, вона сама бачила! На що це, по-твоєму, схоже? На дари, 
як у казках!

Говорила вона тихо, та батько все одно не став би її слу-
хати, хто ж тих жінок слухає! Ну, окрім мене, звичайно. Від-
тоді, як померла моя мама, Лотта мені замість матері, хоч 
і старша від мене на якихось три роки.
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— Якщо вони в нас такі обдаровані, чого ж тоді повтікали? 
Вони б і тут непогано влаштувалися! — буркнув я, напуска-
ючи на себе суворість: надто мені вже кортіло, аби Лоттині 
слова виявилися правдою.

— Сама ніяк не втямлю, — зітхнула Лотта, милуючись 
яскравим призахідним небом. Батько зовсім здурів, якщо 
надумав пертися в Люті скелі надвечір! — Герда мені вчо-
ра сказала, що йде шукати якесь тихе місце, аби потрену-
ватися співати. А потім, напевно, передумала і з коханим 
утекла — її матері Бьорн ніколи не подобався. Романтично, 
скажи? От мені б так!

Я зіщулився, відкидаючи чоботом з дороги каміння. З на-
шого села іноді втікали ті, хто не хотів ціле життя порпатися 
у злиденній землі та розводити курей, але я точно знав, що 
сам так ніколи не зроблю. Хто домівку рідну кине, той не-
вдовзі й сам загине, — так мама казала.

— А може, вона не втекла, а пішла співати саме сюди? 
Місцина тут така тиха, хоч мак сій! — сказав я, просто аби 
посперечатися. — І Бьорн із нею, от разом і заблукали. Ніхто 
їх більше не бачив, тому й вирішили, що вони втекли.

— Дурниці! — пирхнула Лотта. — Якщо вже Бьорн став 
таким силачем, то забрався б вище і знайшов шлях додому.

— Він не встиг! Знаєш, що буває у казках із тими, хто йде 
в покинуте моторошне місце, як-от ми зараз? — навмисне 
лячно й протяжно пробубонів я Лотті у вухо. — Їх урешті-
решт хтось з’їдає!

Лотта подивилася на мене, як на дурника, і зібралася було 
сперечатися далі, але цієї миті дещо сталося.

Із розлому в скелі притьмом вилетіла дрібна пташина і всі-
лася Лотті на плече. Та скрикнула і відмахнулася від неї, але 
пташина вперто сиділа на місці.
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Батько, що простував попереду, обернувся, і його очі по-
лізли на лоба. У скелях жодна жива душа не водиться, а тут 
невідь-звідки з’явилися ще дві пташки і почали пурхати на-
вколо Лотти, часто махаючи крилами.

Лотта помалу розплющила замружені очі, простягнула 
руки долонями догори — і пташки, щебечучи одна поперед 
одною, всілися на них.

— Я... Я розумію їхню мову, — самими губами спантели-
чено прошелестіла моя сестра, і вона зроду-віку не здавалася 
мені такою вродливою, такою поважною, як цієї хвилини.

— І що ж вони говорять? — пошепки спитав я.
Лотта ніби опритомніла, від зачарованого виразу на її об-

личчі не лишилося й сліду.
— Вони кажуть: «Біжіть».
І враз щебет птахів несподівано урвався, бо в скелях про-

лунав зовсім інший спів:

— Ми вернемось додому в певний час,
Навіть якщо година буде пізня.
Бо поведуть далекі зорі нас
Й осяють шлях до нашої вітчизни.

Я й гадки не мав, що ця стара простенька пісня може лу-
нати так дивно — вона неначе сама вливалася у вуха, текуча, 
як вода, й дзвінка, як срібло.

— Гердо! Це вона! — скрикнула Лотта й побігла на голос, 
а я хотів було її зупинити, та не зміг: ноги ніби повростали 
в землю.

— Як гарно... — пробурмотів батько.
Аж тут я збагнув, що голос перемістився, наче його влас-

ник зробив величезний стрибок. Тепер спів лунав з іншого 
боку, але батько цього ніби не помічав і, замість того щоб 
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іти за Лоттою, подався на голос. Я кричав йому услід, але 
він і не обернувся. Голос накочувався на мене, наче хвиля, 
і я сів на землю, затуливши долонями вуха. Він ставав де-
далі гучнішим, а я ще дужче зжужмився і нічого не тямив, 
крім одного: мені не можна йти туди, куди він кличе. Потім 
спів ущух. Упершись чолом у кам’янисту землю, я намагався 
відсапатися. Мені чомусь здавалося, що зараз хтось схопить 
мене за плече, але нічого такого не сталося, і я випростався.

У лісі стояла тиша. Захлинаючись повітрям і сльозами, 
я покликав батька і Лотту. Ніхто не озвався.

Батька я знайшов за тридцять кроків від того місця, де ми 
розійшлися. Він лежав під скелею з білого каменю, дивля-
чись у небо. Кров була на його волоссі й на скелі, ніби бать-
ка вдарили об неї головою. Але з якою ж силою треба було 
вгатити, щоб він... Я заголосив, притулившись щокою до його 
нерухомих грудей. Мені здалося, що моє серце розкраялося 
навпіл, як в улюблених казках Лотти про героїв із розбитим 
серцем, які вирушають у далекі мандри, щоб його склеїти.

Але я не був героєм. Мені було лише тринадцять, і я праг-
нув тільки одного — щоб Лотта повернулася, оплакала бать-
ка разом зі мною і ми віднесли його додому.

Проте цього не сталося.

Лотту я знайшов завдяки птахам. Вони щебетали, як на-
віжені, кружляли над нею, наче хотіли, щоб вона їм підспі-
вала. Я ліг коло неї. Залишки мого серця кришилися, мов 
зерна під млинарським жорном.

А потім я помітив, що вона ще дихає, і знову заплакав, цьо-
го разу від полегшення. Та скільки я не гукав Лотту, скільки 
не термосив її, вона не прокидалася, і шкіра її була холодною 
та вологою, як у жаби.
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— Тільки я можу її розбудити, — промовив хтось поряд.
Голос був чоловічий, низький і потужний. Я підхопився, 

роззираючись. Він лунав зовсім близько, але я нікого не ба-
чив.

— Як тебе звати? — запитав він.
Ось тепер я зміркував: той, хто говорив, ховався за ши-

роким виступом скелі, але я був занадто наляканий, аби за-
зирнути туди.

— Петер, — пробелькотів я. — А тебе?
Він засміявся, і від цього сміху птахи, які досі ширяли 

туди-сюди, несподівано замовкли.
— Ви, люди, завжди звете мене однаково, але мені не подо-

бається це прізвисько. Краще називай мене, скажімо, звіром. 
Ну, а зараз зроби те, що маєш зробити, Петере-скрипалю.

Останнього слова я ніколи не чув — напевно, якась лайка.
— А що я мушу зробити? — Я знову сів додолу і стиснув 

холодну Лоттину руку.
— Іди і знайди білого лицаря, певна річ. Ще й питаєш 

такі дурниці!
— Білих лицарів немає вже років із триста, де ж мені його 

взяти?
— Гм. Видно, Серце чарів шукали доволі довго... — задум-

ливо промовив звір. — Гаразд, знайди мені найхоробрішо-
го юнака у вашому краї, розкажи йому, що сталося з твоєю 
прекрасною сестрою, і нехай він з’явиться до мене та кине 
мені виклик, щоб урятувати її.

У мене з горла вихопився тремтливий, нервовий сміх. Звіс-
но, я знав легенди про білих лицарів і зрозумів, що треба зві-
рові, але...

— Ніхто не прийде! Хто це при здоровому глузді покине 
свій дім, аби допомогти хтозна-кому? Таке тільки в казках 
буває.
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Звір тяжко зітхнув:
— Хочеш сам битися зі мною за життя сестри, якщо вже 

так важко знайти героя? Ти, звичайно, не дуже підходиш, але 
це ліпше, ніж нічого. Ну то як, кидаєш мені виклик?

Я перелякано затрусив головою.
— Ти просто вб’єш мене. Як убив мого батька, — насилу 

видушив із себе я. З переляку в мене заніміли губи. — Я не 
вмію битися.

Звір зітхнув іще тяжче.
— Тоді ось що, Петере. Я придумав, де знайти того, хто 

нам потрібен. Сподіваюсь, у вашому новому світі королів-
ський палац стоїть на своєму місці? От і добре. Нізащо не 
повірю, що там не знайдеться якогось дурноверхого хлоп-
чини, котрий прагне подвигів. Рушай-но до палацу і скажи 
ось що...

І він усе пояснив.
— Я ж не можу послати якогось хлопця на неминучу 

смерть! — ледве вимовив я, ще дужче стиснувши Лоттину 
руку.

— Хіба є щось важливіше, за родину, Петере? Обіцяю, 
що, коли з лицарем буде покінчено, я піду з цих країв. А ти 
зможеш повернутися додому, і там на тебе чекатиме сестра, 
жива й здорова. До зустрічі, Петере-скрипалю.

Я поглянув на Лотту. Сльози застилали мені очі, тож я на-
силу її бачив. Вона непорушно лежала на землі, наче мертва, 
одначе її груди ледь помітно здіймалися.

— Навіщо ти вбив мого батька і Бьорна з Гердою? — про-
хрипів я. — Тобі потрібна Лотта, щоб принадити лицаря, але 
навіщо...

— Така вже моя природа. Ти, здається, не втямив, з ким 
балакаєш, Петере, — гиготнув звір. — Поглянь на мене, не 
соромся.



Він вийшов із-за скелі — і я з переляку закричав.

У село я більше не повернувся: ні, я таки зробив те, що 
звелів мені звір: відніс королю звістку.

Усе почалося з мене, Петера-скрипаля, але це — не моя 
історія. Вона про того, кого я зустрів у палаці, і колись я роз-
повім своїм дітям, що знав його. Я впевнений, що ви про ньо-
го теж уже чули. Його звати Генрі.
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Т

 1 

ЧУДОВИЙ НОВИЙ СВІТ

ієї ночі Генрі наснилася земля — вона була 
чорна, аж вилискувала, і гостро пахла вогкіс-
тю. Він стояв навколішках і квапливо щось 
закопував, натрапляючи руками на коріння 
дерев. Здалека його хтось гукав, але Генрі не 

зважав і лише копав дедалі швидше, задихаючись від ляку. 
Власні долоні здавалися йому надто маленькими, наче він 

перетворився на дитину, і навіть уві сні Генрі знав: поки по 
нього не прийшли, він мусить дещо заховати, зарити якомо-
га глибше, аби ніхто ніколи не знайшов, і...

І раптом сон розірвався, як старий папір, бо в Генрі над 
вухом хтось заспівав.

— Новий чудовий день стрічай,
Бо ранок марно пролетить.
Геть сон і лінощі! Вставай —
І тобі нині пощастить!
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Солодкий, наче суниці, голос виводив усе це з такою на-
солодою, немов у світі немає нічого приємнішого, ніж співа-
ти, і Генрі вдихнув глибше, прокидаючись.

— Коли зрання почуєш голос мій,
То щастя-долю нині ти власкавиш.
Вставай і підспівай мені мерщій,
Інакше ти нагоду добру втратиш!

Генрі розплющив очі — і вмить зірвався з постелі. Над 
ним пурхав птах, схожий на дрозда, але з веселковим пір’ям. 
Генрі притулився до стіни і потягнув до себе подушку — буде 
чим відбиватися. Цікаво, куди подівся той співон, який що-
йно тут тирликав? Кімната стояла порожня: лише він сам і...

— Що це коїться? Ану, кинь подушку! — гнівно закле-
котав дрізд. — Я тут, бач, горлянку деру, співаю для нього, 
а він...

Генрі міцніше притиснув подушку до себе. За останній 
місяць він бачив чимало всілякої дивини, але спросоння 
дрізд, який умів говорити, заскочив його зненацька.

— Три сотні літ без чарів, і людей уже геть зраджує 
пам’ять! Невже про мене не написали книг? Не може бути, ти 
й справді не впізнав мене? Не прикидаєшся? — Дрізд сів на 
ковдру і взявся підстрибувати, крутячись навколо себе. Його 
пір’я вигравало так, що Генрі аж примружився. — Гаразд, 
тоді дозволь відрекомендуватися. Я дрізд-розбудильник. — 
Він перестав крутитися і вклонився, пригорнувши крило до 
грудей. — Кожен знає: якщо ранок починається з моєї пісні, 
то попереду на нього чекає чудовий день! Ну, і де вітання? 
Де, зрештою, вдячність?

Генрі позіхнув так, що мало не вивихнув щелепу. Здається, 
від трьохсотрічного сну в дрозда-розбудильника щось стало-
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ся із визначенням часу — надворі було мляво-сіро, жодного 
натяку на світанок.

— Лети собі, я нічого тобі не зроблю, — пробурмотів Ген-
рі і на знак примирення випустив подушку з рук.

Дрізд ошелешено витріщив очі.
— Це ти мені кажеш? — пискнув він тонким пронизливим 

голосом, схожим на бряжчання цвяхів у жмені. — Ох і не-
чема! З чарівними істотами треба розмовляти чемно, юначе, 
і я тебе обов’язково провчу! Ти ще побачиш силу мого гніву! 
Не сумнівайся! — Дрізд почав стрибати по ковдрі, кумедно 
підкидаючи крила. — Чари повернулися, і тепер ми точно 
розважимося! Не навчишся хорошого поводження — поми-
лування не чекай!

Він наостанок тицьнув у бік Генрі крилом, як вказівним 
пальцем, і спробував вилетіти у вікно, але схибив і глухо вда-
рився об раму. Певно, впоратися з крилами після стількох 
років бездіяльності було не так уже й просто. Генрі вже під-
вівся було, аби перевірити, чи не зламав собі щось бідолаха, 
але, мабуть, чарівний дрізд був досить міцною істотою, бо, 
угледівши Генрі, тільки сердито свиснув і з другої спроби 
випурхнув надвір.

Ще якусь мить у садку чулося лопотіння крил, а потім за-
пала тиша, і Генрі повалився на ліжко. Яких капостей можна 
сподіватися від крихітного створіння, яке займається тим, що 
будить людей і бажає їм доброго ранку? Генрі з насолодою 
зарився в подушку, і його очі враз почали злипатися — на-
передодні всі святкували й полягали після півночі, а після 
трьох тижнів пригод він би спав і спав цілісінькими днями, 
от було б...

Почулися чиїсь кроки попід дверима, хтось пройшов, 
і Генрі розплющив очі. Та частина палацу, в якій йому виді-
лили кімнату, стояла майже покинутою, скрізь були тільки 
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запорошені замкнені двері. Кому це треба розгулювати тут 
о цій порі?

Тиждень, проведений у палаці, навчив Генрі, що до всьо-
го тут краще ставитися з підозрою, а мисливський інстинкт 
розбудив його миттю — так не розбудив би жоден чарівний 
дрізд. Він нашвидку вдягнувся, прихопив важкий свічник 
і вислизнув із кімнати. За найближчим поворотом коридо-
ру почулося несамовите скрипіння, і Генрі, тримаючи свіч-
ник напоготові, нишком підкрався до незнайомих дверей. 
Оскільки в повітрі висіла хмара пилу, ці двері не відчиняли 
дуже давно.

Генрі зазирнув у кімнату й полегшено видихнув. Король 
відчиняв велике, на половину стіни, вікно, крекчучи від на-
туги, бо рами заклинило. На столі, вкритому товстим шаром 
пилюки, стояла таця з гарячим чайником, з якого звивала-
ся пара, і горнятком. Генрі хотів було сховатися, але король 
уже помітив його й посміхнувся, навіть не здригнувшись 
від несподіванки.

— Що, друже, теж не спиться? То приєднуйтесь до мене. — 
Король показав Генрі на одне із запилюжених фотелів. — Це 
була улюблена кімната моєї дружини — звідси відкривається 
просто чудовий краєвид.

Жодних упереджень проти пилу Генрі не мав, тож сів, 
куди йому запропонували. Король умостився навпроти, та 
одразу ж підвівся, дістав із шафи горнятко, протер його ме-
режаною шматиною, що лежала на таці, і взяв його собі, по-
давши Генрі чисте. А потім розлив чай і, блаженно зітхнув-
ши, відхилився на спинку крісла, тримаючи однією рукою 
горнятко, а другою — маленьку тонку тарілочку під ним.

— Справи в нас заведено вирішувати на сході сонця — 
світлий час дорогий, коли на заході сонця всі лягають спа-
ти, — пояснив король, безшумно відпивши чаю. — Я при-
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значив на сьому годину перше засідання королівської ради 
нових часів і цілу ніч не можу склепити очей. Знай, думаю про 
питання, які слід обговорити. Набралося вже понад сотню.

Посмішка його була молодою й веселою, наче в присутнос-
ті Генрі він не соромився посміхатися так, як йому хочеться, 
а не так, як належить королеві. Генрі кивнув, не знаючи, що 
відповісти, і король продовжив:

— До речі, одне з питань таке: я ж не встиг вас запитати, 
яку нагороду ви хочете отримати за свої подвиги. Не сором-
теся, кажіть.

Генрі знизав плечима, намагаючись пити чай так само 
тихо, як король. Речі, які люди вважали цінними, як-от гроші 
й старовинні речі, його не цікавили. Те, що король не про-
гнав його з палацу, а навіть чаював разом із ним, уже було 
чудовою нагородою.

— А ви не балакун, — по-доброму зауважив король, під-
ливаючи йому чаю. — Може, розповісте про свою родину?

Генрі сховав погляд. Невже король якимось чином здо-
гадався, що Освальд — його батько?

Побачивши обличчя Генрі, король примирливо підвів 
руку.

— Це звичайнісіньке питання. Кажуть, яка родина, така 
й людина. Я певен, що ваші батьки — гідні люди.

Генрі мовчки пив чай. І чомусь подумав: може, хоч його 
мати була гідною людиною? От добре було б бодай щось 
про неї довідатися. Але розраховувати на це марно — бать-
ко за весь час не сказав про неї жодного слова, а сам Генрі 
не пам’ятав, як вона виглядала.

— Дозвольте ще дещо у вас запитати, — урвав його дум-
ки король. — Ваш дар... Ви можете його контролювати? Нам 
же нічого не загрожує?

— Звісно, — ледь чутно вимовив Генрі.
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— І якщо, наприклад, піде дощ, ви ж не будете... дивно 
поводитися? — уточнив король.

Генрі насилу посміхнувся. Він згадав, як жахливо почу-
вався, коли змок до рубця під зливою після того, як його дар 
увібрався в повну силу.

— Я ще до кінця не втямив, — пробурмотів він. — Але 
мені здається, що нічого страшного не станеться.

— Це добре... — полегшено кивнув король. — Авжеж, ви ж 
бо не такий, як оті люди з даром вогню у стародавніх леген-
дах. Ви хороша людина, і, сподіваюся, водою вас не вб’єш.

— Невже когось убивали? — насторожено запитав Генрі.
Король так пильно на нього дивився, що йому почало зда-

ватися, ніби всі ці розпитування — це якесь випробування, 
але Генрі не збагнув, у чому ж його сенс.

— Колись давно людей із даром вогню утримували під 
замком. Але якщо вони виривалися на волю й починали 
вбивати, то з ними доводилося розправлятися, — сказав 
король, не спускаючи з нього напруженого погляду. — Їх 
прив’язували ланцюгом і постійно обливали водою. Якщо 
руїнник настрашений або злий, вода завдає йому жахли-
вого болю, і поступово він божеволіє та гине. Дехто конав 
дуже швидко, інші — за кілька тижнів або й місяців. Ніяк не 
втямлю, навіщо Барс вигадав дар, який завдає стільки мук 
навіть його володареві.

Генрі приречено дивився на свої руки. Йому подумалось, 
що король був не такий уже й жорстокий, коли посадив його 
на ланцюг у Фортеці. І то добре, що хоч водою обливати не 
звелів. Та він зміркував ще дещо: король не просто так те-
ревені розводить. Він застерігає, що станеться, якщо Генрі 
не зможе втримати свого дару вогню під контролем.

— Я нікому не заподію нічого лихого, — впевнено пообі-
цяв Генрі, і король кивнув, ніби цих слів було досить.
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— То й добре. Тоді можете лишатися в палаці скільки 
хочете.

— А якщо я взагалі не хочу звідси їхати?
— Ми тільки втішимося, — посміхнувся йому король, 

і Генрі у відповідь теж ніяково усміхнувся. — Я певен, що 
ви зробите чимало корисного і матимете ще можливість 
звершити безліч подвигів. Даруйте, що такого прекрасного 
ранку з мене вийшов кепський співрозмовник. — Обличчя 
короля просяяло, немов йому на думку спало щось приєм-
не. — До речі, про співрозмовників. Ви чудово порозумі-
єтеся з моїм сином — вам удвох буде про що погомоніти! 
Ходімо, я відведу вас до нього. Дорогою сюди я чув, що він 
уже прокинувся.

От так дивина: учора Едвард пішов зі свята першим, похи-
туючись від утоми, і сказав, що ляже спати, — то з якого ж 
дива йому вставати вдосвіта? Але Генрі не заперечував — 
він запізно здогадався, що король, мабуть, прийшов до цієї 
кімнати, аби побути на самоті.

Вони подалися кудись порожніми, лункими коридорами 
і зупинилися перед дверима, з-за яких чулися глухі удари. 
Король обернувся до Генрі з таким виглядом, немов хотів за 
щось перепросити.

— Він має вельми незвичайне захоплення, не лякайтеся. 
Я певен, що він буде радий вас бачити.

Генрі не був цього певен, але король уже постукав у двері. 
Удари одразу вщухли, але кроків не було чутно, ніби Едвард 
мерщій вирішив удати, що спить.

— Відчиняй, це наказ! — гукнув король.
Двері прочинилися на ширину долоні.
— Доброго ранку, Едварде! — звернувся до сина король 

таким фальшивим бадьорим голосом, що Генрі аж скривився, 
наче почув шкрябання нігтів по каменю. — Розваж-но нашо-
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го гостя бесідою, будь ласкавий. Йому напевно цікаво послу-
хати про палацові правила, традиції та інші цікаві речі. Ви 
могли б опановувати якусь частину цієї науки щодня, якщо 
ти не заперечуєш.

Куди король хилить, було цілком зрозуміло. Либонь, Генрі 
навіть під час сьогоднішньої їхньої розмови порушив купу 
правил: не так сів, не так встав і не так пив чай.

— Доброго ранку, — вимушено мовив Едвард. — Я тро-
хи зайнятий.

— Едварде, я король і твій батько, тож ти мусиш слухати-
ся мене. Ти в пригоді із Серцем та короною не дуже відзна-
чився, то, може, хоч зараз зробиш щось корисне?

Двері відчинилися.
— Почувайся як удома, — кинув Едвард, зиркнувши на 

Генрі так, наче подумки бажав, аби той провалився крізь 
землю.

— Оце вже інша річ! — посміхнувся король. — А я піду 
готуватися до наради, треба ще обміркувати промову.

— Ти скликав королівську нараду? — перепитав Ед-
вард. — А можна мені...

— Ні. Ти ще надто молодий.
— За законом принц має право брати участь у нараді з сім-

надцяти років. А мені вже вісімнадцять!
Король розтулив рота, намагаючись щось вигадати, і на-

решті сказав:
— Я розгляну це питання наступного разу.
Вони дивилися один на одного, поки Едвард не опустив очі.
— Добре, батьку, — промимрив він, і король пішов, при-

вітно кивнувши Генрі на прощання.
— Ого... — аж присвиснув Генрі, заходячи в кімнату.
Порівняно з нею тьмяніли найрозкішніші палацові зали. 

Усі поверхні тут було викладено плитами із золотавого ка-
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меню різних відтінків, біля стіни дугою стояли три канапи, 
оббиті мерехтливою тканиною, — такі величезні, що на них 
могли б сісти по семеро людей.

— Твоя кімната... така... золота, — видихнув Генрі.
— Це не моя кімната, — стомлено відповів Едвард. — Вона 

називається — не повіриш — Золота вітальня.
Генрі обійшов її кругом. На стінах висіли аркуші папе-

ру, строкато розмальовані тваринами, птахами і людьми, 
і Генрі одразу зметикував, що пращури жодного стосунку 
до цих картин не мали: наквацьовані вони були абияк. Але 
найдивнішою прикрасою кімнати була пошита з мішкови-
ни і набита чимось м’яким фігура на повен людський зріст. 
Вона погойдувалася на мотузку, що звисав із гака, припа-
сованого до стелі.

Коло фігури валялися на підлозі меч і піхви. Генрі хотів 
розгледіти їх ближче, але Едвард заступив йому шлях.

— Я ще на святі зрозумів, що мій батько вирішив зали-
шити тебе в палаці, — невдоволено промовив він. — Мабуть, 
до свого лісу ти не квапишся. Ще б пак! Навіщо тобі твоя не-
оковирна родина, якщо можна жити тут, серед розкоші? — 
Він обвів кімнату широким жестом. — Але будь ласкавий: 
дозволь мені не прикидатися, що я радий тебе бачити.

— А ти, як я здогадуюся, не розповів батькові, що вряту-
вав мене, — огризнувся Генрі. — Інакше він не вважав би 
тебе таким непотрібним.

— Який же ти делікатний співрозмовник, — скривився 
Едвард.

Рухався він, мов побитий стариган. Відколи він оддав Ген-
рі свою силу, не минуло і двох днів, і Генрі щосили гамував 
дратівливість.

— Що робиш? — поцікавився він, не надто сподіваючись 
на відповідь.
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— Тренуюся, — відказав Едвард. — Оце опудало — король 
Освальд. Шкода лишень, що він не може дати мені відсіч. Та 
байдуже, колись я і до справжнього доберусь.

Генрі задумливо кивнув.
— А чия це кімната? Тут навіть ліжка немає, — сказав 

він, аби перевести балачку на щось інше.
— Вітальня — це просто кімната, де родина збирається 

гуртом. Щоправда, ніхто, крім мене, сюди давно вже не за-
зирає, — холодно пояснив Едвард, і нараз вираз його обличчя 
змінився. — Чуєш, а може, ти мені допоможеш? Ти знайшов 
корону і Серце, то, можливо, твоїх здібностей вистачить іще 
на один предмет? Я був би тобі дуже вдячний.

Генрі спохмурнів, усім своїм виглядом виказуючи, що, 
якщо Едвард надумав утнути з ним якийсь дурнуватий жарт, 
він може й розсердитися. Але Едвард розвів руки й так при-
язно усміхнувся, що Генрі мимоволі вразило його вміння 
брехати не лише словами, а й обличчям.

— Ми з братом постійно тут бавилися і малювали. Бездар-
ні плоди нашої праці ти бачиш на стінах, — почав Едвард. — 
Я вже тобі розповідав, що сталося перед тим, як загинув Ро-
берт. Ми збиралися відпочити на природі, але він десь заховав 
мій іграшковий меч, просто жартома, а я... Я розсердився, тому 
й не доглянув за ним, коли він пішов в ущелини. До цього ми 
цілий ранок гралися в Золотій вітальні, тож меч він заховав 
десь тут. У палаці повно потаємних сховків, ми їх постійно 
відшукували, але, мабуть, він знайшов якусь приховану за-
глибину в стіні, про яку мені не сказав. Я відтоді досі шукаю 
її, і сам не знаю навіщо. — Едвард важко видихнув, і Генрі 
подумав, скільки зусиль той доклав, аби розповісти цю істо-
рію отак безтурботно. — Просто я хочу, щоб меч був у мене.

І цієї миті Генрі пригадав свій тяжкий, аж до дрижаків 
моторошний сон. У ньому він теж щось ховав, і навіть за-
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раз, прокинувшись, Генрі пам’ятав: це і справді було щось 
страшне. Сон здавався йому таким справдешнім, наче все це 
колись дійсно сталося, хоча нічого такого він не пригадував. 
Порівняно з цим убивчим страхом історія про те, що якесь 
там дитя заховало іграшку, здавалася такою нікчемною, що 
Генрі навіть здригнувся, коли Едвард знов озвався:

— Ну як, знайдеш схованку, раз ми вже тут? Якщо, звіс-
но, це не надто дрібне завдання для обранця.

Генрі отямився й кивнув. Він, щоправда, хотів сказати 
Едвардові, що не треба так побиватися за минулим, бо все 
одно вже нічого не зміниться, навіть якщо він знайде той 
меч та щодня лупцюватиме опудало Освальда у вітальні, по-
вній спогадів, — але так і не сказав жодного слова. Він точ-
но знав, що майбутнє важливіше за минуле, але супереч ка 
з Едвардом одразу перетворилася б на нікому не потрібну 
сварку.

Місць, де можна щось заховати, тут було повно: шафи 
попід стінами, шухляди столів, ліплена оздоба на стінах, 
щілини між стіною та меблями, а також під канапами. Ген-
рі кілька хвилин просто ходив вітальнею, а потім непода-
лік від опудала Освальда побачив під шафою темний обрис 
якогось предмета.

— Там точно нічого немає, я... — перелякано почав Едвард, 
але Генрі вже витягнув звідти туго набиту торбу. — Покла-
ди на місце. Невже не видно, що це взагалі не схоже на меч?

І справді, на меч це ніяк не скидалося, але торбина заці-
кавила Генрі значно більше, ніж загублена сто років назад 
іграшка. Ремені не були затягнуті, і Генрі задумливо огля-
нув краї якоїсь одежі, що звідти стирчали, згорнуту ковдру 
і шийку плетеної фляги для води.

— Ти надумав утекти, — буркнув Генрі. — Просто вичі-
кував, поки розвидниться. Але чому?
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— А тому, що о шостій біля Північного входу змінюється 
варта і хвилин десять його взагалі ніхто не охороняє. Цікаво, 
чи є хоч якісь справи, у які ти не пхаєш свого допитливого 
носа? — з притиском запитав Едвард. — Вихована людина 
не обзирала б чужих речей. Я по-доброму попросив тебе зна-
йти сховок, так ретельно замаскований, що я не зміг знайти 
його сам. Чи ти думаєш, за десять років я не здогадався по-
дивитися під шафами? А тепер тобі вже час іти.

Едвард зверхньо вишкірився і копнув ногою торбу назад 
під шафу.

Але Генрі не збирався відступати.
— І куди це ти зібрався? Ти ж з палацу майже не виходив. 

Навіть полювати не здужаєш. А якщо напорешся на лося чи 
ведмедя в лісі — що тоді робитимеш?

Фальшива посмішка враз зникла з Едвардового обличчя.
— А ти гадав, що я сидітиму й дивитимусь, як тебе всі 

тут носять на руках?
— Ну чого ж на руках? — не втямив Генрі. — Я ж таки 

важкий.
Едвард пустив очі під лоба, ніби почув таку дурість, що 

йому аж стало зле.
— Я заберу її, — рішуче мовив Генрі, підхоплюючи тор-

бу. — А ти нікуди не поїдеш. Тут безпечно.
— Поклади на місце, йолопе, — сердито кинув Едвард 

і пригрозив: — І тільки спробуй комусь розпатякати. Те, що 
я не дав тобі дуба врізати, ще не означає, що ти тепер можеш 
лізти до мене зі своїми порадами.

Генрі закинув торбу на плече. За три тижні, які він провів 
серед людей, він добре вивчив, що таке вдячність. Едвард вря-
тував його, отже, треба завадити йому вкоїти якусь дурість. 
Ще якусь мить Едвард зирив на нього так люто, наче справді 
розраховував, що Генрі злякається. А потім знехотя мовив:
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— Не ти один можеш вершити подвиги. Чари прокинули-
ся в усьому королівстві, і вони бувають не тільки добрими, 
ти це знаєш? До втрати Серця білі лицарі захищали людей 
від усіляких тварюк, саме за це я й візьмуся. І ти мене не зу-
пиниш, — поважно закінчив він, і Генрі мало не засміявся.

— Авжеж, що зупиню. Краще не змушуй мене, бо...
Договорити Генрі не встиг — Едвард підхопив із кили-

ма меч і приставив його до горлянки Генрі. Той здригнувся. 
Останнім часом він щось надто розслабився — раніше ні-
хто б не підійшов до нього близько зі зброєю.

Залізо ледь торкалося шкіри, і було ясно як Божий день, 
що Едвард просто лякає його, але в Генрі несподівано потем-
ніло в очах. Ледве тямлячи, що робить, Генрі сіпнувся вбік 
і вгатив Едварда спочатку в лікоть, а потім кулаком у жи-
віт — з такою силою, що той повалився назад і випустив меч.

— Ти зробиш так, як я кажу, — відрізав Генрі.
Він насилу себе чув, наче голову зсередини заполонило 

туманом. Едвард, крекчучи й кахикаючи, підвівся. Він був 
беззбройний, але Генрі відчув якесь дивне, нестерпне, ніби 
чуже бажання вдарити його в обличчя і бити доти, поки він 
не визнає, що...

«...Що ти сильніший... — почув Генрі співучий голос вог-
ню, і йому перехопило подих. — Лише слабак піднімає зброю, 
не будучи готовим її застосувати. Покажи йому, де раки зи-
мують. Хай побачить, хто ти такий».

Завмерши з переляку, Генрі подумки благав Едварда, аби 
той забирався звідси геть якнайскоріше, але той його думок 
не чув.

— Гадаєш, налякав мене? — задерикувато спитав Едвард, 
піднімаючи меч.

Наступної миті Генрі збив його з ніг, перехопив меч і при-
тиснув лезо йому до горла. Генрі хотілося кричати, але власне 
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обличчя його не слухалося, застигло, ніби йому заніміли всі 
м’язи. «Убий!..» — підступно нашіптував голос. Це слово глу-
хими ударами стугоніло в голові, і Генрі здалося, що сам він 
кудись зникає, наче провалюється у теплу невідомість. В очах 
Едварда закляк справжній, несамовитий страх — і це було 
так добре, так приємно, саме так люди й мають дивитися на...

Генрі застогнав і з останніх сил відсахнувся. Його тру-
сило, як від холоду. «Тепер точно налякав», — десь глибоко 
подумав він, і цього разу це була його власна думка. Едвард, 
притуляючи руку до шиї, порачкував назад. На горлі в нього 
червоніла вузька смужка, але кров не текла. Видно, меч для 
боротьби з опудалом був геть тупий — лише це їх і врятувало.

— Пробач, — видушив із себе Генрі. Він насилу прига-
дав слово, яке слід говорити в таких випадках. — Пробач, 
я не хотів.

Він чекав, що Едвард, як завжди, скаже у відповідь щось 
пихате, але той дивився на нього так, ніби бачив уперше. 
Дивився, як на дикого звіра, який от-от укусить. З переляку 
його обличчя вмить здалося дитячим.

Меч брязнув, вислизнувши з рук Генрі, і цей звук немов 
оговтав Едварда: він зіп’явся на ноги і, заточуючись, позад-
кував до дверей.

— Іди до себе, — глухо сказав Генрі. — Ніякої втечі не 
буде.

Не обертаючись до Генрі спиною і випроставши руки, Ед-
вард добрів до дверей і сховався в коридорі. Генрі почекав, 
поки вщухнуть його кроки, і влігся на підлозі, затуливши 
обличчя долонями. Тис одного разу сказав йому: «Усередині 
руїнника, поки він росте, дар вогню зберігається, як у скля-
ній посудині: володар дару відчуває лише його відгомони. Та 
якщо він замахнеться на життя людини, посудина розіб’ється 
і її вже не збереш».
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Сивард урятував його, віддавши йому частку своєї сили, 
але Генрі після цього вже тричі використовував свій дар і став 
таким самим, яким був до зустрічі з ним, — руїнником, що 
увібрався в повну силу. І якби меч Едварда був гострий...

Генрі важко зітхнув і прибрав руки з обличчя. Батько вчив 
його, що впадати у відчай безглуздо, треба просто вирішува-
ти проблеми поступово. Виходить, коли Генрі сердитий або 
наляканий, вогню найлегше захопити над ним владу. Отже, 
потрібно бути спокійним, ні в що не вплутуватися і не давати 
вогню нагоди прокинутися. А ще — триматися якнайдалі від 
Едварда — той, як ніхто інший, здатний роздраконити його.

Генрі заледве підвівся і підійшов до відчиненого вікна. 
Йому страшенно хотілося вийти на свіже повітря, але йти 
до виходу з палацу було надто довго, тому він переліз через 
підвіконня і спустився по стіні, чіпляючись за ліплені оздоби.

Він походив туди-сюди садом, глибоко вдихаючи вологе 
повітря, що пахло весною, а потім заліз на вежу довколишньої 
стіни, де вони з Едвардом сиділи напередодні. Звідти все міс-
то лежало як на долоні. Він замилувався, як передсвітанкова 
сіра імла над містом помалу наповнюється світлом, як сонце 
сходить із-за далеких гір. Досить із нього пригод і небезпек, 
час учитися бути звичайним парубком, який знає правила 
людської спільноти, розуміє людей і вміє добувати їжу не 
лише полюванням. Можливо, одного разу вогонь усередині 
нього просто візьме й помре з нудьги?

На майдані під стіною вже почали торгувати городиною 
і хлібом. Нових прилавків ще не побудували, тому крамарі 
розкладали свої товари просто долі на ряднинках. Покуп-
ців було мало, тож крамарі весело перегукувалися — видно, 
згадували вчорашнє свято, і від цих радісних балачок Генрі 
раптом стало легше. Йому дозволили залишитися в пала-
ці — ось що важливо. Він контролюватиме себе, і таке, як 



трапилося з Едвардом, більше не повториться. Тепер це його 
місто, його дім. Тепер усе буде добре.

І цієї миті Генрі побачив перехожого, який рухався швид-
ше за інших.


