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Усе почалося 14 березня 1980 року
Ця книжка для тебе

І
У ДОРОЗІ

1. Францішек Еліас III

Я замешкав у лісі, бо хотів жити свідомо, мати справу лише з 
найскладнішими питаннями, щоб у хвилину смерті не з’ясувати 
раптом, що не жив. Я не хотів вести життя, що не є життям, 
оскільки життя — це такий скарб; я не хотів від чогось відмов-
лятися, хіба що це було вкрай необхідним.

Більшість людей, хоч як це дивно, не впевнені, чи життя по-
ходить від диявола, чи від Бога, й тому похапцем зробили ви-
сновок, що головною метою в житті людини на цьому світі є 
вихваляти й обожнювати Бога, а також вірно йому служити. 
Однак ми ведемо нікчемне життя мурашок, хоча казка ствер-
джує, що нас давно перетворили на людей; немов пігмеї, боремося 
з журавлями, помилка за помилкою, удар за ударом, утім, і най-
вища наша чеснота містить велику нікчемність. Ми розмінює-
мо життя на дріб’язок.

Луїза хапає мене за плече.
Я відчуваю заряд раптового страху, що пробігає крізь напру-

жене тіло. Як завжди, коли я думками занурююся у свої записи, 
а хтось торкається мене без попередження. Нервова гіперзбуд-
ливість; зараз я почну корчити ідіотські міни, неконтрольовані 
поросячі гримаси.

Як же я ненавиджу це лайно.
— Можеш глянути на внутрішній екран?  — запитує схви-

льована Луїза. — Хлопець уже п’ять хвилин чекає на з’єднання.
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— Я ж сказав, Лу, що зараз ні з ким не розмовляю.
— Але це стосується нашого дельтаплана. Шеф охорони 

Elias Electronics хоче, щоб ми негайно приземлилися, тому що на 
контрольній вежі впав останній сервер. Вони вже вислали авто-
мобілі.

— То сідаємо. Дай розпорядження Давидові.
— Зателефонувати твоєму батькові?
— Так, і не морочте мені голову.
Ми ведемо нікчемне життя мурашок, — дурня якась! — не-

мов пігмеї, боремося з журавлями — я не можу під’єднатися до SII-
5L, — помилка за помилкою, удар за ударом — трясця твоїй ма-
тері! — розмінюємо життя на дріб’язок, — я висякався на власні 
записи, просто посередині , — життя — це такий скарб.

Я вовтужуся з цим зв’язком, і, нарешті, мені вдається його 
встановити. Конфігураційні команди енігматичніші за текст, 
що зчитується з довготривалої пам’яті. Торо, загалом, непога-
ний, він справді класний чувак, але не зараз і не тут, зараз він 
бісить мене. Це мають бути мемуари, а не S-відрижка мозку; це 
й без подібних пробоїв може бути складною справою, а я хотів 
би створити літопис часів, у яких нам довелося жити.

Мене дратує багато речей, наприклад, зловживання вуль-
гаризмами в записах, але так, у мене немає вибору. Коли я був 
дитиною, лікарі сперечалися, чим для мене є копролалія — чи 
симптомом психічної хвороби, чи неврологічним відхиленням. 
Тому що дійшло до того, що у мене постійно паморочилося у го-
лові, з’явився нервовий тик, труднощі з концентрацією і занадто 
експресивна міміка обличчя, тож вони припустили, що найімо-
вірніше це синдром Туретта, на це й пристали.

А я потім п’ять разів змінював тіло (раз синтетичне, чотири 
рази після стертих), але так і не зміг позбутися цієї паскудної 
хвороби.

Гівнистої хвороби.
— Швидше смішної, — говорить Луїза, вискакуючи з дель-

таплана. Ми щойно приземлилися на бетонному майданчику й 
біжимо до темно-синього «Бентлі» (китайсько-німецького шес-
тимісного Phantom Town Car).

— Смішної? А пам’ятаєш, як на першому побаченні я плю-
вав на підлогу, немов кретин?

— Пам’ятаю. І що з того? Ти ж ексцентричний мільярдер.
Ага.
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Ми сідаємо на білі сидіння машини й укладаємо дітей спа-
ти. Ніякий я, чорт забирай, не ексцентричний мільярдер (не з 
цього приводу лаюся). Гадаю, що це компульсія — те саме, що й 
безглузде блукання по будинку, коли лишаюся сам. Принаймні, 
це лайно не сидить ні в спинному мозку, ані в периферійній не-
рвовій системі — все лише в моїй голові, й ніхто його звідти не 
дістане. Мені потрібно перевантажитися в іншу колиску, але це 
ненадійно й надто ризиковано в такий час, не покриються такі 
фінти перед кінцем світу. Таким уже й залишуся — пережив же 
якось, обдарований сумнівною харизмою шахрая, більш ніж сто 
двадцять років. Можу прожити ще кілька, а стара добра Лоре-
лей, безумовно, мені в цьому допоможе.

В’їжджаємо на окружну. Я лише зараз зрозумів, що став 
колискарем майже рівно сто років тому. До того моменту я по-
мирав кілька разів — за власним бажанням або випадково, — 
й завжди мені якось вдавалося повернутися. Знаю, що хоча й 
існують інші світи, але не існує «того світу». Коли хтось почи-
нає наводити аргументи на користь життя після смерті, у мене 
з’являється бажання задушити його голими руками. Нехай сам 
переконається (хоча переконатися не зможе, якщо він не один з 
нас). Примітивна людина нічого не побачить, а я не чув, щоб ко-
лискарі говорили подібну маячню. Це є лише одним з абсурдів 
нашого життя.

— Але ти й так його любиш, правда? — допитується Лу.
— Підглядати негарно, — щипаю її за стегно.

Луїза має доступ до онлайн-перегляду всього, включаючи 
особистий буфер обміну, я дозволив їй це у хвилину слабкос-
ті. Ми сидимо на сервері SII-5L, що належить VoidWorks, і за-
хищений як скарбниця Центрального Банку; ніхто сторонній не 
увійде на нього. Після видалення усіх комерційних і сімейних 
таємниць, після ґрунтовного редагування тексту, коли з моїх 
спогадів не лишиться вже нічого, може, я наважуся їх опубліку-
вати. Аби лише було тоді кому їх читати.

З дітьми й Луїзою ми їдемо в Замок. Ми покинули Рамму 
близько восьмої години вечора, через півгодини після того, як 
батько отримав наводку від Блюмфельда про наближення за-
грози. Точніше, про дві загрози: про те, що вшосте повертається 
H. O. D. і про нову атаку Сарани, яку армія може не стримати. 
Занадто багато вампірів кружляє в околицях, занадто багато 
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стерва. Для мене смерть — не нове, Луїза взагалі не помре, але я 
боюся за дітей. Вони не заслужили на те, щоб потрапити в руки 
заражених вірусами спамерів Синергії. Вони можуть атакува-
ти навіть людей без слотів тільки для того, аби знищувати саме 
життя.

АI, що керують відділами Death Angel, кинули на бо-
ротьбу всі сили, але Сарана щодня інфікує стільки, що наші 
суперкомп’ютери з таким само успіхом могли б плести спицями 
шалики. Ефект буде ідентичний. Щось сталося у Генеральному 
штабі — не зовсім зрозуміло, що саме. Мабуть, частина військо-
вих знову перейшла на бік партизанів. 

Раніше ми летіли травмольотом (ненавиджу довбані дельта-
плани й антиполе), але впала Система контролю польотів, і ми 
пересіли в лімузин. Три броньовані автомобілі рушили по ав-
тостраді до Сиґарда. Чорна машина Security Corps їде попереду 
«Бентлі», друга захищає тил. Хлопці з Відділу спеціального при-
значення Elias Electronics Ltd. з початку війни перевезли стільки 
цінного вантажу, що, мабуть, і ми доїдемо цілими. Це близько 
чотирьохсот п’ятдесяти кілометрів, рукою подати від Сиґарда, 
нашого родового маєтку. Замок височить на пагорбі Радець, 
звідки відкривається вид на заповідник і стогектарні ранчо. Те-
риторію обнесено триметровою огорожею з дротом під напру-
гою, а дитинець укріплено, мов військовий бункер; його обслу-
говують півтисячі людей. Ласкаво просимо непроханих гостей.

Теоретично ми могли б сховатися й під Раммою, на території 
котрогось із заводів. Там розміщуються справжні армії, які за-
хищатимуть машини (а при нагоді й свої сім’ї) до останнього, 
але Юніор слушно зауважив, що існує небезпека вибуху скла-
дів, тому краще ризикнути й поїхати до Замку. Незабаром на 
Великому Роз’їзді ми приєдналися до конвою з півночі, яким їде 
батько з Юніором і правлінням ЕЕ. Антон старший за мене на 
три роки, а «Юніора» він успадкував від батька. Мені пощастило 
ще менше, я Францішек Еліас III (після діда й прадіда, творців 
Elias Electronics). Третій Францішек — прикра відсутність фан-
тазії у виборі імен для потомства. На мою думку, це вина матері 
(упокій Відсутній Бог її неіснуючу душу). Однак ім’я не найваж-
ливіше, втім, як і тіло. Найважливіше те, що ми походимо від 
тих самих Еліасів.

Ми — сімейна гігакорпорація, яка від початку війни зароби-
ла два мільярди ECU брутто, або більше семи мільярдів віанів. 
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Від початку поїздки я викинув із VoidWorks тридцять осіб, а го-
лова профспілки навіть не пискнув. У них у контракті зазначено 
заборону на використання прямих каналів Синергії, а вони не 
прийняли медичної допомоги для видалення слотів. О двадця-
тій нуль-нуль сплив їхній термін. Я не міг чекати довше, поки 
хтось підключиться і почне шурувати на території заводу. Наша 
консервативна політика, над якою сміялося стільки директорів 
інших фірм, наше рішення виключити з команди людей з аїдами 
(розкритиковане омбудсменом, поки ми його не замінили), ви-
явилося єдино правильним рішенням. Більші можливості роз-
витку, що передбачали безпосереднє з’єднання з мережею, були 
неспівмірні з масштабом їхніх небезпек: вірусними психозами 
типу S, промисловим шпигунством, залежністю від віртуальних 
креаторів рішень, абстинентним аутизмом і так далі. Я переко-
нав батька ввести відповідні параграфи в контракт й умовляти 
на операцію людей, які вже працюють, або виганяти з доганою у 
документах. І я пишаюся цим. Ніхто з родини Еліас або з її най-
ближчого оточення не має права хоча б торкнутися Синергії.

— Я б не перегинала з цієї чистотою, — ліниво зауважує Лу-
їза.  — Бути колискарем ще екстравагантніше, ніж встановити 
собі слот. Не кажучи вже про мене, — посміхається вона.

Лу має рацію. Але я і не сказав, що ми декларуємо повернен-
ня людини до дикої природи. Кіборгізація сім’ї — це одне, а від-
давання себе на поталу довбаним аїдам і завантаження безпо-
середньо в мозок хакерських екскрементів — це інше. Колиску 
ізольовано від оточення майже ідеально, бездротове з’єднання з 
Синетом II не призводить до перезапису її змісту, можна пере-
бувати в мережі без жодних апгрейдів. Те саме й з електронним 
мозком Луїзи. Можливість нашого інфікування менша, ніж у 
примітивної людини, тому що в нас встановлено біозаслони від 
паразитів, що атакують нервові клітини.

У родині нас семеро колискарів: батько, Антон і Марина 
(наша сестра), дядько Картер і його друга дружина Клер, їхня 
дочка Інка і я. Ми робили додаткову модифікацію деяких тіл 
(в основному Антон), але це річ нетривка. Візуально й на рівні 
ДНК ми не такі, як раніше, спочатку це було важко сприйняти, 
але з часом людина звикає до всього. Я пам’ятаю Антона ще ху-
дим, з блондинистою чуприною їжаком, зараз він темношкірий 
товстий хлопець з фенотипом ремарця з Півдня. Трохи важко 
було звикнути до цього, але що не зробиш для улюбленого бра-
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та, з яким у дитинстві билися за кожну машинку. Схоже, він мав 
свої причини, щоб вибрати таку оболонку.

Я подивився на Яна й Емілію. Діти спали на сидінні навпро-
ти нас. Якщо вдасться затримати кінець світу, потрібно буде 
якомога швидше законсервувати їм мізки, щойно лікарі під-
твердять припинення росту (це плюс-мінус через п’ятнадцять 
років). Незалежність від смерті, принаймні часткова, відкри-
ває інші перспективи, дає більше часу й упевненості, зменшує 
вплив фаталізму, який розбушувався після року Зеро. Часом у 
мене складається враження, що хоч трісни, відбудеться те, до 
чого прямує програма світу. Бракує тієї мінливості, що фігуру-
вала в світі, доки Бог не пішов. Тому про всяк випадок краще 
мати під рукою реінкарнатор ЕЕ. Я знаю, про що говорю, тому 
що вже помирав.

Таких як ми, колискарів, на землі небагато, налічується 
близько п’ятнадцяти-вісімнадцяти тисяч. Колиска коштує кіль-
ка мільйонів віанів — це як десять солідних будинків. Її інсталя-
ція, відповідне програмне забезпечення і подальше обслугову-
вання — це чергова пара нулів (це я ще не згадував про вартість 
операції у реінкарнаторі). Тому це розвага для еліти; маси заван-
тажують собі в череп китайські синергетичні модифікатори або 
японські й американські підробки. Нам колиска гарантує про-
тягом десятиліть спокійний біг на довгу дистанцію, їм же сло-
ти розцяцьковують спринт феєрією фарб та ілюзією, що всього 
можна досягнути. Але це лише ілюзія. Інформаційне переванта-
ження ще нікому не відкривало дверей до раю.

Колискарів мало, але зате таких дівчат, як Луїза, взагалі немає; 
є тільки з наближеними параметрами. Створювали ми її кілька 
років, використовуючи дослідження, які проводилися для вій-
ськових потреб. Хоча Блюмфельд і ставив нам палиці в колеса, 
лабораторії VoidWorks, які десятиліттями продукували бойових 
андроїдів, заради мене згадали, що починали ми з найкращих 
lovedoll на світі. Я сам спроектував її обличчя, встановив пара-
метри фігури, емоційні рефлекси, моторику й темперамент. Ми 
ввели елемент випадковості, щоб додати трохи перцю. Я міг ство-
рити дівчину зі снів, міг зробити з неї ефірну ельфійку або демо-
на, який не розлучається з батогом. Я міг встановити, як швидко 
вона повинна вчитися і чи перевершить у цьому свого творця.

Я був шляхетним деміургом і дав їй усе найкраще — ризик-
нув навіть експериментальним симулятором свободи волі.
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— Сподіваюся, ти мене чуєш, Лу?
— Чую, Францішеку, мій ти ідеальний чоловіче.
— І, звичайно, ти це цінуєш.
— Щодня. Окрім часу, коли заряджаю батарею.
Люблю злостивість Луїзи. Без цього я б осліп і впав у колис-

ковий параліч. Вона робить дірку в моїй коробці, охолоджує 
мені голову й коли треба, дає стусана під зад.

Францішек Еліас III буде першим у роду, хто візьме за дру-
жину стовідсоткового андроїда.

2. Вавилон рулить

Увесь цей балаган, зведений до квадрата Апокаліпсису свя-
того Івана, який, направду, не нагадує навіть війну (жодного 
фронту, тільки металеві кулі й тисячі вогнищ боротьби, що 
спалахнули на всій планеті), починався досить невинно. Рекла-
ма поліпшення пам’яті й зосередженості, навчання без зусиль, 
досягнення життєвих цілей без стресу. Просування задоволен-
ня на замовлення, ВР-відпочинок, чудодійні препарати від уто-
ми й болю. Магічні заклинання, які починаються з «нейро-» й 
«нано-», а закінчуються «синергетичною взаємодією мільйонів 
свідомостей».

Спостерігаючи за цим, ми спочатку не вірили, що люди з 
радістю дозволять себе висмоктати зсередини, немов молюсків. 
Але тоді ми ще не розуміли, що насправді означає рік Зеро, ми 
й гадки не мали про вплив плазмату на наш розвиток як виду.

Ніким не потривожений, конвой мчить автострадою. Ми 
їдемо двісті на годину, випереджаємо цивільний і військовий 
транспорти; хлопці попереду ввімкнули проблискові поперед-
жувальні вогні. Давид пересилає на консолі патрулів, повз які ми 
проїжджаємо, інформацію VIP. Іншим водіям просто відправ-
ляє наказ «Звільнити дорогу», й автомати слухняно з’їжджають 
на повільніші смуги. Коли ми залишали місто, якийсь ідіот на 
блакитному «Шевроле» намагався їхати з нами наввипередки, 
але отримав попередження, що ми негайно прострелимо йому 
шини. І здався. Я про всяк випадок не дивлюся у вікно, отримую 
інформацію з других рук. Я не заглядаю у вікна машин, повз які 
проїжджаємо, щоб не бачити облич, викривлених спазмами ві-




