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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

Хоча дівчинка-підміна1 цього тоді ще не розуміла, рішен-
ня викрасти дракона й полетіти геть народилося в неї тієї ночі, 
коли діти зібралися разом і змовилися вбити свого наглядача.

Скільки себе пам’ятала, вона жила на заводі з виробництва 
парових драконів. Щосвітанку дівчинка разом з іншими дітла-
хами-наймитами маршувала зі свого дорміторію2, що в Будівлі 
№5, до їдальні, де заледве встигала похапцем проковтнути свій 
сніданок, перш ніж стати до роботи. Зазвичай її посилали пра-
цювати до токарного цеху, де вона шліфувала готові деталі. Од-
нак інколи їй доручали роботу в Будівлі №12. Там чорні залізні 
тіла оглядали й шмарували мастилом, перш ніж відправити їх 
для остаточного складання до монтажного цеху. Черевні тунелі 
були завузькі для дорослих, тому їй доводилося плазувати все-
редині тих темних проходів, вичищаючи, а потім змащуючи їх. 
Вона працювала до смеркання, а іноді й довше, надто коли за-
вод за умовами контракту мав поставити особливо важливого 
дракона.

Її звали Джейн.
Найгіршими були призначення до ливарень. Улітку там сто-

яла пекельна спека, навіть до того, як до виливниць заливали 
розплавлений метал, а вже коли від вагранок3 здіймалися хвилі 
жару, то били вони навідліг, неначе кулаком. Узимку ж там годі 
було порятуватися від холоду, коли вітер крізь розбиті шибки 
__________________________

1 Підміна, або підмінок, відміна, обміна, обмінок, відмінча, підмінча 
(англ. changeling) — у міфології багатьох народів — нечисте дитя, яке по-
тойбічні істоти підкидають людям замість викраденої дитини. У цьому тексті 
вжито на позначення такої викраденої дитини (тут і далі – примітки пере-
кладача).

2 Дорміторій (від лат. dormire — спати) — назва, якою первісно називали 
спільну спочивальню ченців у католицьких монастирях. Згодом цим термі-
ном стали позначати спільну спальню взагалі, зокрема при навчальних за-
кладах.

3 Вагранка (від назви місцевості Ваграйн в Австрії) — піч шахтного типу, 
яку використовують для виплавлення чавуну, випалювання руди тощо.
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К задмухував усередину сніг, а сіра сльота вкривала цехову до-
лівку. Там працювали стуканці1 й свинолюдки. То були смагля-
ві, волохаті створіння, які ніколи не розмовляли, почорнілі та 
м’язисті істоти з лихими червоними очима та мізками, що де-
сятки років перегрівалися коло магічного полум’я та мерзли, 
всотуючи в себе холод студеного заліза й від того непоправно 
спеклися на жужіль2. Джейн боялася їх навіть більше за ті роз-
плавлені метали, що вони розливали по виливницях, більше за 
ті бездушні механізми, якими вони керували.

Одного вечора вона повернулася з розпеченої жовтогарячої 
ливарні вже присмерком і, надто стомлена для того, аби хоча б 
трохи поїсти, загорнулася у свою тонесеньку ковдру й миттю 
поринула в сон. Уві сні її опосіла безладна мішанина видінь, що 
повсякчас змінювалися: вона невпинно полірувала й полірува-
ла, аж раптом стіни навколо неї з гуркотом провалилися вниз, а 
підлога рвучко здійнялася вгору, неначе поршень якогось веле-
тенського двигуна. Дівчинка чкурнула під своє ліжко в дормі-
торії, а тоді заповзла до свого потаємного сховку за дошками, 
якими було обшальовано стіни. Коли Джейн була ще зовсім ма-
ленька, то ховалася там від Когутових дріб’язкових капостей. Та 
варто їй було про нього подумати — а Когут уже й тут, підступ-
но сміється й тицяє їй в обличчя трилапою ропухою. Він гнав-
ся за Джейн підземними печерами, переслідував її серед зірок, 
мчав услід за нею котельнями й механічними цехами.

Образи перестали змінювати один одного, видіння устали-
лися. Джейн підстрибом бігала зеленими моріжками і неосяж-
ними просторами, у навдивовижу знайомому місці, яке, вона 
знала напевне, було її Домом. Це був сон, який вона часто бачи-
ла. У ньому були люди, які дбали про неї та годували досхочу. Її 
вбрання було нове й охайне, і ніхто не вимагав, щоб вона щодня 
по дванадцять годин гарувала за верстатом. У неї навіть іграшки 
були. 

__________________________

1 Стуканéць (англ. knocker, або knacker; амер. Tommyknocker) — міфічна 
істота в корнвольському, валлійському й девонському фольклорі. Стукан-
ці — гірські духи, що мешкали в копальнях і стукотом своїх молотків попе-
реджали шахтарів про небезпеку обвалу, однак могли й шкодити, наприклад, 
викрадати залишені без нагляду інструменти та їжу, заки ́дати шахтарів камін-
ням тощо.

2 Жужіль, або жужелиця — залишки від згоряння твердого палива, а також 
відходи, що залишаються після виплавки металу.
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Однак тоді, як це завжди бувало, сон її затьмарився. Джейн 

стрибала через скакалку посеред неозорого обширу трав, аж 
раптом якесь внутрішнє відчуття попередило її про чиюсь не-
прохану чужинську присутність. Її оточували чепурні білі бу-
диночки, однак упевненість у тому, що якийсь недоброзичли-
вий розум уважно спостерігає за нею, нікуди не зникала, вона 
лише дедалі посилювалася. Злі сили ховалися в сирій землі по-
під дерном, юрмилися за кожним деревом, припадали до землі 
за кам’яними брилами. Дівчинка випустила скакалку, і та впала 
їй до ніг. Тоді здивовано роззирнулася навколо й вигукнула ім’я, 
яке згодом не зможе пригадати.

Небо розлетілося на шматки.
— Прокидайся, нечупаро! — настирливо просичав Когут. — 

Сьогодні вночі збираємося на шабаш. Мусимо вирішити, що 
нам робити з Ходуличником1. 

Джейн, стрепенувшись, прокинулася, її серце шалено ка-
латало. У сум’ятті перших митей після пробудження вона вод-
ночас і тішилася, що втекла зі свого сну, і шкодувала, що його 
втратила. Когутові очі двома холодними полисками місячного 
світла плавали в ночі. Він стояв навколішки на її ліжку, стискаю-
чи Джейн своїми маслакуватими колінами. Його подих відгонив 
сумішшю берестової кори та прілого листя. 

— А чи не хотів би ти злізти? Ти штурхаєш мене попід ребра.
Когут вишкірився й ущипнув її за руку.
Джейн відштовхнула його від себе. А втім, вона була рада бачи-

ти Когута. За час, проведений на заводі, між ними зав’язалася своє-
рідна міцна й колюча дружба, і Джейн дійшла висновку, що, попри 
своє нахабство й нерозсудливість, Когут насправді доволі милий. 

— І що ми маємо вирішити щодо Ходуличника?
— От саме про це ми й збираємося поговорити, дурбецало!
— Я втомилася, — пробурмотіла Джейн. — Це був довгий і 

важкий день, і зараз я не маю настрою для твоїх витівок. Як не 
скажеш, я спатиму собі далі.

Його обличчя побіліло, і він стиснув руку в кулак.
— Це що — заколот? Тут я — ватажок. І ти робитимеш те, що 

я скажу, коли я скажу, тому що я це кажу. Затямила?

__________________________

1 Ходуличник (англ. stilt) — птах, знаний також під назвою кулик-довго-
ніг. Це великий кулик з непропорційно довгими ногами й довгим прямим 
гострим дзьобом.
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К Якусь мить Джейн із Когутом мірялися поглядами. Когут був 
фейрі1-мішанцем. Ще сторіччя тому такі створіння, як він, жили 
собі диким життям у лісах і лише вряди-годи виходили з нетрів, 
щоб побешкетувати — перекинути ослінчик, на який саме зби-
ралася всістися молочниця, чи послабити шви на торбах зі зме-
леним борошном, щоб ті луснули, щойно хтось завдасть їх собі 
на плечі. Його родичі були, либонь, не надто тямущі, але схильні 
до підступів, витривалі й затяті, неначе щури. Когут працював 
збирачем металобрухту, і ніхто не мав ані найменшого сумніву, 
що він доживе до того дня, коли закінчиться строк його наймів.

Врешті-решт Джейн нахилила голову. Не варто було з ним 
сперечатися.

Коли вона підвела погляд, Когута вже не було — він подався 
будити інших. Накинувши на себе ковдру й загорнувшись у неї, 
немов у мантію, Джейн пішла за ним слідом. Тихенько зачовга-
ли ноги та лапи, залунало швидке дихання — це діти збиралися 
разом у центрі кімнати.

Ряднина дістала поцуплений недогарок свічки й вклинила 
його в найширшій частині шпарини між двома покривленими 
мостинами. Усі дітлахи поставали навколішки довкола недо-
гарка. Когут ледь чутно пробурмотів якесь слово, і з пучки його 
пальця на ґніт свічки перескочила іскра.

На вершечку свічки затанцював вогник, він притягував 
до себе всі очі й відкидав тіні, що мерехтливими примара-
ми стрибали стінами, утворюючи подобу якоїсь двовимірної 
Walpurgisnacht2. Двадцять три менші вогники танцювали в їхніх 
зіницях. У колі зібралися всі дванадцятеро дітей, звісно, якщо 
__________________________

1 Фейрі, феї, або крихітний народ (англ. fairy, fay, fae, fair folk) — загальна 
назва різноманітних надприродних істот у фольклорі європейських країн, 
насамперед у кельтському й германському. Найпоширеніший образ фейрі у 
фольклорі валлійців, ірландців і шотландців. Описують фейрі як маленьких 
людиноподібних істот, наділених магічними силами й схильних до всіляких 
хитрощів і пустощів. У різні часи до фейрі зараховували різних істот — від 
ельфів і піксі до гоблінів. Тут слід зазначити, що образ «феї» як крихітної при-
вабливої жінки з крильцями сформувався пізніше — уже в добу розквіту ро-
мантизму (XVIII—XIX ст.) і поширився у вікторіанську (1837—1901 рр.). Тож 
загалом під словом «фейрі» розуміють найрізноманітніших споріднених мі-
фічних істот, які незрідка можуть кардинально відрізнятися одна від одної.

2 Walpurgisnacht (нім.) — Вальпуржина ніч, або ж ніч святої Вальпургії — 
ніч з 30 квітня на 1 травня, коли за поганських часів святкували настання 
весни. У друїдській традиції цієї ночі святкували Бельтайн — свято Сонця 
й відродження природи. Ці святкування проводили в неприступних місцях, 
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припустити, що хлопчик-тінь ховався десь неподалік, уникаючи 
більшості променів світла та поглинаючи решту так ретельно, 
що жоднісінький фотон уже не міг утекти, щоб виказати його 
місцеперебування. 

Урочистим і бундючним голосом Когут промовив:
— Блаґґ1 мусить померти. — Він витягнув зі своєї шкіряної 

куртки ганчір’яну ляльку. Це була потворна, неоковирно поши-
та лялька, якій за очі правили два великі ґудзики, а за рота — 
пряма лінія, виведена вуглиною. Однак від ляльки струменіла 
сила, і, побачивши її, декілька менших дітлахів заплющили очі, 
відчуваючи ту ненависть, яку вона випромінювала. — У жилах 
Горлиці тече кров відунки2. Це вона зробила цю ляльку. — Гор-
лиця, яка сиділа біля нього, безрадісно кивнула. Ця ганчір’яна 
лялька була її найкоштовнішим скарбом, який вона берегла, мов 
зіницю ока, і лише самій Пані було відомо, яким чином Когутові 
вдалося переконати дівчинку з тією лялькою розлучитися. Він 
помахав нею над полум’ям свічки. — Ми вже промовили молит-
ви й окропили її кров’ю. Усе, що маємо зробити нині, — це за-
шити якусь дрібку Блаґґа їй у черево і кинути її в горно.

— Але ж це — убивство! — сказала приголомшена Джейн.
Будячина хихикнула. 
— Я серйозно! І я проти не лише тому, що це неправильно, а 

також і тому, що це — геть безглуздий задум. — Будячина була 
перевертнем, як і Ходуличник, і, як усім перевертням, їй трохи 
бракувало тями. Джейн уже давно збагнула, що єдиний спосіб 
вгамувати Будячину — це відкрито кинути їй виклик. — Ну що 
__________________________

зокрема в горах. Такі дійства супроводжували запалюванням вогнищ, тан-
цями й ритуальними зляганнями, що, за тодішніми уявленнями, мало спри-
яти родючості землі. Християнство ставилося до цього свята несхвально, 
пов’язувало його зі спалахами активності відьом і нечистої сили та жорстоко 
переслідувало людей, які продовжували дотримуватися давніх традицій. 1 
травня святкують день пам’яті святої Вальпурги, яка й дала християнізовану 
назву цьому прадавньому святу.

1 Блаґґ (англ. Blugg) — cленгове слово, що вживають на позначення роз-
чарування, пригніченого або змученого стану.

2 В оригіналі — crone’s blood. Англійське crone перекладають українською 
як «стара карга» або «відьма», проте це слово має дещо глибший сенс. У бри-
танському фольклорі його вживають на позначення старої жінки, зазвичай 
злостивої та лиховісної, наділеної магічними чи надприродними здібностя-
ми. Крім того, сrone — це уособлений архетипічний образ Мудрої Жінки, і в 
цьому сенсі вона наділена позитивними рисами. Тут і далі перекладач вжи-
ває для передачі англійського слова сrone українське слово «відунка».
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К доброго може з цього вийти? Навіть якщо ця затія вдасться, — в 
чому я сумніваюся, — то почнеться розслідування. І тоді, якщо 
якимось дивом нас не викриють, того Блаґґа просто замінять 
кимось іншим, достоту таким само паскудним. То який сенс 
його вбивати?

Це мало б їх угамувати, але, на подив Джейн, довкруж здій-
нявся цілий хор сердитих шепотів, що лунав, неначе цвіркуня-
чий спів.

— Він занадто нас визискує!
— Він мене лупцює!
— Ненавиджу того паскудного Старого Смердюха!
— Убиймо його! — тремким голосом промовив хлопчик-тінь 

просто з-поза її лівого плеча. — Убиймо те тупориле здорови-
ло! — Джейн рвучко розвернулася назад, але там його вже не було.

— Тихо будьте! — сказав Когут, кидаючи зневажливий по-
гляд на Джейн. — Ми маємо вбити Блаґґа. Нема на те іншої 
ради. Вийди-но наперед, Ходуличнику.

Ходуличник підсунувся трохи ближче. Він мав такі довгі 
ноги, що, коли сидів навпочіпки, його коліна стриміли над го-
ловою. Він витягнув одну стопу зі свого котурна1 й несамохіть 
почухав себе за вухом.

— Нахили-но шию.
Сухорлявий молодий перевертень скорився. Когут однією 

рукою нагнув його голову ще нижче, а другою розсунув гладень-
ке волосся кольору каламутної води. 

— Погляньте-но сюди — онде вже й молоде пір’ячко проби-
вається! — Когут задер Ходуличникову голову догори та погой-
дав його твердим, сантиметрів із тридцять завдовжки, носом, 
щоб продемонструвати, який той став твердий та закостені-
лий. — А пальці на його ногах вже на кігті перетворюються — 
ось, подивіться й переконайтеся самі.

Діти з’юрмилися навколо перевертня, штовхаючи одне од-
ного. Кожному кортіло подивитися. Ходуличник блимав очи-
ма, одначе з нетямущим стоїцизмом терпів усі їхні поштовхи й 
штурханці. Урешті-решт Ряднина пирхнула й сказала:

__________________________

1 Котурни (лат. cothurni; англ. buskins) — різновид взуття, високі закриті 
черевики доби Античності, які лишались у вжитку ще якийсь час у Ранньому 
Середньовіччі в театральному мистецтві. Характерні тим, що мали високі під-
бори, які інколи були такі високі, що нагадували ходулі.
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— То й що?
— Він скоро досягне повноліття, от що. Погляньте-но лише 

на його ніс! А на його очі! Таж він обернеться ще до наступного 
Дівочого Місяця1. І тоді, і тоді… — Когут зробив драматичну 
паузу.

— І що тоді? — приспішив його хлопчик-тінь голосом то-
неньким, як папір, і ледь чутним, як нічний легіт. Зараз він був 
десь позаду Будячини.

— Тоді він зможе літати! — переможно промовив Когут. — 
Він зможе перелетіти через стіни, на свободу, і вже ніколи не 
повертатися назад.

«Свобода!» — подумала Джейн. Вона приголомшено замис-
лилася й уявила собі Ходуличника, який, незграбно змахуючи 
крилами, летить геть, у бронзово-зеленаве осіннє небо. Її дум-
ки шугнули вгору й полинули слідом за ним, понад стінами з 
колючою стрічкою2, у височінь, аж ось уже заводські будівлі й 
сортувальні станції зменшуються, даленіючи ген-ген унизу, 
а Ходуличник злітає вище за густий дим, що клубами валує із 
заводських димарів, у небо, дедалі вище, вище за саму Місячну 
Пані. І ніколи, о, уже ніколи не повернеться назад! 

Та, звісно, це було неможливо. Лише дракони та їхні маши-
ністи-напівлюди могли залишати завод, здіймаючись у повітря. 
Усіх решту – і працівників, і керівництво – утримували всереди-
ні стіни, а також вартові й велетенський, незграбний чавунний 
Часомір, який стояв коло брами. А втім, тієї миті Джейн відчу-

__________________________

1 Дівочий Місяць, Місячна Пані, Місяць Матрони — іпостасі Троїстої Боги-
ні, яку вшановують у багатьох неопоганських релігіях і духовних традиціях. 
Це божество розглядають як єдність трьох виразних аспектів-іпостасей, які 
часто описують як Діву, Матір і Каргу (або Матрону) і кожна з яких символі-
зує водночас окрему стадію жіночого життєвого циклу й окрему фазу місяця. 
У віруваннях вікканців чоловічим супутником Богині є Рогатий Бог. Загалом, 
образ триєдиної Богині поширений у багатьох культурах архетип, прикла-
дами такого троїстого божества є богиня Діана в давніх римлян, Геката — у 
давніх греків, а також давньогрецькі мойри та еринії; норни — у скандинавів, 
Морріґан — в ірландців тощо.

2 Колюча стрічка (англ. razor wire) — винайдений у Німеччині в часи 
Першої світової війни різновид нерозривних інженерних загороджень, 
призначений для стримування сил супротивника в умовах війни. Також ви-
користовують для утримання ув’язнених у межах території в’язниці. Якщо 
порівняти з колючим дротом, то завдає серйозніших ран (може спричинити 
смерть унаслідок великої втрати крові від порізів). Її складніше подолати без 
інструментів.
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кшталт голоду, який годі вгамувати. Тепер вона знала, що, як не 
сама свобода, то бодай думка про свободу можлива. Це знання 
вкоренилося в ній, і Джейн уже не могла опиратися бажанню 
стати вільною.

Десь у глибинах її мозку щось заворушилося й з похмурою 
цікавістю роззирнулося навкруги. На якусь мить Джейн накри-
ла хвиля запаморочення, вона відчула нудоту і перенеслася до 
якогось неосвітленого клаустрофобічного простору, знову опи-
нившись глибоко в утробі заводу з виробництва парових драко-
нів, у маленькому дорміторії на другому поверсі Будівлі № 5, що 
вклинився між складом ливарних моделей та повіткою з піском, 
а між дівчинкою й небом були запилюжені дерев’яні крокви та 
критий чорним толем дах. 

— Ну, зможе він полетіти звідси геть, — кисло мовила Ряд-
нина. Її хвіст невдоволено хльостав туди-сюди. — То й що з 
того? Чи ми маємо вбити Блаґґа, щоб зробити Ходуличникові 
прощальний подарунок?

За таку непокору Когут стусонув її кулаком у плече. 
— Дурепо! Нікчемо! Лахудро! Невже ти думаєш, що Блаґґ ні-

чого не помітив? Гадаєш, він не планує принести Богині жертву, 
аби запобігти оберненню? 

Більше ніхто нічого не сказав, тож Джейн неохоче запитала:
— Яку саме жертву?
Когут однією рукою схопив себе за промежину, пальця-

ми другої руки зобразив серп, а тоді зробив такий жест, ніби 
щось тим серпом стинає. Тоді опустив руку й, здійнявши бро-
ву, запитав:

— Втямила?
Джейн би так не сказала, проте визнала за ліпше вдати, ніби 

таки втямила. Зашарівшись, вона лише промовила:
— О! 
— Отож-бо й воно. Так-от, я стежив за Блаґґом і вивчив його 

звички. Тими днями, коли ми працюємо в чорній ливарні, він 
опівдні йде до свого кабінету, звідки може наглядати за нами 
крізь вікно, й підрізає свої величезні гидомирні нігті. Для того 
він послуговується здоровецьким ножакою й кидає обрізки па-
зурів до попільнички. А як закінчить, то завжди складає їх у па-
перову серветку, згортає її та жбурляє у вогонь ливарні, щоб їх 
ніхто не зміг використати проти нього.
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Отже, наступного разу я збираюся вчинити колотнечу. Ото-

ді Джейн прослизне до його кабінету й поцупить один або два 
обрізки. Не більше, — додав Когут, суворо дивлячись на неї, — 
бо він помітить. 

— Я? — пискнула Джейн. — Чому саме я?
— Не будь тупою. Його двері захищені від таких, як ми. Але 

не від тебе… ти — іншої крові. Його охоронні чари й закляття 
тебе не зможуть зупинити.

— Що ж, красно дякую, — сказала Джейн. — Проте цього я 
не робитиму. Це неправильно, і я вже сказала вам, чому саме. 
— Декілька менших дітлахів загрозливо ступили в її бік. Джейн 
склала на грудях руки. — Мені байдуже, що ви казатимете чи 
робитимете, однаково мене не змусите до того. Знайдіть собі ко-
гось іншого, хто виконуватиме за вас брудну роботу!

— Ой, та годі тобі! Подумай лишень, якими вдячними ми всі 
будемо. — Когут припав на одне коліно, приклав руку до серця, 
а другу з виразом глибокої туги простягнув уперед. Він кумедно 
поводив бровами. — Довіку буду твоїм шанувальником. 

— Ні!
Ходуличник слухав, але заледве розумів, про що вони го-

ворять. Для представників його роду така нетямовитість була 
ранньою ознакою зрілості, що вже невідворотно наближалася. 
Насупивши брови так, що між ними запала глибока борозна, він 
повернувся до Когута і, затинаючись, промовив:

— То я… не зможу полетіти?
Когут опустив голову й з відразою сплюнув на підлогу.
— Ні, хіба що Джейн передумає.
Ходуличник заплакав.
Він почав схлипувати майже нечутно, та невдовзі зарюм-

сав дедалі гучніше, а незабаром закинув голову назад і на повен 
голос заквилив від горя. Охоплені жахом діти, перечіпаючись 
одне об одного, напосілися на Ходуличника, щоб заглушити 
його ридання своїми руками й тілами. Ходуличникове голосін-
ня стишилося, а тоді й геть ущухло.

Якусь мить усі, затамувавши подих, чекали, щоб дочутися, 
чи не розбудили Блаґґа ті ридання. Діти прислухалися, очікую-
чи почути його важкі кроки на сходах, сердите скрипіння старо-
го дерева, готувалися відчути затхлий дух насильства й ледве 
стримуваної люті, що огортав їхнього наглядача та линув попе-
ред нього. Навіть Когут мав наляканий вигляд.
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К Проте жодний звук не порушив тиші, окрім пирхання гон-
чаків-кіборгів, які патрулювали територію заводу, невпинного 
брязкоту й шарудіння припнутих ланцюгами на сортувальній 
станції драконів та ледь чутного передзвону — то далеко-далеко 
калатали опівнічні дзвони, знаменуючи початок якоїсь лісової 
вакханалії. Блаґґ і досі спав. 

Діти заспокоїлися.
Якою ж тремтливою й голодною купкою дітлахів вони були! 

Джейн стало шкода їх усіх і себе також. Якась сила, що її важко 
було відрізнити від розпачу, увійшла в дівчинку й сповнила її за-
взяттям, ніби сама Джейн була не більше ніж порожньою вилив-
ницею, чиї кінцівки та тулуб несподівано залили розплавленим 
залізом. Вона палала рішучістю. Цієї миті Джейн усвідомила — 
якщо вона хоче колись стати вільною, то мусить бути твердою 
й безжальною. Її дитячі слабкості слід полишити в минулому. 
Подумки вона заприсяглася самою своєю душею, що для того, 
аби звільнитися, робитиме будь-що — хай яким жахливим, хай 
яким огидним, хай яким неправильним це буде.

— Гаразд, — мовила вона. — Я зроблю це.
— Добре. — Не завдавши собі клопоту навіть кивнути їй на 

знак подяки, Когут одразу заходився докладно розробляти свій 
задум, призначаючи кожному з дітлахів певну роль. Закінчив-
ши, він пробурмотів якесь слово й зробив над свічкою рвучкий 
короткий пас рукою. Вогник зажеврів і згас.

Кожне з них могло загасити ту свічку найлегшим подмухом. 
Однак це було б надто просто й ніхто не мав би з того жодної втіхи.

* * *
Чорна ливарня була другим за розмірами робочим примі-

щенням заводу. Тут розтоплене залізо розливали у виливниці, 
щоб виготовити невразливі тіла й менші, відпорні проти магії, 
частини величних драконів. У бетонних ямах зберігали зелений 
пісок1, суміші металургійних шламів2 і глиняні виливниці. Угорі 

__________________________

1 Зелений пісок (англ. green sand) — пісок, який використовують як ливар-
ну форму. Прикметник «зелений» у цій назві означає не колір, а стан, адже 
таку виливницю з піску вважають «не готовою», допоки не заповниться роз-
плавленим металом і не застигне, формуючи готовий виливок. 

2 Шлам (англ. silt) — порошкоподібна проміжна речовина металургійно-
го виробництва, яка містить домішки благородних металів, що їх потім із неї 
видобувають.


