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пролог
Весна Першого

Журналісти прибули раніше, ніж труна. Вони почали з’яв-
лятися біля воріт звечора, і до світанку зібралася ціла юрба. 
О дев’ятій вони вже нагадували бджолиний рій.

Близько полудня Корвус Кроу пройшов відстань від па-
радних дверей свого дому до високої залізної огорожі, яка не 
пускала журналістів далі.

— Канцлере Кроу, чи вплине це на ваші плани брати участь 
у виборах?

— Канцлере, коли буде поховання?
— Президент уже висловив співчуття?
— Ви відчуваєте полегшення цього ранку, канцлере?
— Будь ласка, — перервав їх Корвус, піднімаючи руку 

в шкіряній рукавичці, щоб заспокоїти юрбу, — будь ласка, 
я хотів би зачитати звернення від імені своєї родини.

Присвячується Саллі,  
першій гості готелю «Девкаліон».
І Тіні, завдяки якій я зрозуміла,  
що здатна на будь-що, навіть на це.
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Він витягнув папірець із кишені ділового чорного костюма.
— Ми хочемо подякувати вам, громадянам нашої великої 

Республіки, за вашу підтримку протягом останніх одинадцяти 
років, — читав він із виразною владною інтонацією, відточе-
ною роками наведення тиші в Уряді. — Це був час випробу-
вань для нашої родини, і, без сумніву, цей біль нагадуватиме 
про себе ще довго.

Він зупинився, щоб відкашлятись, і на мить підвів очі на 
мовчазну публіку. Перед ним рясніло море об’єктивів і допит-
ливих очей. Невпинна атака спалахів і клацань.

— Утрату дитини тяжко пережити, — продовжував він, — 
не лише родині, але й городянам Джекалфакса, які поділяють 
наше горе. — Щонайменше п’ятдесят пар очей здійнялися 
вгору, і ніякові покашлювання перервали несподівану ти- 
шу. — Але цього ранку ми зустрічаємо Дев’яту Еру Зимномор-
ської Республіки і знаємо, що найгірше позаду.

Раптом тишу над натовпом прорізало гучне каркання. 
Плечі здригнулись, обличчя скривились, але ніхто не підвів 
очей до неба. Птахи кружляли весь ранок.

— Восьма Ера забрала в мене кохану дружину, а тепер ще 
й єдину доньку.

Знову різке каркання. Якийсь журналіст упустив мікро-
фон, який він тицяв в обличчя канцлерові, і заметушився, щоб 
підняти його. Він почервонів і пробурмотів вибачення, на що 
Корвус не звернув уваги.

— Проте, — продовжив він, — вона забрала з собою небез-
пеку, сумніви та відчай, які труїли її життя. Моя… люба Моррі-
ґан, — він зробив паузу, обличчя його скривилося, — нарешті 
знайшла спокій, тож і нам уже настав час його знайти. Місто 
Джекалфакс, як і весь Великий Вовчезем, знову в безпеці. Нам 
нема чого боятися.



Приглушені голоси в натовпі видавали невпевненість, 
а стрімка атака спалахів камер, здавалось, уповільнилася. 
Канцлер підвів на них очі, моргаючи. Його папірець шелестів 
від легких поривів вітру, а може, це просто тремтіли його руки.

— Дякую. На ваші запитання я не відповідатиму.
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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

проКлята Кроу
Зима Одинадцятого 
(за три дні до того)

Кухонний кіт помер, і все через Морріґан.
Вона не знала, коли і як це сталося. Думала, він міг з’їсти 

щось отруйне вночі. Жодних знаків, що вказували б на напад 
собаки або лисиці, не було. Якщо не враховувати засохлої 
крові в куточку його рота, він мав вигляд, ніби спав, проте був 
холодний і заціпенілий.

Коли Морріґан знайшла його тіло в слабкому світлі зимо-
вого ранку, вона присіла поруч навпочіпки, і глибока зморшка 
залягла поперек її лоба. Дівчинка провела рукою по його чор-
ній шерсті, від маківки до кінчика пухнастого хвоста.

— Пробач, кухонний коте, — пробурмотіла вона.
Морріґан думала, де найкраще поховати кота і чи може во-

на попросити в Бабусі трохи гарного полотна, щоб загорнути 
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його. Мабуть, краще не просити, вирішила вона. Морріґан 
візьме одну зі своїх нічних сорочок.

Кухарка відчинила задні двері, щоб віддати вчорашні недо-
їдки собакам, і присутність Морріґан так її злякала, що відро 
ледь не випало з рук. Жінка побачила мертвого кота і стис- 
нула губи.

— Добре, що це сталося не зі мною. Ліпше його, ніж мене, 
хвала Божественному, — пробурмотіла вона, постукала по де-
рев’яному одвірку й поцілувала кулон, який завжди носила на 
шиї. Вона скоса глянула на Морріґан. — Мені подобався цей кіт.

— Мені теж, — відповіла дівчинка.
— Авжеж! Я бачу наскільки, — в голосі Кухарки з’явилися 

гіркі нотки, і Морріґан помітила, що вона повільно подалась 
назад. — Давай заходь. На тебе чекають у кабінеті.

Морріґан побігла в дім, зупинившись на хвильку біля две-
рей, що вели з кухні до передпокою. Вона побачила, як Кухарка 
взяла шматочок крейди і написала «Кухоний кіт помер» на дош- 
ці в самому кінці списку, до якого зовсім нещодавно ввійшли 
зіпсована риба, серцевий напад старого Тома, повені на півночі 
Квітучого Краю і плями від соусу на найкращій скатертині.

— Можу порадити кількох чудових дитячих психологів у ра-
йоні Великого Джекалфакса.

Нова соціальна працівниця не доторкнулась до свого чаю 
з печивом. Того ранку вона дві з половиною години їхала 
зі столиці поїздом і йшла від станції до маєтку Кроу під не-
стерпною мрякою. Її мокре волосся злиплось, плащ промок 
наскрізь. Морріґан намагалась вигадати кращі ліки від цієї 
біди, ніж чай з печивом, проте, схоже, це не цікавило жінку.

— Я не готувала цей чай, — сказала Морріґан, — якщо це 
вас хвилює.
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Жінка пропустила її слова повз вуха.
— Доктор Філдінг відомий своєю працею з проклятими 

дітьми. Ви мали про нього чути. Ще рекомендую доктора 
Лювеллін, якщо вам потрібен більш м’який, материнський 
підхід.

Батько Морріґан нервово прокашлявся.
— Думаю, в цьому немає потреби.
Ліве око Корвуса почало злегка смикатися — це траплялося 

лише під час таких обов’язкових щомісячних зустрічей. Для 
Морріґан це було ознакою того, що він ненавидить ці зустрічі 
так само, як і вона. Окрім цього, єдине, що батько з дочкою 
мали спільного, — це чорне як смола волосся і горбкуватий 
воронячий ніс.

— Морріґан не потрібні консультації, — продовжив він, — 
вона тямуща дитина. І добре розуміє свою ситуацію.

Соціальна працівниця кинула швидкий погляд на Моррі-
ґан, яка сиділа поруч на дивані й намагалася не нервуватися. 
Ці візити завжди тяглися так довго.

— Канцлере, не хочу бути грубою, але… час летить швидко. 
Експерти одностайно вважають, що настає останній рік цієї 
Ери. Останній перед Вечорінням.

Морріґан відвернулась і подивилась у вікно, намагаючись 
на щось відволіктися, як вона завжди робила, коли хтось зга-
дував слово на В.

— Ви повинні розуміти, що це важливий перехідний період 
для…

— У вас є список? — спитав Корвус, уже не намагаючись 
приховати нетерпіння. Він демонстративно дивився на годин-
ник, що висів у його кабінеті.

— З-звісно. — Вона витягла аркуш зі своєї папки лише 
з легким тремтінням рук.
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«А вона непогано тримається, — подумала Морріґан, — 
адже це тільки другий її візит». Та, що була до неї, весь час 
говорила майже пошепки й розцінила пропозицію присісти 
поруч із Морріґан як смертельний вирок.

— Прочитати вголос? Цього місяця список досить корот-
кий — і це дуже добре, міс Кроу, — холодно додала вона.

Морріґан не знала, що й казати. Вона не відповідала за те, 
чого не могла контролювати.

— Почнімо з випадків, які вимагають грошової компенса-
ції: міська рада Джекалфакса просить сімсот кредів за пошко-
дження альтанки під час бурі.

— Я думав, ми вже узгодили, що природні катастрофи не 
обов’язково означають втручання моєї доньки, — сказав Кор-
вус. — Он виявилося, що лісова пожежа в Ульфі була підпалом. 
Пам’ятаєте?

— Так, канцлере. Однак є свідок, який стверджує, що 
в цьому випадку вина лежить на Морріґан.

— Що за свідок? — спитав Корвус.
— Працівник пошти підслухав, як міс Кроу говорила своїй 

бабусі про чудову погоду, якій радіє Джекалфакс. — Соцпра-
цівниця глянула у свої записи. — І за чотири години почав- 
ся град.

Корвус тяжко зітхнув і відкинувся у своєму кріслі, роздра-
товано поглянувши на Морріґан.

— Зрозуміло. Продовжуйте.
Морріґан насупилась. Вона не пригадувала «чудової пого-

ди, якій радіє Джекалфакс». Але добре пам’ятала, як поверну-
лась до Бабусі й сказала: «Спекотно, правда?» — і все. Це було 
зовсім не те саме.

— Місцевий житель Томас Бретчетт нещодавно помер від 
серцевого нападу. Це був…
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— Наш садівник, я знаю, — перебив її Корвус. Жахлива 
ситуація. Тепер без нього страждають гортензії. — Морріґан, 
що ти зробила зі старим?

— Нічого.
Корвус поглянув скептично.
— Нічого? Зовсім нічого?
— Я казала йому, що квітники дуже гарні, — відповіла 

Морріґан, хвилину подумавши.
— Коли?
— Близько року тому.
Корвус і соцпрацівниця обмінялися поглядами, і жінка 

тихо зітхнула.
— Його родина виявилася дуже ласкавою стосовно цього ін-

циденту. Вони просять лише відшкодувати витрати на похорон, 
забезпечити його онукам навчання в університеті й зробити 
пожертву на користь їхнього улюбленого благодійного фонду.

— Скільки онуків?
— П’ятеро.
— Скажіть, що я заплачу за двох. Продовжуйте.
— Директор… Ах! — Вона аж підскочила, коли Морріґан 

потяглася вперед, щоб узяти печива, але швидко заспокоїлась, 
зрозумівши, що дівчинка не намагається встановити фізичний 
контакт. — М-м… Так, директор підготовчої школи Джекал-
факса нарешті вислав нам рахунок за збитки через пожежу. 
Двох тисяч кредів вистачить, щоб покрити їх?

— У газеті писали, що працівниця їдальні забула вимкнути 
плиту на ніч, — сказала Морріґан.

— Правильно, — відповіла жінка, не підводячи очей від 
своїх паперів. — Також там писали, що напередодні вона про-
ходила повз маєток Кроу й побачила тебе в саду.

— І що?
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— Вона сказала, що ти подивилась їй в очі.
— Це неправда. — Морріґан відчула, що закипає. Та поже-

жа не могла початися з її вини. Вона ніколи нікому не дивиться 
в очі, вона знає правила. Буфетниця просто збрехала, щоб 
уникнути неприємностей.

— Це все у звіті поліції.
— Вона бреше. — Морріґан повернулася до батька, але той 

відвів погляд. Невже він повірив, що це її провина? Буфетниця 
зізналася, що залишила плиту ввімкненою! Відчуття неспра-
ведливості скрутило в животі Морріґан тугий вузол. — Вона 
бреше, я ніколи…

— Думаю, ми вже почули достатньо, — обірвав її Корвус. 
Дівчинка сповзла на крісло, схрестивши руки на грудях. Її 
батько знову прокашлявся й кивнув жінці. — Можете наді- 
слати мені рахунок. Будь ласка, дочитайте список до кінця. 
У мене сьогодні багато зустрічей.

— Ц-це все, що стосується грошей, — сказала вона, тремт-
ливим пальцем проводячи по сторінці. — Цього місяця міс 
Кроу повинна написати лише три листи з вибаченнями. Пер-
ший — для місцевої мешканки місіс Кальпурнії Малуф за її 
зламане стегно…

— Занадто стара для ковзанки, — пробурмотіла Морріґан.
— …наступний — для Мармеладного товариства Дже-

калфакса за зіпсовану партію мармеладу, і ще один — для 
хлопчика, якого звуть Піп Ґілкрест і який програв змагання 
з орфографії Великого Вовчезему минулого тижня.

Морріґан витріщила очі:
— Я лише побажала йому успіхів!
— Отож, міс Кроу, — сказала соцпрацівниця, вручаючи 

список Корвусу, — ви самі мали б це усвідомити. Канцлере, 
наскільки я розумію, ви шукаєте нового наставника?
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Корвус зітхнув.
— Мої помічники вели переговори з усіма агентствами 

у місті й далеко поза межами Джекалфакса. Здається, наша 
велика держава потерпає від неймовірної нестачі приватних 
репетиторів. — Він підозріло підняв брову.

— А що сталося з міс… — жінка знову зазирнула у свої 
записи, — Лінфорд, якщо не помиляюсь? Востаннє, коли ми 
спілкувалися, ви казали, що в неї прекрасно виходить.

— Слабка людина, — сказав Корвус із презирливою по-
смішкою, — вона ледве витримала тиждень. Одного дня про-
сто пішла й не повернулась, ніхто не знає чому.

Він говорив неправду, і Морріґан це знала.
Страх прокляття не дозволив міс Лінфорд перебувати 

в одній кімнаті зі своєю ученицею. Для Морріґан було дивно 
й принизливо чути, як хтось викрикує дієвідмінювання мовою 
ґромміш із іншого боку дверей. Роздратування Морріґан ста-
вало дедалі більшим, аж доки врешті вона просунула зламану 
ручку в замкову шпарину, подула в неї і забризкала все обличчя 
міс Лінфорд чорнилом. Для тієї це була не найвеселіша пригода.

— У Реєстратурі ми маємо короткий список учителів, що 
згодні працювати з проклятими дітьми. Дуже короткий спи-
сок, — з притиском говорила соціальна працівниця, — але, 
можливо, знайдеться хтось, хто…

Корвус підняв руку, щоб зупинити її:
— Не бачу такої потреби.
— Тобто?
— Ви самі сказали, що до Вечоріння залишається недовго.
— Так, але… ще цілий рік…
— І все ж таки. Марнування часу і грошей, так?
Морріґан підняла голову, неприємно вражена батьковими 

словами. Навіть соціальна працівниця мала здивований вигляд.
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— З усією повагою, канцлере, але Реєстратура Проклятих 
Дітей не вважає це марнуванням. На нашу думку, освіта є важ-
ливою частиною будь-якого дитинства.

Корвус звузив очі.
— Але все ж платити за освіту безглуздо, якщо конкретно 

це дитинство скоро обірветься. Особисто я вважаю, що ми не 
маємо цим перейматися насамперед. Я б із більшою охотою 
надіслав мисливських псів до школи — вони проживуть довше 
і принесуть мені набагато більше користі.

Морріґан видихнула коротке притуплене «уф», ніби батько 
щойно кинув їй у живіт величезну цеглину.

Ось вона. Правда, яку дівчинка проганяла, яку могла ігно-
рувати, але ніколи не змогла б забути. Правда, яку вона і кожна 
проклята дитина зберігала глибоко в душі, яка була випалена 
на їхніх серцях: «Я помру в ніч Вечоріння».

— Я впевнений, що мої друзі з Зимноморської партії пого-
дилися б зі мною, — продовжував Корвус, поглядаючи на соці-
альну працівницю й не помічаючи напруги Морріґан. — А саме 
ті, що контролюють фінансування вашого маленького відділу.

Запала тривала тиша. Працівниця косо глянула на дівчинку 
і почала збирати свої речі. Морріґан упізнала спалах співчуття, 
що промайнув обличчям жінки, і зненавиділа її за це.

— Зрозуміло. Я повідомлю Реєстратуру Проклятих Дітей 
про ваше рішення. На все добре, канцлере, міс Кроу.

Соціальна працівниця поспіхом вийшла з кабінету, не озира-
ючись. Корвус натиснув дзвоник на столі й викликав помічників.

Морріґан устала зі стільця. Вона хотіла накричати на бать-
ка, проте її голос виявився тремтячим і боязким.

— Чи можу я?..
— Роби що хочеш, — блиснув очима Корвус, перебираючи 

папери на своєму столі, — тільки не набридай мені.
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Дорога місіс Малуф!
Мені дуже шкода, що ви досі не навчилися при-

стойно кататися на ковзанах.
Мені шкода, що ви вирішили покататися на 

ковзанах, незважаючи на те що вам мільйон років 
і ваші кістки настільки крихкі, що тріщать від най-
меншого вітерця.

Мені шкода, що я зламала ваше стегно. Я не хо-
тіла. Сподіваюсь, ви швидко одужаєте. Будь ласка, 
прийміть мої вибачення і швидше одужуйте.

Щиро
Морріґан Кроу

Умостившись на підлозі в другій вітальні, Морріґан охайно 
переписала речення на чистий аркуш, поклала його в конверт, 
але не заклеїла повністю. І тому, що Корвус захоче перевірити 
листа перед тим, як надіслати його, і тому, що її слина може 
призвести до раптової смерті чи банкрутства.

Раптом дівчинка почула цокіт квапливих кроків і заціпе-
ніла. Вона глянула на стінний годинник. Можливо, це Бабуся 
повертається з ранкового чаювання з друзями. Або мачуха 
Айві шукає, кого б звинуватити в подряпині на столовому сріб- 
лі або дірці в портьєрі. Друга вітальня зазвичай була хорошим 
сховком — найтемніша кімната в домі, без жодного сонячного 
промінця. Вона не подобалася нікому, крім Морріґан.

Кроки стихли, і дівчинка видихнула. Дотягнувшись до 
радіоприймача, дівчинка прокрутила бігунець, доки шурхіт 
електростатичних хвиль змінила станція з новинами.

«Щорічний зимовий відлов драконів цього тижня про-
довжується в північно-західному куточку Великого Вовчезе-
му, у планах Служби знищення небезпечних диких тварин —  
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понад сорок шкідливих рептилій. СЗНДТ дедалі частіше отри-
мує повідомлення про драконячі сутички поблизу спа-курорту 
на Нижніх Водоспадах, популярного місця відпочинку се-
ред…» Глибокий гугнявий голос диктора монотонно гудів на 
задньому плані, а Морріґан починала нового листа.

Любий Піпе!
Мені шкода, що ти подумав, наче ПРЕЗИРСТВО 

пишеться з префіксом ПРИ.
Мені шкода, що ти такий ідіот.
Мені було дуже сумно почути, що ти програв 

нещодавні змагання з орфографії, тому що ти ідіот. 
Будь ласка, пробач мені все погане, що я могла тобі 
заподіяти. Обіцяю, що більше ніколи не побажаю 
тобі успіхів, невдячний малий.

Щиро
Морріґан Кроу

Тепер люди в новинах розповідали, як вони втратили свої 
будинки через повені в Квітучому Краю, оплакували своїх 
свійських тварин і близьких, яких змило вуличними потока-
ми на їхніх очах. Морріґан відчула напад смутку — вона дуже 
сподівалась, що Корвус мав рацію й ця погода не через неї.

Шановне Мармеладне товариство Джекалфакса!
Мені дуже шкода, але чи не думаєте ви, що 

в житті трапляються гірші речі, ніж зіпсований 
мармелад?

— Далі в новинах: чи може Вечоріння бути ближчим, ніж 
нам здається? — продовжив диктор.
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Морріґан випросталася.
Знову слово на В.
— Тим часом як більшість експертів сходяться на думці, 

що до кінця Ери залишається рік, невелика група незалежних 
хронологів припускає, що це може статися набагато раніше. 
Невже наші вчені помиляються, чи це порожні балачки мар-
гіналів від науки?

По спині Морріґан пробіг холодок, але вона намагалась не 
звертати уваги. «Порожні балачки», — вирішила вона.

— Але спершу: чутки про неминучі скорочення дивії ви-
кликають дедалі більші заворушення в столиці, — продовжував 
гугнявити диктор. — Представник корпорації «Сквол» цього 
ранку публічно висловився на прес-конференції.

— У корпорації «Сквол» немає жодної кризи, — сказав 
м’який чоловічий голос крізь фоновий шум та базікання жур-
налістів. — Я рішуче наголошую, що чутки про дефіцит енергії 
в Республіці не відповідають дійсності.

— Зізнайся! Скажи відверто! — крикнув хтось іззаду.
Чоловік трохи підвищив голос:
— У Республіці досить дивії, як і будь-коли. І ми продовжу-

ємо пожинати дари цього щедрого природного ресурсу.
— Містере Джонс, — звернувся до нього журналіст. — Як 

ви відповісте на повідомлення стосовно масових перебоїв 
з енергією та несправності техніки видобутку дивії в округах 
Світлопівдень і Східноспів?

— Чи Езра Сквол у курсі проблеми? Чи вийде він на люди, 
щоб публічно визнати її?

Містер Джонс прокашлявся.
— Знову ж таки, це лише безглузді чутки й залякування. 

Наші ультрасучасні системи контролю не показують жод-
ного дефіциту дивії, і перебоїв у функціонуванні дивійних 
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пристроїв немає. Державна мережа залізниць, дивоносна 
система охорони здоров’я, а також енергосистема функціо-
нують ідеально. Що ж до містера Сквола, то він прекрасно 
розуміє, що корпорація «Сквол» несе величезну відповідаль-
ність, оскільки єдиним джерелом енергії для нашої країни 
є дивія та її продукти. Ми, як завжди, виконуємо свої обо- 
в’язки…

— Містере Джонс, не раз виникали припущення стосовно 
причетності проклятих дітей до дефіциту дивії. Як ви це мо-
жете пояснити?

Морріґан упустила ручку.
— Я… я не певен… Я не зовсім розумію, про що ви, — ска-

зав збентежений містер Джонс.
А тим часом журналісти насідали:
— У Світлопівдні та Східноспіві зареєстровані три про-

кляті дитини, на відміну від округу Квітучого Краю, у якому 
наразі немає проклятих дітей і якого не торкнувся дефіцит 
дивії. У Великому Вовчеземі також зареєстрована проклята 
дитина — донька чільного політика Корвуса Кроу. Чи це 
означає, що той округ буде наступною жертвою кризи?

— Повторю, немає ніякої кризи…
Морріґан застогнала і вимкнула радіоприймач. Тепер її 

звинувачують у тому, чого ще навіть не сталося. Скільки листів 
із вибаченнями їй доведеться написати наступного місяця? Від 
цієї думки руку звела судома.

Вона зітхнула й підняла ручку.

Шановне Мармеладне товариство Джекалфакса!
Вибачте за мармелад.

Щиро
М. Кроу
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Батько Морріґан — канцлер Великого Вовчезему, най-
більшого з чотирьох округів Зимноморської Республіки. Дуже 
зайнятий і страшенно діловий, він зазвичай працював навіть 
у тих рідкісних випадках, коли з’являвся вдома на вечерю. 
З обох боків від нього сиділи Правий і Лівий, його постійні 
та всюдисущі асистенти. Корвус мав звичку звільняти своїх 
помічників і наймати нових, тому одного разу він припинив 
запам’ятовувати їхні імена.

— Відправ нагадування генералові Вілсону, Правий, — 
сказав батько саме тоді, коли Морріґан сіла за стіл до вечері. 
Навпроти сиділа її мачуха Айві, а на іншому кінці столу — 
Бабуся. На дівчинку ніхто не дивився.

— Його відділ повинен подати на розгляд кошторис для 
будівництва нового польового шпиталю не пізніше ніж на 
початку весни.

— Так, канцлере, — сказав Правий, тримаючи примірники 
блакитної тканини в руках. — А як щодо нової оббивки у ваш 
кабінет?

— Лазурова підійде, гадаю. Поговоріть про це з моєю дру-
жиною. Вона в таких речах експертка. Так, кохана?

Айві променисто всміхнулась.
— Барвінковий, любчику, — сказала вона з дзвінким хихо-

тінням, — пасуватиме до твоїх очей.
Мачуха Морріґан не була схожа на жительку маєтку Кроу. 

Накручене золоте волосся та засмагла шкіра (згадка про літній 
відпочинок, який вона провела, «знімаючи стрес» на розкішних 
пляжах південного сходу Квітучого Краю) різко контрастували 
з синяво-чорним волоссям та хворобливо-блідим відтінком 
шкіри родини Кроу. Ті ніколи не засмагали.

Морріґан вважала, що саме тому Айві так подобалась бать-
кові. Вона зовсім не схожа на них усіх. На тлі похмурої їдальні 
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