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ДО ЧИТАЧА
Жодна з моїх книжок не проходила правок редакторами і коректорами, оскільки інформація, що виходить
в момент її написання від мене – є моєю енергією, і будьякі правки спотворять цю енергію, внесуться корективи,
внаслідок чого втратиться цінність і початковий сенс самої
книги. Саме тому, книга виходить як є, щоб читач під час
читання мав можливість вловити енергію в чистому вигляді, а не переймати те, що залишилося після роботи редакторів, літераторів та коректорів. Набагато важливіше вникати в глибокий сенс речей, ніж милуватися ідеальнокрасивою обгорткою.
Всі імена і назви міст вигадані, будь-які подібності
слід вважати збігом. Книга написана в художньому, в деякій мірі фантастично-психологічному жанрі, хоча, оскільки мова йде про найближче майбутнє – то хто його знає, чи
така вже це фантастика.

"Неможливо довести істинність чи вигадку того,
що іще не трапилося".
Андрій Анохін.
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ПЕРЕДМОВА
27 листопада 2024 року... цю дату людство пам'ятатиме ще довгі роки. Саме в цей день на Землі відбувся магнітно-нейтронний колапс, в результаті якого стався надпотужний імпульсний електромагнітний вибух, що повністю змінив принципи магнітного поля Землі. Триваючи
всього одну секунду, він знищив 1/3 населення всієї планети, тих людей, чий пік серцевого ритму потрапив у резонанс із піком імпульсу, також він нейтралізував всю електроніку. Безповоротно пропала електрика і все, що пов'язано з магнітною індукцією по всій планеті. За одну мить
людство втратило світло, тепло, всі види комунікацій, зв'язку та навігації без можливості їх відновлення. Електромагнітний принцип в моменті перестав існувати. Планета
дала відсіч її головному паразиту – людині. Все змінилося.
Ми впали в безодню з вершини своїх досягнень.
Почалася нова ера людства.
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ГЛАВА 1
ПРОГРЕС
Цікаве, все ж таки, явище природи – людство: воно
прагне до розвитку, намагається створювати щось нове,
створюючи – руйнує наявне. А створивши, розуміє, що
зруйнувало більше, ніж створило. І не дивлячись на це,
воно далі продовжує створювати. Людина – це творець
руйнування. Ще два роки тому багато хто зі мною б не погодився, але зараз, я впевнений, ті, хто залишився в живих,
цілком розділять мою думку.
Життя – це те, на створення чого потрібен час, потім потрібен час, щоб виховати людину, підготувати її до
самостійного життя. Потім – час на те, щоб їй самій зрозуміти ази життя і його реалії, після – реалізувати свої плани,
прагнення. Далі, після чергового падіння – знову піднятися, щось усвідомити, відчути себе мудрішою і розумнішою, вселивши віру у власну могутність і міць інтелекту.
І знаєте, що найцікавіше? Що ці витрати часу можуть бути
перекреслені в будь-який момент, за одну лише мить.
Життя – це те, що важко створити і виростити, але що дуже легко перервати і не важливо, дерево це чи людина. Все
живе у Всесвіті має однаковий принцип існування. Ось
тільки, на жаль, людині був даний інтелект, який раз у раз
призводить до небезпеки припинення існування не тільки
цілого її виду, але і всього іншого на Землі, включаючи
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і саму Землю. Людина не врахувала маленького нюансу:
Всесвіт вміє давати здачі.
Хто я? Представник людського виду, за родом діяльності письменник, якому випала честь народитися у ХХ
столітті, зустріти ХХІ століття, увійти в нього, побачити
немислимий темп розвитку людства, телекомунікаційну
революцію, неймовірний ріст технологій. Я спостерігав, як
людство, розвиваючись з кожним роком, почувалося все
більш могутнім. І бачився мені у цьому початок кінця. Всі
війни в історії програвалися, як тільки та чи інша сторона
починала відчувати себе володарем світу. Людей засліплювала їх власна могутність, яка в точці найвищого піку
миттєво їх і руйнувала.
Людство постійно здійснює одну і ту ж помилку:
воно рубає "кінці". Як приклад, наведу аналогію із взуттям.
Припустимо, у нас є одна пара якісних кросівок. От вони
вже порядком зносилися, а ми побачили у рекламі нову,
модну пару кросівок. Ми звичайно їх купуємо і як тільки
надягаємо їх, ми відразу ж викидаємо старі кросівки (те ж
саме і з телефонами: взяли новий, а старий відразу на смітник). Але ось трапляється казус: нові кросівки виявилися
в процесі дешевою підробкою, і у них відвалилася підошва. В результаті, ми залишаємося босими, оскільки вже
позбулися старого взуття. Подібний випадок і поставив на
коліна все людство. За одну секунду людство втратило все,
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що створювало і до чого йшло століттями. Люди сміливо
зробили крок у цифровий світ і понадіялись на нього, залишивши всі дані свого прогресу в електронному вигляді.
Того, що сталося, не врахувала жодна теорія ймовірності.
Я взявся писати цей щоденник у надії, що можливо,
він проллє світло наступним поколінням і дозволить їм
осмислити те, чому все це сталося. З огляду на події, я зробив два відкриття про людство: по-перше, ми завжди засмучуємося наслідками, не замислюючись про причини
того, що відбувається, які цим самим наслідками передували. По-друге, ніяка біда людину не вчить. Технології
зробили людину могутньою рівно настільки, наскільки
і одночасно безпорадною. Людина дуже швидко звикає до
нового, відрікаючись від старого і забуваючи про нього.
І коли настає момент повернутися до старого – людина вже
не може цього зробити.
Але, для кращого розуміння, доведеться почати
з початку, навіть, мабуть, трохи раніше.
До ХІХ століття людство розвивалося поступово.
В кінці ж ХІХ століття почалася епоха його стрімкого розвитку. У цьому столітті людство з парових машин перейшло на машини з двигунами внутрішнього згоряння, згодом
світ заполонили електродвигуни.
ХХ століття – це, мабуть, переломний час в історії
розвитку людства. Саме в цьому столітті було зроблено
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безліч відкриттів і доленосних винаходів людства.
У 1916 році Ейнштейн оголосив про існування явища вимушеного випромінювання – фізичної основи роботи
будь-якого лазера. У 1960 році вперше було продемонстровано роботу квантового генератора – лазера. До
2020 року лазери почали використовуватися повсюдно на
всіх виробництвах.
У 1968 році російські вчені вирішили дослідити
глибокі шари Землі і почали бурити надглибоку свердловину. Кольська надглибока свердловина (як її назвали) бурилася протягом 24 років. Глибина її склала 12262 метри.
До 2021 року вона залишалася найглибшою вертикальною
свердловиною у світі. На цій глибині температура Землі
досягала 220 градусів за Цельсієм. За теоретичними розрахунками, вважалося, що на глибині близько 70 км починається так звана "земна мантія" або астеносфера, де температура землі повинна була сягати 1300 градусів за Цельсієм.
1984 рік приніс людству комунікаційну мережу –
Інтернет. Згодом, всього за чотири десятки років вона розрослася до неймовірних масштабів. Людство зробило величезний стрибок вперед у своїй технічній еволюції. І відкрила людина безмежні можливості зв'язку. До 2023 року
практично вся техніка вже була підключена до мережі Інтернет. Всі побутові прилади, електроніка – все стало ке8
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руватися за допомогою телефонів і комп'ютерів. Людство
безповоротно перейшло на цифровий стандарт, і повністю
позбавилося від попередніх технологій. Навіть у школах
з паперових книг до 2024 року світ повністю перейшов на
електронні бібліотеки. Темп розвитку технологій проходив
дуже явно і стрімко, змітаючи все на своєму шляху, подібно до локомотиву із сотнею навантажених вагонів, зупинити який, коли він рухається на повному ходу, практично
неможливо перші 500 метрів. Інтернет замінив нам все.
Винайдений людиною для служіння їй, згодом, він зробив
з людини раба, цілком поглинувши і прикувавши її увагу.
Людство почало перетворюватися у знерухомлених мислителів. В одному електронному пристрої було зібрано все,
що могло б стати нам у пригоді: покупки, харчування,
гроші, розваги, навчання. Людина практично перестала
працювати фізично, оскільки ера технологій подбала і про
це. Людина перестала покладатися на свою пам'ять – довготривала пам'ять почала її підводити, оскільки безперервні потоки інформації еволюціонували її мозок. Все, що
вона читала або бачила – не затримувалося надовго у її
пам'яті. Та й навіщо? Адже є Інтернет, де зібрана вся інформація і тепер немає потреби все пам'ятати, тому, як завжди, під рукою електроніка, що дає постійний доступ до
інформації. Це була найпотужніша стадія розвитку людства, заснована на його деградації. Всі прагнули в міста,
9
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в мегаполіси, оскільки там інформаційні технології повністю розкрили свій потенціал сучасного життя. Землеробство існувало тільки у вигляді аграрних організацій, вся робота на яких проводилася завдяки потужним машинам.
Вручну вже ніхто не працював. Ручна праця перестала цінуватися і була витіснена. Мануфактура припиняла свою
епоху існування.
Також ХХ століття принесло людству ядерну і біологічну зброю. Ядерні технології теж зайняли вагоме місце
у сфері досягнень і благ людства.
Населення планети на початок 2024 становило 8 мільярдів чоловік і безупинно росло. Ресурси поступово виснажувалися. Темпи забруднення планети зросли до воістину катастрофічних масштабів. Споконвіку вібрація нашої Землі (частота Шумана) була в межах 7,8 Герц. Але
з 2000 року вона почала стрімко збільшуватися. До
2024 року частота Шумана зросла аж до 40 Герц. Технології змусили Землю тремтіти.
Ера інформації переросла поступово в інформаційні
війни. У ХХ столітті людство пережило 2 світові війни, які
забрали багато людських життів. Тепер же назрівала третя
світова війна, тільки вже з набагато більшими масштабами
і наслідками. Оскільки дві перші війни велися вогнепальною зброєю, то до 2024 року людство стало на порозі біологічної та інформаційної війн, які обіцяли забрати значно
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більше людських життів.
У ХХІ столітті людство почало активно використовувати енергію Сонця і вітру, завдяки сонячним і вітровим
електростанціям. Але і цього людству було мало. У січні
2024 року один молодий і перспективний 29-річний китайський вчений висунув гіпотезу про те, що людство може
перейти на підземну електроенергію, отриману від високих
температур глибинних шарів Землі. Він створив теоретичну модель нової теплової електростанції, для роботи якої
більше не було потреби використовувати газ, атомне паливо чи вугілля. Нагрівання за його розрахунками повинно
було здійснюватися з надр Землі, на стику земної кори
і астеносфери, де теоретично передбачалася температура
1300 градусів за Цельсієм. Згадавши про Кольську свердловину, він прорахував, що за допомогою лазерних технологій, які з 2022 року зробили стрімкий стрибок вперед,
можна пробурити свердловину на глибину 65 кілометрів та
задіяти для передачі тепла спеціальні зонди. Перспективи
були явними: сонячні електростанції вимагали великих
площ, вітрові – величезних споруд, атомні несли підвищену екологічну небезпеку, а теплові вугільні були економічно і ресурсно-витратними. Підземні ж електростанції обіцяли економію площі поверхні Землі, оскільки вони планувалися повністю розміщуватися під землею і не
вимагали витрат ресурсів, оскільки єдиним ресурсом була
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незмінна температура самої Землі. Його ідею активно підхопили і негайно взялися за справу. Неподалік від округу
Ляньюньган, поблизу узбережжя Жовтого моря, розпочали
будівництво першої в своєму роді підземної електростанції. Це була нова технічна революція, вкотре влаштована
людиною. Темпи робіт велися з блискавичною швидкістю.
На цю затію не шкодували фінансування і вже 15 листопада 2024 року буріння вийшло на позначку 63 кілометрів.
Температура на цій глибині вже становила 1100 градусів за
Цельсієм. Весь світ як заворожений стежив за процесом
буріння. Людство, опускаючись все глибше, робило одне
відкриття за іншим. 26 листопада 2024 року пройшовши
позначку 64 кілометрів, вчені заявили про відкриття існування досі незвіданого, найпотужнішого магнітного поля.
До цього ніхто не припускав його існування. Тепер, завдяки дослідженням, відкрилися нові гіпотези, що це магнітне
поле – додаткова захисна оболонка ядра. До наміченої позначки залишалося пройти всього один кілометр. Але
27 листопада 2024 року, о 15:03 за Гринвічем історія людства змінилася назавжди. Я саме прямував додому з роботи,
їдучи у переповненому тролейбусі. Це було схоже на потужний удар струмом. Пропала електрика, вся електроніка
з тріском згасла. Безліч людей, що знаходилися у тролейбусі та й навколо – впали мертвими. Як з'ясувалося пізніше, стався надпотужний імпульсний електромагнітний
12
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колапс, знищивши близько 1/3 населення всієї планети,
забравши життя людей, чий пік серцевого ритму увійшов
в резонанс із піком імпульсу колапсу. Також він знищив
всю електроніку, електрику і все, що пов'язано з магнітною
індукцією на всій планеті. У цей момент ми ще не розуміли, що за одну секунду ми безповоротно втратили все. Побачивши стільки мертвих людей навколо, втративши зв'язок та електрику, люди почали істерично панікувати. Я, як
і інші, не міг зрозуміти, що відбувається навколо. В голові
крутилися думки про напад інопланетян, чи то раптово
почалася третя світова війна. За секунду зупинилося все,
що хоч якимось чином працювало на електриці: транспорт,
уся техніка, засоби зв'язку. Ніхто нічого не розумів. У тролейбусі почалася неймовірна паніка і крики жаху. Одні
люди почали стовпитися біля виходу і барабанити у двері,
ніби не розуміючи, що тролейбус знеструмлений, і вони не
відкриються. Водій теж був мертвий. Я обмацав пульс
двох лежачих поряд людей. Ознак життя у них не було.
Після цього я вперся у спинку сидіння і ногою вибив скло.
Воно піддалося з першого разу, оскільки не бажаючи слухати більше нестямні крики, я вклав в удар всю свою силу.
Вікно відразу розлетілося вщент. Я вискочив з вікна, люди,
які перебували в тролейбусі, кинулися за мною. На вулиці
картина була не менш гнітючою. Всюди лежали люди, ті
ж, хто залишився живий, нестямно волали з виразом ціл13
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ковитого жаху і безпорадності на обличчі. Більшість людей
вхопилися за свої телефони, але вся техніка безмовно згасла. Повітря, незважаючи на крики, було заповнене незрозумілою тишею, ніби все навколо зупинилося. Крім криків
нічого більше не було чутно. Це відразу кинулося до уваги,
оскільки місто, живучи, завжди видавало свої звуки. Зараз
же їх не було. Більшість людей бігли в паніці, інші ж, які
були більш розсудливими або навпаки, більш
наляканими – стояли як укопані, намагаючись усвідомити,
що сталося. Ніяких ознак нападу не було, ні з землі, ні з
повітря. У мене було таке відчуття, що все це безглуздий
сон. Але те, що відбувалося, було настільки реальним, що
усвідомлення дійсності повернулося до мене дуже швидко.
Минуло кілька хвилин, перш ніж я вирішив податися додому в надії сховатися від невідомої загрози і перебуваючи
в безпеці, спокійно осмислити, що ж робити далі. Спробувавши бігти, я зрозумів, що бігти не виходить. Повітря ніби загусло, а легені після удару наповнювалися повітрям
вкрай неохоче. Йдучи вулицями, я бачив одну і ту ж картину: всюди лежали люди, хаотично стояли машини, які
зупинилися всі до однієї, автобуси, а навколо стояв крик
паніки, влаштованої тими, хто залишився живим. У моїй
голові крутилися питання: що сталося? Як це могло статися? Час від часу я діставав свій телефон. Його екран, як
і раніше, був чорним, не подаючи жодних ознак. Можливо,
14
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потрібно було залишитися на вулиці і допомогти іншим,
але допомогти чим? Я навіть не уявляв, що сталося і чи не
повториться ударна хвиля, яка застала мене в тролейбусі.
Більшість людей, що вижили виглядали так, ніби вони
в один момент зійшли з розуму.
ГЛАВА 2
ЩОДЕННИК. ОБНУЛЕННЯ
Я жив кілометрів за п'ять до околиці міста. Ті півтори години, протягом яких я добирався додому, йшли, наче
в тумані якогось шоку. Побачене було настільки нереальним, що просто не вкладалося у голові. Двері під'їзду були
не замкнені. До мене почало доходити, що, швидше за все,
абсолютно вся електроніка вийшла з ладу. Будинок, в якому я жив, мав 12 поверхів заввишки. Зайшовши у квартиру, я озирнувся. Стіни та вікна були в цілості, тільки жоден
предмет електроніки не працював. Не працювало ні те, що
живилося від мережі, ні те, що живилося від батарейок.
Води в кранах теж не було. Починало сутеніти. Я машинально поліз у шафку на кухні шукати свічки. Колись я купив їх пачку "про всяк випадок". Запаливши свічку та наливши води, я почав жадібно пити. Все було не так! Повітря стало іншим, відчуття під час пиття теж було
незвичним, ніби змінилася структура навколишнього світу
і щільність повітря. Сівши на диван, я почав міркувати. Що
15
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це було? Біологічна атака? Не схоже. Ядерний чи нейтронний вибух – теж не схоже. Рука раз у раз хапала безмовний
телефон. Тільки тепер я усвідомив, наскільки людина стала
залежною від зв'язку, від цього прямокутного творіння
людського прогресу. Чи повторяться удари? Цього я теж
не знав і прекрасно розумів, що поблизу не було того, хто
розумів, що відбувається. Підійшов до вікна. Вулиці були
усіяні лежачими тілами, знерухомленим транспортом. Якби не панікуючі люди навколо, то було б схоже, що хтось
поставив світ "на паузу". Оскільки почало сутеніти, мені
до голови прийшла думка піднятися на дах будинку і подивитися, які ще райони міста залишилися без світла.
Я негайно відправився на дах. Піднявшись нагору, моєму
погляду постала жахлива картина: навкруги, на 360 градусів не горіло жодної лампи чи реклами. До кінця горизонту
навкруги було темно. Жодної, навіть самої малесенької
лампочки не горіло. В повітрі, незважаючи на триваючі
крики, стояла зловісна тиша. Тіло моє почало бити дрібне
тремтіння. Як це? Що це? Я не знаходив відповідей на запитання, які крутилися в моїй голові. Тим часом, сутінки
густішали. Повернувшись додому, я почав обдумувати
подальший план дій. Жах жахом, але було необхідно прийняти конструктивне рішення. Якщо це аварія, внаслідок
якої було знеструмлено все місто і вся техніка на довгий
термін, то потрібно було залишати місто якомога швидше,
16
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і рухатися в приміські райони, бо з непрацюючими комунікаціями, без світла, води і опалення довго в квартирі не
протягнути. Якщо ж це якась невідома атака – тим більше
не було сенсу залишатися у висотній будівлі. Відчуття, що
все це надовго, мене не залишало. А своїй інтуїції я звик
довіряти на всі сто відсотків. Тому, перше, що спало мені
на думку – запастися продуктами, свічками та іншими
предметами першої необхідності.
Я почав збиратися, щоб з ранку, не втрачаючи часу,
вирушити у дорогу. Діставши із шафи свій туристичний
рюкзак, я почав думати, що мені може стати у нагоді. Поперше, я зніс в одну купу всі лікарські препарати, бинти та
дезінфікуючі засоби. З їжі особливо нічого не було, тому
я вирішив запастися провізією завтра.
Я почав складати на стіл речі, які мені могли знадобитися. Мій запас був схожий на той, який я, як правило,
збирав для туристичного походу в гори. Складався він
з наступних речей:
– кількох комплектів натільної білизни;
– однієї упаковки сірників;
– бинтів, йоду, перекису водню, знеболюючих, протизастудних препаратів;
– 10 пар шкарпеток;
– запасної пари зручного трекового взуття;
– трьох футболок;
17
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– запасних штанів;
– свічок, що залишилися;
– ложки;
– металевої чашки;
– невеликої похідної сокири;
– складного ножа;
– нескладного ножа у чохлі;
– казанка для приготування їжі;
– двох літрових пляшок води;
– надувної туристичної подушки;
– спального мішка;
– теплої, але легкої флісової термокофти;
– товстого блокнота для записів;
– трьох авторучок і олівця;
– мультитула, що розкладається, з плоскогубців.
– газового примусу і кількох змінних газових балонів до нього.
Намет я вирішив не брати, оскільки побачивши картину на вулиці, я розумів, що порожнього житла навколо
тепер буде більш ніж достатньо. Так само у мене була
помпова гладкоствольна рушниця, яку я теж поки упакував
в рюкзак разом з усіма патронами. Одягати її на плече
я не хотів, щоб не сіяти серед оточуючих іще більший
страх і паніку, а далі вже вирішив діяти за обставинами.
Тим часом, з настанням темряви, крики за вікном
18
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стали змовкати. Жоден ліхтарик не працював, навколо стояла непроглядна темрява. Я опустився на диван і занурився
в думки. Полум'я свічки грало на стіні блідими та мерехтливими жовтими відблисками, роблячи настрій ще більш
невтішним. А в голові, як у папуги, спливали одноманітні
питання: як таке могло статися? Що відбулося? Трохи заспокоївшись, я почав мислити більш розсудливо. Це не
схоже на аварію – міркував я. Якби сталося щось на електростанції – місто було би знеструмлене, але до чого тут
автомобілі і вся електронна техніка, включаючи ту, що
працює на батарейках? Мені прийшла в голову одна думка.
Я метнувся до рюкзака і дістав з бокової кишені складаний
дорожній компас, який був невід'ємною частиною мого
гірського інвентарю. Поклавши його на руку, я зсунув стопорний важіль стрілки, яка відразу ж шалено закрутилася.
Вона крутилася без зупинки проти годинникової стрілки.
Це відкриття засмутило мене іще більше. Або через удар
компас перемагнітився, або було схоже на те, що на нашій
планеті трапилася якась катастрофа. Масла у вогонь підливав ще той факт, що стрілка компаса крутилася проти годинникової стрілки, що саме по собі було неможливим,
оскільки покажчик завжди крутився за годинниковою стрілкою. Я подивився на свій наручний годинник – секундна
стрілка справно йшла. Це пояснювалося тим, що годинник
був механічним. У мене в ящику столу було ще двоє нару19
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чних годинників, один кварцовий, інший – теж механічний. Кварцовий годинник стояв. Його стрілка завмерла на
часі, в який трапився удар. Цей факт теж підтвердив мою
здогадку, що сталося щось жахливе і в дуже великому, якщо не світовому масштабі, оскільки справа дійшла до спотворення магнітних полів. Мене все ще било дрібне тремтіння. Від пережитого стресу підкошувалися ноги. Я ліг на
диван. Думки знову заполонили голову. Рука вкотре сіпнулася до телефону. Як же людство прив'язалося до техніки.
У дитинстві я любив майструвати все своїми руками, нинішнє ж покоління взагалі не уявляло життя без телефону,
проводячи в ньому дні і ночі безперервно. І тепер це все
зникло... що ж тепер буде з людством? Я не міг уявити, як
люди зможуть існувати без зв'язку. Стоп! Але ж раніше
люди могли обходитися і без цього. До появи радіо всі
якось жили. Однак, з огляду на стрімке зростання технологій, позбавити людство зв'язку та електрики – це те ж саме,
що забрати у людства все. Що робити мешканцям великих
мегаполісів, з населенням у кілька мільйонів чоловік? Якщо там аналогічна ситуація з померлими, то кому їх ховати? Чим їх вивозити? Адже ніякого транспорту немає, комунікацій немає, води теж немає. Якщо ті люди, що вижили, залишаться у містах – вони помруть від холоду,
зараження чи найсильнішої дизентерії. Ці думки затвердили мій намір слідувати за межі міста. За цими роздумами
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мені до голови прийшла думка, що непогано було б обзавестися ліхтарем. Але оскільки все електричне приладдя
більше не працювало – довелося підключати фантазію.
Якось в дитинстві я читав журнал, в якому розповідався
принцип роботи стародавнього ліхтаря, що працював від
свічки. Покопавшись у пам'яті, я вирішив спробувати зробити щось подібне. Зірвавши з трьох старих художніх книг
обкладинки, щоб отримати картон, я взявся за справу. Нарізавши з картону два квадрати 7х7 см і чотири прямокутники 7х14 см, я з’єднав їх за допомогою шила і тонкого
дроту. Вийшов об'ємний прямокутник. В одній бічній стороні прямокутника я прорізав круглий отвір за розміром
лінзи, знятої мною з астрономічного телескопа, який вже
давно стояв у кутку кімнати без діла. Колись давно я захоплювався астрономією, але вируюче сучасне життя не залишало часу на це заняття. Стінки майбутнього ліхтаря
зсередини я виклав харчовою алюмінієвою фольгою. Верхній квадрат я зробив відкидним, щоб міняти свічку і прикрутив до обох боків ручку з того ж тонкого дроту, складеного в кілька разів. У кришці і дні я так само зробив кілька отворів для циркуляції повітря, щоб свічка не гасла.
На дно мого ліхтаря я приклеїв невеликий свічник. На цю
роботу я витратив близько години часу. Випробування мене дуже підбадьорили, оскільки світло від цього ліхтаря
освітлювало простір метри на чотири вперед, створюючи
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хоч і нерівний, трохи розсіяний, але все ж, досить яскравий
промінь світла. Проклеївши ще раз додатково лінзу і свічник, я залишив сохнути свій новий "винахід". Ця робота
трохи відволікла мене. Я розумів, що все-таки, людина не є
такою вже безпорадною істотою, якщо володіє певними
знаннями.
В цей час пролунав сильний і голосний стукіт
у двері. Я підскочив від несподіванки. Хтось за дверима
викрикував моє ім'я. Зі свічкою в руках я підійшов до дверей і відчинив їх. На порозі стояв мій сусід, Фомич. Звали
його Степан, прізвище у нього було Фомич, але всі знайомі
так і називали його Фомич, перетворивши прізвище у свого роду прізвисько. Його очі були широко розкриті від нерозуміння. Стьопа був міцним чоловіком п’ятдесяти п’яти
років, колишнім бойовим офіцером, звільненим у запас.
Великого зросту (близько 190 см) з величезними і сильними руками, але з переляканим обличчям, Фомич виглядав
незвично цікаво. Після звільнення зі служби, він приїхав у
місто, влаштувавшись працювати охоронцем на одному з
місцевих підприємств.
– Андрюха, що трапилося? Що це за фігня твориться? Я після нічної зміни спав, уві сні відчув, ніби мене довбонуло чимось. Коли прокинувся – навколо темно, хоч
око коли. Чому нічого не працює? Куди, нафіг, подівся
зв'язок і Інтернет?
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– Іди, сядь Фомич, це ще не найстрашніше, що сталося. – Відповів я. Він пройшов до кімнати і сів. Я почав
розповідати що сталося, про множинні раптові смерті. Він
уважно мене слухав з округленими очима, а потім раптово
розсміявся щосили.
– Ну ти і мастак заливати. – Відповів він. – Я вже
було подумав, що ти серйозно.
– Так я взагалі-то і серйозно, Стьопа. Подивись у вікно. Думаю, ти помітиш, що на вулицях немає жодної машини, що їде із включеними фарами? А адже в цей час їх
завжди купа на дорозі.
Фомич рвонув до вікна. Кілька секунд він стояв як
укопаний, після цього він розвернувся до мене. Обличчя
його вкрилося плямами. Очі, схоже, збиралися вискочити
з орбіт.
– Виходить, це правда? А чому ми з тобою живі?
– Не знаю. Судячи по компасу, відбулося щось на
зразок електромагнітного вибуху. Той удар, що всі відчули, міг теоретично, зупинити серця деяких людей, якщо їх
ритм потрапив в резонанс з вибухом. Можливо тому, люди
з певними ритмами не витримали цього удару. Але це
тільки здогад.
Стьопа в минулому був бойовим офіцером, тому,
він швидко включив мислення в правильному напрямку.
– Що будемо робити? – запитав він.
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– Збирай речі, на світанку потрібно рушати за межі
міста, поки не розберемося що трапилося. По дорозі будемо дізнаватися, що і до чого, а там видно буде.
– Трупів серед населення скільки?
– Приблизно третина.
– Так, ти правильно думаєш, потрібно валити за місто. Якщо все йде так, як ти говориш, то міста людям
в найближчому майбутньому не знадобляться. Потрібно
валити туди, де є вода і де можна влаштуватися на перший
час. Наближається зима. Нічого не працює, квартири опалювати нічим, води в місті немає. Через пару днів запаси
магазинів розбомблять і місто саме спорожніє, перетворившись на місто-привид.
– От і я про це. Рюкзак є?
– Що за нетактовне питання? НЗ завжди напоготові.
– Всю техніку залишай вдома. Вона, судячи з усього, найближчим часом нам не знадобиться.
Я дав йому свічку і він пішов, а сам запалив свій
новий ліхтар. Світла від нього, завдяки відбивачам, було
набагато більше, хоча висвітлював він тільки одну стіну
і стелю через відкриту кришку. Поява Фомича трохи підбадьорила мене. Через стрес я і забув про нього. Фомич
був справжнім, залізним мужиком, який пройшов дві війни, з величезним досвідом виживання у самих паршивих
ситуаціях. Я теж служив, до того ж, будучи туристом,
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отримав багато корисних навичок життя без допомоги технологій. Тому, наша команда вселяла надію. Та й зайва
пара рук на підхваті завжди доречна, тим більше, невідомо,
як будуть розвиватися події надалі і чого чекати від людства, коли воно усвідомить своє справжнє становище.
Фомич повернувся вже через 15 хвилин. Він був
екіпірований і готовий до виходу. На плечі у нього висів
рюкзак, розміром приблизно з мій, літрів на 50-60.
– Ось, що значить військова людина. – Посміхнувшись сказав я. – Зброя є?
– Є ТТ-шник трофейний і двадцять п'ять патронів. –
Він відкинув край своєї тактичної куртки, під якою висіла
кобура з пістолетом. Ти помпу свою упакував?
– Так, сунув в рюкзак, щоб завтра не лякати народ.
– Це мудро. – Сказав Фомич. – Тож, в наявності три
комплекти спецівського сухого пайка, беріг його на особливий випадок, блін, майже як рідкісне дороге вино. Дня
чотири протримаємося на ньому, хоча, думаю, кілька тижнів жерти іще буде що, поки всі магазини не обнесуть.
– Знаєш, я думаю, що швидко не обнесуть, тому що
транспорту немає. Перти нема на чому. А ось велосипедами нам би не завадило обзавестися. Придивимося на світанку, можливо, знайдемо безхазяйний транспорт.
– Ще б здалося запастись масками. Через пару днів
почнеться такий сморід, що й уявити важко. Я подібне ба25
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чив під Кандагаром. Це була повна срань. Краще в автомагазині для автомалярів маски роздобути. Малярські маски
для нітрофарб – саме те, що потрібно, майже протигаз. Від
них толку значно більше, ніж від простих респіраторів.
Якби дістатися до мого села, звідки я родом – там у мене
невеликий склад на подібний випадок схований.
– Як думаєш, що нас всіх чекає? – запитав я.
– А хрін його знає. – Протягнув Фомич. – Якби не
було стільки трупів – було б все простіше. Але в цьому
випадку, народ панічно наляканий відсутністю зв'язку
і явними смертями. Ти ж розумієш, що більшість людей
бачили жмурів тільки по телевізору чи на похоронах у вигляді процесії, з вже акуратно упакованими в труни людьми. А тут – це ж просто психобілія. У половини від цього
видовища дах знесе. – Фомич міркував абсолютно спокійно. Було видно, що цей чоловік багато побачив на своєму
життєвому шляху.
– Так, – протягнув я, – завтра почнеться повний
треш. Якщо чесно, я не уявляю, як все буде. До такого ніхто не був готовий.
– Може й так, але, тим не менш, ми з тобою вже сидимо, зібрані в дорогу. Так що, не все так безнадійно. Головне – зберігати спокій і не пороти дурню.
– Як думаєш, є сенс завтра агітувати йти з нами народ? – Запитав я Фомича.
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– На велику прихильність пастви я би не сподівався,
оскільки народ буде в паніці і шоці. Більшість з них корінні міські жителі, які приросли дупою до диванів і Інтернету. Вони пропадуть що тут, що там. Але, по ходу будемо
пробувати обертати людей в свої маси. Людство має шанс,
якщо згуртується. Інакше – зиму йому не пережити. У хаосі вони знищать і переведуть свої запаси завчасно, а взимку їм прийде "гаплик" або від голоду, або від холоду, або
від зарази. Це нам іще поперло, що зараз на вулиці +15,
а через тиждень-два обіцяли вже зиму зі снігом і морозами.
Ось тоді буде повна дупа.
– Згоден. Пропоную рухатись у довколишні села
і заснувати там колонію з тих, хто буде зберігати адекватність. У селах ще є коні з возами, можна буде організувати
перевезення товарів з міських супермаркетів і аптек, щоб
на перших порах було що їсти. Як думаєш, військові або
поліція втрутяться, щоб взяти все під контроль?
– Можуть, але невідомо, як поведуть себе люди.
Зв'язку немає, нічого не працює. Вояки без наказу нікуди
не рушать, а наказу отримати немає звідки. Земля просто
зупинилася. У них теж купа смертей на голові. Дуже може
бути, що половина населення, що залишилося в живих,
з'їде з котушок. Пережити подібне і залишитися нормальним – тут треба мати по два залізних яйця. Головне, якщо
ситуація затягнеться – це пережити зиму, що є найстраш27
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нішим в таких умовах. Від холоду і пневмоній за зиму може лягти ще стільки ж народу.
– У військових може бути хоч якийсь вид зв'язку?
– Сумніваюся. Якщо вся електрика злягла – вони
теж залишилися сліпі й німі.
– От, срана неміч! – Сказав я. – Якщо це сталося по
всій країні, то це ж вся банківська система теж накрилася.
– Якщо так, то і країна теж, вважай, накрилася. До
світанку ще три години. Потрібно трохи покімарити, завтра сила богатирська знадобиться. – Сказав Фомич.
– Це точно.
ГЛАВА 3
ГЕНЕРАЛ
28 листопада 2024 року, 1-й день Нової ери.
Через три години я прокинувся від голосу Фомича.
– Сто чортів жабі в пику! – Голосно сказав він, визирнувши у вікно і побачивши жахливу картину. – Багато
бачив, але такого...
– Та вже, – відповів я, піднімаючись з дивану, – давай, вбиваємо запаси у холодильнику і висуваємося.
Щільно поснідавши, ми вирішили не брати відразу
з собою рюкзаки, а спочатку вийти і роздивитися, щоб
скоординувати свої подальші дії, спробувати зібрати якомога більше розсудливих людей.
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Атмосфера на вулиці стала ще більш зловісною.
Вчорашній жах трохи пройшов, криків вже не було чутно,
тому навколо стояла зловісна тиша. Вийшовши на дорогу,
Фомич озирнувся навколо.
– Капець, прямо картина Рєпіна "Куликовська битва".
Людей на вулиці майже не було. Самотні люди шарахалися від тіла до тіла і розсіяно дивились навколо.
– Решта, мабуть, бояться вийти на вулицю.
– Цілком імовірно. – Відповів Фомич. – Але я тобі
скажу, що після такого стресняку сон дуже міцний нападає. Так що скоро почнуть прокидатися. Оскільки зв'язку
немає і все навколо паралізовано – будемо вважати ситуацію самою надзвичайною. Пропоную формувати загін людей, розбивати на групи, комплектувати кожну групу медиком, розкидати обов'язки і домовлятися з приводу подальших дій. Як не дивно, але мародерства іще немає. Народ
ще в шоці. Якби не було стільки трупів на вулиці – тут би
вже циркова вистава почалася. Але картина справжньої
смерті рубає шмарклі у більшості сміливців. Значить так,
зараз будемо збирати народ. Беремо тільки тих, хто погодиться йти з нами і всіх дітей, які залишилися без батьків.
Облаштуємо цих – повернемося рятувати інших, кого зможемо, якщо порозумнішають до того часу.
– Вони до цього моменту можуть не дожити. – По29
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мітив я.
– Третина вже не дожила. Мати Земля влаштувала
природний відбір. І повір, він тільки починається. Все цікаве ще попереду. Всіх нам не врятувати, будемо намагатися врятувати всіх – вколошкаємо більшу частину залишків. Це завжди складно, приймати такі рішення, але тут
нічого не поробиш. Був би зв'язок і транспорт – то була би
інша справа. Половина ідіотів не захочуть нікуди йти,
а залишаться чекати допомоги від держави.
Як Фомич припускав, так і сталося. Приблизно через годину почали потроху виходити перелякані люди.
Обличчя їх висловлювали цілковитий німий жах. Тут Фомич залізним командним голосом порушив ранкову тишу:
– Городяни! Всі, хто хоче вижити, виходьте на вулицю і збирайтеся на цьому місці для отримання подальших інструкцій!
Через п'ять хвилин зібралося близько п'ятдесяти
осіб. Деякі були одягнені у домашній одяг, з накинутим
поверх куртками, хтось уже одягнувся по повній. Фомич
почав свою промову:
– Люди! Як ви всі прекрасно бачите, на Землі відбулося щось жахливе і невідоме. Зв'язку немає, відповідно,
масштабів катастрофи ми знати не можемо. Я пропоную
організовуватися у загони і рухатися до околиць міста у
села, що розташовані поблизу. Там є питна вода. Будемо
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шукати домівки з померлими господарями, облаштовувати
і займати їх для колективного проживання до з'ясування
обставин. Невідомо, наскільки це затягнеться, тому, потрібно діяти прямо зараз. Якщо хтось не згоден – я нікого не
тримаю, ви вільні, виплутуйтеся, як вмієте. Решті ж пропоную об'єднатися. Роботи на нас чекає дуже багато.
Як не дивно, але ніхто не пішов геть. Гучний командний голос Фомича вселяв довіру.
Я, стоячи біля нього, запитав оточуючих:
– У кого з вас гучний, виразний голос?
П'ятеро людей підняли руки.
– Беріть велосипеди тих, кому вони вже не потрібні
і об'їжджайте якомога більше кварталів, закликаючи людей
зібратися на центральній площі через півтори години, нехай збирають по домівках і по дорозі дітей, які залишилися
без батьків. Чуєте за дверима плач – беріть молотки, сокири і ламайте двері! Перевіряйте всі машини. Дітей одних
не залишати!
П'ятеро людей мовчки кивнули і пішли виконувати
покладене на них відповідальне завдання без будь-яких
заперечень.
Фомич знову заговорив:
– Військові і лікарі серед присутніх з вас є? – Один
чоловік підняв руку.
– Я лікар-інфекціоніст.
31

А. Анохін «Нова ера: обнулення»

– Не густо, – відгукнувся Фомич, – але добре хоч
так. На вас лягає відповідальне завдання. Беріть двох чоловіків у допомогу, роздобудьте великі сумки, підготуйте
в найближчій аптеці максимальну кількість ліків першої
необхідності. Ті, хто буде нести сумки – направляються до
зазначеної точки збору. Тільки діяти не поспішаючи, щоб
не створювати паніки. Заспокоюйте всіх, кого зустрінете
і направляйте на площу, закликаючи зберігати спокій. Ми
з вами будемо першою громадою, на нас буде лежати важлива місія – створити тимчасовий табір для нужденних,
поки не проясниться ситуація. У кого є діти – йдіть і збирайте їх в дорогу. Ви п'ятеро (він вказав на п'ятьох міцних
чоловіків) – в найближчому супермаркеті завантажуєтесь
по максимуму продуктами. Беріть все, що швидко псується, що пролежить без холодильника не більше декількох
днів, тому, що ці припаси через тиждень вже перетворяться на смердюче сміття. Місце збору громади – будинок
культури в селі Біличі. Зносьте все туди, збирайте місцевих. Також зносьте туди ковдри і предмети першої необхідності. Там буде перевалочний пункт подальшого розподілу. Ви, лікарю, після аптеки йдіть в лікарню і збирайте
лікарів на головній площі. У місті через день буде стояти
справжній сморід від померлих, тому, зволікати не можна,
але і паніку сіяти теж не потрібно. Показуйте всім приклад
спокою, не женіть хвилю страху, не проявляйте агресії.
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Закликайте всіх до спокою. Ми всі опинилися в одній великій сраці, тому, вибратися ми зможемо тільки спільними
зусиллями. Якщо всюди почнеться хаос – нам всім доведеться туго. Решта – збирайте речі першої необхідності, які
ви самі зможете нести. Не беріть непотріб. Через півгодини
збирайтеся тут і групою прямуйте у Біличі.
Розпустивши із вказівками групу, ми з Фомичем повернули додому за своїми клунками, щоб вже екіпірованими піти на головну площу.
– Ти як справжній полководець. – Сказав я Фомичу
із захопленням у голосі.
– Мріяв в дитинстві бути генералом і командувати
армією. От і збулася мрія ідіота.
– Що ж, – погодився я, – йдемо ще на закупи.
Через те, що сталося, люди покидали все. Багато хто
помер прямо на робочому місці. Все було відчинене.
Я направив Фомича в будівельний магазин, там ми взяли
велику сокиру і ножівку по металу.
– А ножівка тобі навіщо? – Не зрозумівши, запитав
Фомич.
– Будемо з тебе справжнього полководця робити.
Тут по сусідству є музичний магазин, йдемо туди.
Стьопа не став мучити питаннями, а мовчки пішов
за мною. Зайшовши в музичний магазин, я зняв найбільшу
духову трубу і швидко відпиляв від неї половину. Вийшло
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щось на зразок рупора.
– Тримай. Тепер ти справжній полководець-оратор.
На площі знадобиться, щоб перегорланити натовп.
– Ну ти й учудив! – Сказав Фомич і як закричить на
мене в рупор: – Увага, увага!
У мене мало серце не зупинилося.
– От кнур ефіопський! Ти попереджай, я від несподіванки і гучності мало в штани не наклав.
Зайшовши по дорозі в магазин автозапчастин, ми
обзавелися масками, а також, повернули у спортивний
і взяли дві пари лижних масок для захисту очей. Все це ми
упакували в рюкзаки. Взагалі, ми з Фомичем являли собою
вкрай цікаве видовище: двоє екіпірованих кремезних чоловіків, з рюкзаками, у одного в руках сокира, у іншого –
половина блискучої духової труби.
– Дожилися. Навіть грошей нікому заплатити за покупки. – Прикро сказав Фомич.
– Ну, якщо посипалася банківська система, то гроші
людям теж не знадобляться. Скоро ковбаса стане основною ходовою валютою. Тільки вдумайся: за одну секунду
пропали багаті і бідні.
– Бідні і багаті то пропали, зате поділ на розумних
людей і дебілів залишився. Вижити допоможе не багатство, а вміння працювати руками і головою. Біда сучасної
людини в тому, що вона стала багато думати і мало роби34

А. Анохін «Нова ера: обнулення»

ти. Нас практично перекинуло назад в кам'яний вік. Всім
цим приладдям, дрилями, шуруповертами хіба що в носі
тепер колупати. З усього технологічного прогресу, рахуй,
один тільки газозварювальний апарат і залишився.
– Знаєш, що я думаю? – Перебив його я. – Нам обов'язково потрібно призначити двох-трьох людей, які будуть вести облік прибулих до перевалочного пункту і записувати кожну людину: хто і що вміє, в який будинок
поселено, якщо раптом терміново знадобляться конкретні
вміння, навички або знання – щоб не бігати і не тарабанити
в усі двері, шукаючи фахівця.
– Це мудра ідея – погодився Фомич. – Поблизу від
міста є чотири села. Перевалочний пункт зробимо один,
звідти можна буде розподіляти по громадам, щоб в кожну
громаду потрапили медики, психологи для розмов з дітьми, які залишилися без батьків, ну і побільше різного роду
умільців укомплектувати б до кожної громади. Прийшов
час всім міцно попрацювати. Поодинці добре бути тільки
диверсантом, якщо потрібно комусь наваляти або підпаскудити. А якщо мова йде про збереження роду людського,
то тут вже треба натовпом триматися. І дуже важливо тримати під жорстким контролем всіх розумників, які захочуть нічого не робити і жити за рахунок інших.
За розмовами ми підійшли до площі. До цього часу
там зібралося близько 700 осіб. Чоловіки, жінки, що три35
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мали дітей, літні та молоді – тут зібралася найрізноманітніша публіка. Від плачу дітей і перемовлянь людей між
собою стояв досить стійкий шум. На підвищенні нікого не
було видно.
– Зібратися зібралися, а лідерів не знайшлося. –
Сказав Фомич. – Десь я таке бачив. Треба розділити маси
для інструкцій. Матерям з дітьми інструкції дамо окремо.
З цими словами Фомич зайшов на підвищення,
представився офіцером, що зголосився допомогти населенню і розпорядився, щоб жінки з дітьми відійшли трохи
вбік і закликали дітей до спокою та тиші. Далі він виділив
з натовпу військових, керівників, медиків, рятувальників
і поліцейських, попросивши їх розбитися на відповідні
групи, щоб легше було згодом розподілити обов'язки. Кілометрів за п'ять на околиці міста знаходилося поруч одне
біля одного, чотири, середніх розмірів селища: Біличі,
Шилкіно, Фастівці, Жданово. За останні два роки прогрес
витіснив сільськогосподарські професії, у зв'язку з чим з
сіл виїхало до міста більша частина населення. Села майже
перетворилися у села-привиди. Біличі – було найбільшим
населеним пунктом з усіх чотирьох, там була своя невелика амбулаторія, досить великий будинок культури, іменований "клубом" і велика церква. Саме тому і було прийнято рішення заснувати там перевалочно-розподільний
пункт. До слова сказати, люди практично одноголосно ви36
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знали Фомича своїм лідером. Чи то за його ефектний блискучий золотий рупор, чи за добре обличчя, що вселяє спокій та гучну і впевнену розмову. Шістнадцять людей з керівників і військових ми з Фомичем призначили його дублерами, двоє з яких повинні були організувати
безпосередньо перехід людей до сіл, шість чоловік зі своїми групами повинні були попрямувати в інші мікрорайони
міста для збору і пошуку дітей. Четверо зі своїми групами
повинні були організувати перевезення продуктів, медичних препаратів, теплого одягу і ковдр. Решта четверо мали
організувати зі своїми загонами очищення вулиць, що ведуть до сіл від лежачих на дорогах тіл. Ламаючи голову
над тим, у чому перевозити тіла і предмети першої необхідності, ідею несподівано підкинув лікар з місцевої лікарні, запропонувавши ліжка-каталки використовувати замість візків і тачок. З огляду на їх розміри, легку вагу і маневреність, вони були дуже хорошим виходом із ситуації.
Так само Фомич закликав в рупор всіх оточуючих придушувати будь-які прояви агресії, насильства і злодійства
один відносно одного. Для більшої впевненості він дозволив на місці знищувати беззаконня. Поліцейським було
доручено стежити за порядком, супроводжуючи кожну
групу.
Розподіливши обов'язки, ми з Фомичем розжилися
двома велосипедами і рушили у Біличі до майбутнього
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розподільного пункту, щоб довести до відома населення,
що там залишилося і провести усі підготовчі заходи. Через
всі чотири села протікала річка, в кожному дворі була криниця, так що з водою проблем не повинно було виникнути.
Єдине питання стояло у місці для загальної їдальні і місці
для приготування їжі. З цим питанням ми вирішили розібратися, будучи на місці.
Дорогою ми продовжували розмову про ситуацію,
що склалася. Я висловив свої міркування:
– З огляду на те, що в місті близько 50 тисяч населення, третина якого померла, залишається приблизно
30 тисяч тих, що вижили. У чотири села нам їх не розіпхати. Потрібно буде підключати села по іншу, протилежну
сторону міста.
– Значить будемо підключати, – відповів Фомич, –
хоча мені здається, що перші кілька днів добра половина
людства замкнеться вдома і буде грати у виживальщиків,
очікуючи дива і того, що все повернеться, як було. Ти бачив обличчя більшості людей, особливо молоді? Вони до
сих пір, ніби не вірять в те, що відбувається. Це ми з тобою
люди, які вже в надлишку сьорбнули життєвих фекалій на
своєму віці, а ці "вазонки", вирощені на квартирному підвіконні – у них же тирса у голові. Вони ж не вміють ні хріна, крім як сидіти у своїх шарманках. Дай бог їм пережити
зиму, а навесні доведеться брати в руки лопати і працюва38
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ти, сіяти, орати. Тут статус вже не вирішує. Корисний для
оточуючих мізками – сиди і думай, ні – бери лопату і працюй.
– Це мене турбує найменше. – Сказав я. – Життя навчить всіх, хто захоче жити. Мене найбільше турбує медицина.
– А що медицина? – Запитав Фомич.
– А то, що як і всі наукові фахівці, люди без комп'ютерів і техніки буквально стали сліпими кошенятами.
Багато молодих фахівців без телефону та Інтернету вже
і клізму не можуть правильно поставити. А що говорити
про апарати вентиляції легенів, устаткування для операційних, лабораторій, аналізів...
– Тут, Андрюха, як і в усьому: повна срака. В нас
у м'ясорубці, під Кандагаром, був один старий прапорщик
санітар, так він робив операції пораненим за допомогою
канцелярського ножа, спирту і триповерхових матюків.
Ото був мужик! Нам би пару таких в команду. Підірвався
на міні, бідолаха.
– Доведеться сподіватися на старих барсів, які ще
пам'ятають стару школу, народну мудрість і народні рецепти. – Сказав я.
– Та вже, ти тільки уяви собі: людство, розвиваючись в технологіях, розумово повністю отупіло. Всі звикли,
що нічого не потрібно довго пам'ятати, що все можна зав39
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жди прочитати в Інтернеті, у всьому допомагали машинки
і пристосування, а тепер все це вирубалося і всі дружно
вклякли. Немає більше світової криниці знань. Що у кого
в головах залишилося – тим і користуйся. Жах просто.
– Більшості тих, хто вирішив залишитися, схоже,
і в голову не прийшло, що завтра в місті сморід буде стояти стовпом. Все одно доведеться організовувати людей для
зачистки територій міста, а то ця погань потім повалить до
нас у громади в вигляді купи інфекцій. І куди стільки трупів дівати?
– Куди, куди, в кар'єр звалювати. – Буркотливо відповів Фомич. Ями кожному рити задовбемось, а часу до
холодів обмаль. Для початку потрібно буде з селищ всіх
жмурів подалі вивезти. Там цієї бацили точно не потрібно.
Сто гаків чорту в дупу! Скільки в житті бачив фільмівкатастроф, і всі до безтями видовищні, а все тому, що там
показують тільки саму катастрофу, а як розгрібати завали,
вивозити тіла – хто ж таке зніматиме?
– Хто ж таке буде дивитися?
– Краще б таке дивилися. Глядиш, тепер би не ходили, як барани.
– Добрий ти чоловік, Фомич. – З іронією сказав я. –
Тобі б квіти вирощувати.
– Ага, кактуси. – Фомич окинув мене поглядом. –
Ми з тобою схожі не на квітників, а на дроворуба і бремен40
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ського музику: ти з сокирою, я з грамофоном.
Ми доїхали до Біличів.
Практично біля в'їзду в село нас зустріли священик
і війт (голова сільради). Побачивши Фомича з золотим саморобним рупором, війт підніс руки до неба:
– Це ж ви той генерал, який взявся рятувати всіх
людей в місті? Я війт цього села Михайло, а це отець Василь.
– Генерал? – очі Фомича полізли на лоба від подиву.
– Слава Богу! Нам дуже потрібна допомога! – Підхопив священик. – Син війта був якраз в місті сьогодні
вранці і бачив, як усіх людей збирав чоловік із золотим
рупором.
Фомич явно був в шоці, що його охрестили генералом, і хотів було відговоритися, але я тицьнув його ліктем
в бік, бо час підтискав.
– Багато у вас загиблих – запитав я?
– Дуже багато. – Відповів війт. – Сто двадцять дев'ять. У кожному з житлових будинків хтось помер, в амбулаторії доктор і медсестра теж померли. Люди у селі
в основному старі живуть, не можуть самі впоратися. Ви
можете сказати, що сталося? І коли знову світло дадуть?
– Схоже, що електрики більше не буде. Толком ніхто нічого не знає, але мабуть, на Землі сталося велике
лихо. Ми з вашого дозволу зробимо тут в клубі перевалоч41
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ний пункт для прибулих. У місті їм не вижити без води
і світла, а наближається зима. Нам зараз як ніколи потрібно
згуртуватися, щоб вижити. – Сказав я війту.
– Звичайно, все що потрібно – у вашому розпорядженні, тільки б допомогли нам із померлими.
Фомич окинув село поглядом і сказав:
– З огляду на кількість тіл – копати ями не встигнемо. Доведеться везти в міській кар'єр і робити там братську
могилу. Інакше, якщо тіла почнуть розкладатися, ті, що
залишилися в живих, можуть померти від зараження чи
інфекції. Коні в селі є з возами?
– Є шість коней і три вози. – Відповів війт.
– Не густо, але краще, ніж нічого. Сподіваюся, в сусідніх селах теж знайдеться кілька. Молодих скільки в селі?
– П'ятеро людей. Три хлопця і дві дівчини.
– Значить, нехай хлопці запрягають вози, зараз підтягнеться перша партія людей, організуємо вивезення тіл.
Іди отче, говори, нехай прощаються з рідними. А ти, Михайло, покажи нам клуб, щоб прикинути, що і до чого.
– А як же службу відправити? – Запитав розгублений отець Василь.
– Вибач отче, але якщо до вечора не вивеземо, завтра тут сморід такий почнеться, що не продихнути буде.
Люди похилого віку набагато швидше розкладаються, ніж
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молоді. Доведеться тобі служби по дорозі у кар'єр відправляти.
Ми попрямували до клубу. Дорогою я тихо заговорив до Фомича, щоб не почув війт:
– Я ж казав тобі, що полководця з тебе зроблю.
– Матері його ковінька! Генерал.
Клуб виявився досить великою спорудою з цегли.
Він складався з великої просторої зали, підпертої колонами
і декількох менших прилеглих приміщень.
– Тут можна влаштувати продовольчий склад, – сказав я Фомичу, вказуючи на одну з сусідніх кімнат, – і потрібно буде знайти пічника та за день-два спорудити тут
два-три каміни. На в'їзді в село є будівництво незавершене,
там є цегла, камінь і пісок. Може ще й цемент знайдеться –
на перший час вистачить, а там видно буде. Ця кімната
якраз при вході, тут посадимо писаря, щоб людей прибулих відзначав.
В кінці зали була іще одна, невелика кімната зі столом і стільцями. Фомич окинув її поглядом і сказав:
– А в цьому відсіку влаштуємо штаб-квартиру для
нарад. Потрібно зібрати мізкуватих людей і вирішувати,
що й до чого.
Буквально через годину прийшла перша бригада –
люди, яких Фомич зібрав найпершими біля будинку. Відібравши десяток міцних хлопців, Фомич направив їх ван43

А. Анохін «Нова ера: обнулення»

тажити тіла на вози. Люди, розуміючи всю тяжкість свого
становища, дивилися на Фомича, як на порятунок і навіть
не думали противитися. Решту людей він відправив виносити все зайве із зали клубу.
Ми ж попрямували оглянути амбулаторію, яка була
неподалік. Зайшовши в амбулаторію, ми жахнулися: ремонт тут не робився, напевно, з часів побудови самої амбулаторії. Ніякого обладнання тут не було. Було близько
десяти ліжок, на двох лежали закляклі тіла людей похилого віку, неподалік на підлозі лежала медсестра. Лікаря ми
знайшли мертвим у його кабінеті. Удар настиг його в кріслі. Фомич похмуро звів брови:
– А, собача кров! Тут що зі світлом, що без нього.
З усієї медичної апаратури три клізми та один горщик і ті
немає кому ставити. – З цими словами він глянув на лежачу медсестру. – Хворіти тепер не бажано. Давай винесемо
цих чотирьох на вулицю, нехай їх на вози забирають.
Коли ми винесли тіла з амбулаторії, в село підійшло
іще чоловік п'ятдесят новоприбулих. Вони штовхали близько двадцяти лікарняних ліжок-каталок, завантажених
продовольством, ковдрами, теплим одягом і медикаментами.
– Фомич, он лікар-інфекціоніст, якого ми першого
відправили. Давай керуй, нехай він приймає амбулаторію і
розгортає тут свій шпиталь.
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– Це правильно.
Він гукнув лікаря і двох хлопців, які штовхали каталку, доверху набиту ліками. Замість бортів, щоб нічого
не випадало по дорозі, її туго обв'язали простирадлами по
периметру. Давши їм вказівки, ми попрямували до решти.
Фомич швидко знайшов добровольця на роль писаря, нею
виявилася дівчина на ім'я Вероніка, років тридцяти, яка
працювала до цього діловодом.
Всі розвантажені каталки ми залишили в приміщенні клубу для додаткових спальних місць.
– Фомич, може звезти штук десять каталок в те
приміщення – я махнув рукою на кімнату розміром приблизно 6х8 метрів. – Влаштуємо там дитячу кімнату для
сиріт. У купі їм все ж буде веселіше.
Фомич гукнув кількох чоловіків, і вони перекотили
вісім каталок до кімнати, зсунувши їх по дві, щоб поперек
могло розташуватися більше дітей за один раз.
Роботи було стільки, що ми не встигали на всіх розриватися, але втоми ми не відчували. Побачивши нових
прибуваючих людей, ми розуміли, як багато всього нам ще
належить зробити.
Вероніка виявилася дуже спритною і не дивлячись
на величезний потік людей, відмінно справлялася зі своєю
роботою, записуючи кожного прибулого в алфавітному
порядку, його адресу в місті, рід діяльності, освіту. Війт
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приніс їй для цієї справи кілька чистих старих книг для
обліку майна.
В одній з кімнат ми розгорнули пункт харчування.
Туди знесли столи і лавки із зали клубу. Частину столів
і лавок залишили в залі біля стіни, оскільки в їдальні місця
було не дуже багато. Там ми намітили пробити в стіні дірку і спорудити піч для приготування їжі. Серед прибулих
знайшлося два муляра, тому їх негайно відрядили з війтом
за інструментом, щоб вони могли невідкладно взятися за
роботу. До смеркання залишалося близько трьох годин. За
цей час вози зробили по п'ять ходок з тілами. До кар'єра
було близько семи кілометрів, тому сказати, що коні були
в милі – це нічого не сказати. Близько тридцяти чоловіків
з новоприбулих були спрямовані в три сусідні села на допомогу у вивезенні тіл. Нагодувавши та напоївши коней
і давши їм годину перепочити, вони попрямували на підмогу в сусідні села, оскільки відстань до кар'єру з них була
більшою, ніж з Біличів.
Призначивши ще одну дівчину писарем, Фомич направив її по всіх будинках села, щоб переписати всіх старих, дізнатися їх професії в молодості, а також дізнатися,
які будинки є порожніми для подальшого їх заселення.
Люди тим часом все прибували. Багатьох з них повторно
відправляли до міста, щоб знову запастися провізією і всім
необхідним.
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Дивлячись на всю цю картину, ми з Фомичем зупинилися біля входу в клуб. Фомич здивовано сказав:
– Ну і мурашник ми тут розгорнули за день. Скажи
мені хтось тиждень тому, що я стану генералом, то я послав би його куди подалі. Дивись, як біда людей об'єднує.
– Так, якщо їх не згуртувати – глотки одні одним
перегризли б.
– Ще будуть гризти. – Похмуро відповів Фомич. –
Половина ще не усвідомила тієї дупи, в яку ми всі потрапили. Якщо все йде так, як нам здається – то немає більше
жодного виробництва, немає ніяких записів, немає фармацевтичних підприємств. Поки знищимо запаси міських
продовольчих складів, аптек і магазинів, все буде тихо.
А далі що робити? Нового ж товару не привезуть. Потрібно самим садити овочі, сіяти зерно, одяг шити, лікувати
якось без комп'ютерних обстежень. Доведеться відразу
урізати пайки, а ось тут відразу і почнуть вилазити незадоволені, які захочуть піти шукати щастя або де на шару набити собі черево. Руками половина нічого не вміє робити.
Прогрес, мати його. Андрюха, я не знаю, як нам з цього
всього вигребти. На війні, коли когось рятуєш – ти береш
на себе за нього відповідальність, а тут, дивлячись на це,
я просто припухаю.
– Не сци, Фомич, прорвемося. Будемо черпати
знання у людей похилого віку – це зараз єдине джерело
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мудрості і знань. Всі ці доктора сучасних наук і вчені, які
рвали глотку, говорячи, що вони світлі розуми планети,
а люди похилого віку вже ні на що не здатні і що їх знання
застаріли, тепер наклали повні штани. Без своїх комп'ютерів і без Інтернету більшість з них ні на що тепер не здатна. А старі люди – це джерело. Вони все пам'ятають, навіть
як ділити і множити в стовпчик.
– Так, тут ти правий на всі сто. Тільки ось старі навряд чи нам пояснять, що за чортівня відбувається на Землі. Тут якраз треба сучасні мізки запитати, це ж вони з їх
нано-технологіями свої руки доклали до цієї дупи, щоб їм
в роті скисло, а в штанях відвисло.
Серед прибулих виявилося кілька інженерів, геодезист, студент-сейсмолог, заступник голови міського відділення поліції підполковник Вязінський та начальник штабу
місцевої військової частини Тарасов у званні майора. Як не
дивно, він теж виявив повагу до Фомича. Я з гордістю дивився на Стьопу. Щось все-таки було в ньому монументальне. Приклад того залізного мужика, подібні якому майже
всі вже давно вимерли, як стародавні мамонти.
Ми зібралися у нашій оперативній штаб-квартирі,
яку Фомич так і прозвав. Він закрив двері і дочекавшись,
коли всі сядуть, запитав:
– Панове! Може хоч хто-небудь проллє світло на
наше незавидне становище, в якому ми всі з вами опини48
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лися?
Першим відповів геодезист:
– Я думаю, що ударна хвиля з'явилася внаслідок
руйнування магнітного поля. Це могло статися при бурінні
китайцями земних надр. Товщина земної кори передбачає
глибину від 40 до 100 кілометрів. Вони могли дістатися до
кордону земної кори, увійшовши в земну мантію. Будову
Землі було вивчено дуже поверхнево і в більшості теоретично. Людство вивчало космос, галактики, що знаходяться на мільйони світлових років від нас, а те, що у нас під
ногами – так і не дослідили як слід.
– Прямо, як і сама людина, – сказав я, – навчилися
робити безліч складних операцій, клонувати, а вивчити
мозок більше ніж на 10 відсотків так і не змогли.
– Саме так, – продовжив геодезист, – так глибоко
ще ніхто практично не занурювався в шари Землі, мені
здається, там могло пошкодитись щось на зразок другого
магнітного поля, тільки більш потужного, ніж на поверхні.
Його пробій теоретично міг викликати те, що трапилося.
– Як думаєте, є шанс виправити ситуацію? –
запитав я.
– Не уявляю. Моїх знань для цього явно не достатньо. Але все ж, я можу припустити, що після цієї події на
Землі все буде змінюватися.
– Включаючи клімат і сейсмічну ситуацію. – Підхо49
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пив студент-сейсмолог. – Якщо магнітне поле землі зруйноване або кардинально змінене, то нам варто чекати великих змін у майбутньому.
Фомич похмуро, задумливо протягнув:
– Загалом, з якого боку колобка не крути, все одно
з будь-якого боку срака. Які пропозиції у поліції і військових?
Майор Тарасов почав перший:
– З місцевого керівництва всі зникли. Зв'язку немає
ніякого. Відомство, якому підпорядковується частина, знаходиться за 430 кілометрів звідси. Хоч убийте, але я не
уявляю, як з ними зв'язатися. Перед від'їздом сюди я дав
наказ очистити територію частини від тіл і звезти на тачках
в один з недіючих підземних бункерів. У нас з 450 солдат
всього двісті шість вижили.
– Ну так, – підхопив Фомич, – в армії навіть ритм
серця йде "в ногу". Було б непогано виставити чоловік
двадцять у посилений караул навколо складу зі зброєю.
Можуть знайтися розумники розжитися стволами і припасами.
– Уже виставив, але тільки п'ятьох. Повернуся і накажу посилити. – Серйозно погодився майор.
– Які у вас варіанти? – запитав Фомич поліцейського.
– У нас ситуація схожа. Зв'язку з керівництвом не50
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має. Напевно, все своє побігли рятувати. Я думав, хлопців,
що залишилися, у кого немає сімей, відправити патрулювати місто.
– Місто патрулювати просто так немає сенсу. Поодинці і пішки вони там не принесуть користі. – Відповів
Фомич. – Зараз місто схоже на одну велику трупарню. Всіх
нам не вивезти, через пару днів почнеться похолодання,
а через два тижні – снігопад. У місті немає води, опалення
та умов для існування. Нам потрібно кинути зараз всі сили
на переміщення продовольства. Потрібно буде замість основного складу використати церкву. У сусідньому селі
є занедбаний елеватор. Туди звеземо зерно на майбутній
посів. Овочі ж для збереження потрібно переносити в підземелля, недоступні для мародерів.
– Усередині військової частини є стратегічна невелика підземна водойма, схожа на дуже великий колодязь.
Про неї мало хто знає, це наш водяний НЗ. – Мовив майор
Тарасов. – Солдати зиму з ним спокійно протримаються.
Він якраз знаходиться біля складів і казарм. Я переміщу
особовий склад ближче до складів і там же, в бункери, можна перевезти овочі на їжу і на посадку для безпечного
зберігання. Скільки людей виділити вам сюди на охорону?
– Скільки людей залишилося в поліції? – запитав
Фомич поліцейського, підполковника Вязінського.
– Двадцять п'ять чоловік.
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– По три поліцейських потрібно залишити в кожному селі стежити за порядком. А інших і чоловік п'ятдесят
солдатів, потрібно розосередити серед тих, що перевозять
запаси, для охорони вантажів. Якщо будуть напади мародерів – стріляйте на ураження. Ніяких попереджень у повітря, все як у військовий час. А він зараз навіть серйозніший, ніж військовий.
– Згоден. – Сказав майор. – Завтра на світанку мої
люди у вашому розпорядженні. Я відправлю з ними п'ять
польових печей для обігріву клубу і накажу приштовхати
одну мобільну кухню-причіп для приготування їжі. Вона
на 450 літрів, за один раз можна багатьох нагодувати.
– Підтримую, – сказав Вязінський, – своїх хлопців
зберу і розосередимося по ділянках години через дві. Як
будемо тримати зв'язок?
– В кінці кожного дня по одній людині будуть приїжджати велотранспортом сюди, через них будемо координувати наші дії. Тобі майор краще бути з особовим складом в частині. Зиму доведеться зустрічати в стані облоги.
Ну що ж, давайте братися до діла.
– Поки ми в повному складі, – сказав майор Тарасов, – невідомо, коли зберемося ще раз, всі разом. Мужики,
давайте згадаємо всіх, кого з нами більше немає. Склянок
немає, так що вибачайте. – З цими словами він дістав з кишені куртки пляшку коньяку.
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Кожен з присутніх мовчки зробив по кілька великих
ковтків, так що пляшка до кінця кола спорожніла.
– Треба склад і з цим "пальним" влаштувати, – сказав Фомич майору, – з медичного обладнання спирт тепер
буде головним антисептиком, а в майбутньому, можливо
і анестезією при операціях.
– Влаштую. – Сказав майор. – Ну що ж, панове,
я пішов до своїх. Удачі, генерал.
– Слухай, Тарасов, ніякий я не генерал, я капітан
у відставці, це хтось із цивільних ляпнув і прив'язалося за
день. – Ніяково сказав Фомич.
– Та ні, Степан Фомич. Ви удвох (він кивнув на мене) за день зробили те, що нікому не під силу. Так що це
твоє повністю заслужене звання! Я радий, що є ще такі
мужики! І я готовий тобі підкорятися. Відійдемо ще на два
слова. – З цими словами він кивнув мені і Фомичу.
Всі потисли один одному руки і розійшлися. Ми
ж відійшли з Тарасовим в сторону.
– У вас зброя є? – запитав він.
– У мене ТТ-шник з війни та 25 патронів, у Андрюхи помпова рушниця вкорочена. Не густо, але, як то кажуть, чим багаті. Є пропозиції?
– Ну, танками забезпечити не зможу, всі на балансі
рахуються, але завтра з хлопцями пришлю пару лівих укорочених автоматів, та штук п'ятсот набоїв на всякий випа53
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док. Якщо почнуться повстання або напади ззовні – на вас
перших почнуть полювати.
– Від щирого серця дякую! – Відповів Фомич. На
цьому ми розпрощалися.
На вулиці стемніло, для освітлення табору біля клубу запалили кілька великих смолоскипів з солярки, гасу і
старих ганчірок, в приміщенні ж запалили кілька десятків
свічок. Звичайно, це було великою розкішшю, але я вирішив, що після пережитого стресу першу ніч потрібно провести при світлі, щоб уникнути паніки і щоб люди звикли
до обстановки.
Ми ж з Фомичем попрямували в одну хату, де жив
самотній дід Микита, про якого війт нам розповів, що він
найстаріший і самий мудрий житель села, хоча, скільки
йому було років, війт не знав.
ГЛАВА 4
ГОСТИНИ У ДІДА
Ми увійшли в старовинну хату. Дід Микита нас радісно зустрів. На вигляд йому було років вісімдесят. Маленький і щуплий дідок з добрими очима і сивою, короткою
борідкою. Халупка його складалася з двох малесеньких
кімнат, біля вікна стояв невеликий столик з двома табуретками та ліжко, в іншому кутку стояла піч-лежанка, в якій
потріскував вогонь. Дід сидів у старому кріслі, з протер54
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тою до дірок оббивкою, біля печі.
– Здорові будьте, хлопчики. То це ви, виходить, герої, які врятували людей?
– Вечір добрий, дід Микита, виходить що так, от
тільки ми не герої, а звичайні люди. – Відгукнувся Фомич.
– Гаразд, не скромничайте. Можете звати мене просто дідом. Це прізвисько я отримав ще після Другої світової війни, бо вже тоді сивим був.
– Скільки ж тобі років, діду?
– Через місяць буде 103.
– Ніфіга собі. А на вигляд років вісімдесят.
– Ну, дик, як кажуть: "сила Бога – для людини підмога, а якщо будеш загартовуватися щоранку водою студеною, то і виглядати будеш так само". – Весело відповів
дід. – Давненько у мене гостей не було. Я коли молодший
був, так на все село шив рукавиці і черевики, а люди мені
їжу носили. Тепер вже шити не можу, але люди все одно
їжу приносять, не забувають, тільки надовго не затримуються, тому поговорити мені ні з ким. Ну, що, по маленькій, за знайомство? Мені Нюрка якраз принесла помідор
солоних, хліба та сала.
– З такою людиною випити не відмовимося. – Відгукнувся Фомич.
– Ну тоді візьми з серванта склянки, а бутель тут під
столом стоїть. – Сказав він Фомичу. – А ти, синку, візьми
55

А. Анохін «Нова ера: обнулення»

в погрібці помідори та сало. – З цими словами він вказав
рукою невеликі двері у коридорі.
Я підійшов до дверей і відчинив їх. Це виявилося
щось на зразок земляної шафи-холодильника. З дерев'яної
полиці я дістав банку з квашеними помідорами і загорнутий у папір шматок сала, утиканий часником. Фомич дістав з кишені цибулину, ніби наперед знав, що буде "застілля" такого роду.
– Дід, тобі погано не стане від самогону?
– Ех, синку, погано буває, коли межі немає. А якщо
з розумом жити – то і надлишку не буде.
Фомич налив самогону у три склянки.
– Ну, за тебе, дід. І спасибі за частування.
– Ні, хлопчики, давайте за вас вип'ємо. Я вже досить
пожив, а вам ще жити та жити. Війт каже, що світло пропало по всьому селу і місту, а коли буде – невідомо.
– То, діду схоже, що світло по всьому світу пропало.
– Та ти що! – здивувався дід. – Як же так?
– Китайці щось нахімічили, щоб їх пес за ноги покусав. Яму дуже глибоку вирили, ось і бабахнуло все. Тепер нічого електричного не працює, навіть компаси не показують сторони світу. Залишилися ми сліпими кошенятами, та без зв'язку.
– Ну і справи. – Протягнув дід. – Великий лоб,
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а в голові мох. Не думав, що застану таке дивацтво. В першу війну народився, другу пережив, телефон без дротів
навіть бачив, з екраном, як у телевізора, а тепер таке.
У мене світла і зроду не було, я звик і без нього обходитися.
– Так, але в містах все на електриці працювало.
А тепер все зупинилося, навіть жодна машина не їде без
іскри. Скажи дід, а є може якісь давні методи зв'язку, щоб
без електрики?
– У другу світову, поштові голуби нас дуже рятували.
– А як їх навчити носити пошту?
– Око голуба мале, та далеко бачить. – Загадково відповів дід. – Ось тільки навчити їх не можна. Голуб може
знайти дорогу тільки до рідної домівки, де він виріс. Навіть якщо його заховати в ящик, та відвезти за сто кілометрів, а потім випустити – він дорогу додому все одно знайде. Тому і вивозили голубів з собою, щоб потім надсилати
ними послання. Голуб відчуває земний магнетизм. Хоча,
якщо ти говориш, що компаси не показують, то може,
і птиці теж збилися з пантелику. От створіння людина: все
навколо норовить знищити.
– Як же зі світом зв'язок тримати?
– У стародавні часи зв'язок тримали через світлову
абетку. – Відповів дід.
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– Морзе чи що? – Запитав я.
– Агась, нею. Світлових абеток завжди було багато,
у кожного народу вона була своя, а після, люди зробили
універсальну абетку, яку розуміють всі народи. Потрібно
в один, і той же час, як стемніє, лізти на найвище місце,
один подає сигнал за допомогою спеціальної лампи, а інший в підзорну трубу дивиться на відповідну вежу. Так
можна передавати слова на сотні кілометрів, якщо туману
немає, та лампа потрібна яскрава.
– Хороша ідея. – Відповів я. – Ось тільки лампу потрібно побільше і пояскравіше, щоб було видно на всі боки, а не в один. Ми ж не знаємо, де побачать повідомлення.
– Я вас навчу хлопчики, як зробити таку лампу.
Якщо взяти два однакових відра і прорізати в обох вертикально по три віконця по колу на рівних проміжках, опустити відро у відро і поставити в нього яскраву лампу гасову, так щоб віконця в відрах збігалися, то з віконець буде
литися світло. Якщо повернути відро, то віконця закриються. Ось тобі і вся абетка.
– От дід, от голова! – Вигукнув Фомич. – В житті
б не додумався до такого простого, але дієвого пристрою.
– Голова – всьому початок. – Відповів дід.
– Потрібно буде завтра ж зробити світловий ліхтар,
та регулярно відправляти зв'язківців пробувати налагоджувати зв'язок. Глядиш, за кілька днів щось і вийде.
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Тим часом дід продовжив:
– Якщо зв'язок потрібно дуже далеко передати, то
призначаються сигнальні вежі, у кожної свій номер і положення. Коли передають слова, то вказують в кінці повідомлення, від якої вежі воно передано, і для якої потрібно
доставити. І так по черзі повідомлення повторюється, поки
не дійде до тієї вежі, з якою потрібно домовитися.
– Дід, ти тільки що врятував купу життів. –
Мовив я.
– То хлопчики, все мудрість життя. Завжди сподівайтеся тільки на те, що одягнуто на вас, що є у вас в голові і що лежить близько біля вас. Не зазіхайте і не розраховуйте на те, чого не бачите або чого у вас немає. Інакше,
завжди залишитеся ні з чим.
– Так ось людство, понадіявшись на технічний прогрес, не залишило ніякого старого резерву на подібний
випадок, який працював би навіть в пустелі. Всі сподівалися на те, що вони придумали Інтернет і світло. А тепер все
пропало. І знання теж на межі вимирання.
– І від розуму сходять з розуму. А книги старі навіщо? Знаєте, скільки в них мудрості закопано? – Запитав
дід. – Навіть в старих художніх книгах завжди описано
багато різних пристосувань, які можна використовувати
і по цей день. Шкода тільки, що людей багато невинних
померло, щоб це зрозуміти. Дай бог, щоб люди зрозуміли,
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за що їм таке далося, та не повторювали більше своїх помилок.
– Сумніваюся, звичайно, але теж сподіваюся. – Сказав Фомич.
Дід виявився дуже цікавим і багато знаючим співрозмовником. Я помітив, що самогонка розморила його,
і він почав засинати на ходу. Ми прибрали зі столу, поклали його спати, перенісши в ліжко, а самі вирушили в свій
штаб, щоб теж відіспатися. Я відчув, як ноги мої, немов
налилися свинцем. День здавався якимось нескінченним.
Розстеливши на підлозі спальні мішки, ми в одну мить поснули.
ГЛАВА 5
СИГНАЛЬНІ ВЕЖІ
29 листопада 2024 року, 2-й день Нової ери.
На ранок прибуло 50 солдатів, озброєних автоматами, від майора Тарасова. Як він і обіцяв, вони принесли
з собою п'ять залізних круглих польових печей, і приштовхали напівпричіп-кухню. П'ятеро солдатів тут же взялися
встановлювати печі, інші приєдналися до груп забезпечення продовольства та предметами необхідності, для надання
допомоги і одночасно для охорони. Один із солдатів запитав, де він може знайти генерала Фомича. Посміхнувшись,
я вказав йому на Стьопу і гукнув його:
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– Товаришу генерале, до вас прийшли.
– Хоч ти не починай. – Відмахнувся посміхаючись
Фомич.
Солдат передав Фомичу досить масивну сумку зі
словами:
– Це вам і вашому другу від майора Тарасова, –
і віддавши честь, пішов.
– Ну, пішли в штаб, розберемо клунки. – Неголосно
сказав мені Фомич.
У сумці виявилося два комплекти військової форми,
два практично нових автомати АКСУ, десять заряджених
магазинів, картонна коробка з патронами, два розвантажувальних жилета з підсумками для носіння магазинів і два
комплекти для змащення і чищення автоматів. Фомич покрутив у руках АКСУ:
– У польових умовах річ марна, плюється не далі, як
на 300-400 метрів, а ось в місті це незамінний агрегат! Ми
з такими на війні зачищали селища від духів. Добре хоч
в зброї ніякої електроніки немає, а то б і її довелося викинути.
До одного комплекту форми був прикріплений невеличкий пакунок, в якому виявилися польові генеральські
погони. Я дістав їх і з посмішкою простягнув Фомичу:
– Все, Фомич, тебе офіційно посвятили в генерали.
– Ну, Тарасов, мати його! – Фомич розреготався.
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Ми переодяглися в нове обмундирування. У формі
військових ми вже особливо не кидалися в очі зі зброєю.
Сказати по правді, Фомичу дуже йшли генеральські погони. Якби я його не знав, то не засумнівався б у тому, що
він справжній військовий генерал.
Людей прибуло ще близько трьохсот. До вечора їх
планували розподілити по порожніх будинках і на підселення до потребуючих допомоги людей. Решту було вирішено направляти в наступні села, проте всі прибулі відзначалися на цьому перевалочному пункті, а після їх вже розподіляли. З добровольців на допомогу діловоду Вероніці
було призначено ще двох дівчат, оскільки Вероніка потребувала відпочинку.
– Чуєш Андрюха, як і на які роботи нам краще розподілити сили?
– Людей зо двісті нехай далі займаються перевезенням товарів і продуктів. Чистильникам потрібно видати
захисні костюми і маски, щоб вони далі продовжували
очищати місто від тіл. Я все ж думаю, що нам потрібно
вичистити місто по максимуму. Там багато різних виробничих потужностей, машин з паливом, до речі, непогано
було б створити групу для зливу палива із машин. Воно
взимку послужить велику службу для обігріву та освітлення. Потрібно у автомайстернях роздобути залізних бочок
з мастилом, тут неподалік є недокопана криниця без води.
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З товстого поліетилену можна склеїти міцний рукав, опустити його туди і заповнювати мастилом з бочок, а звільнені бочки заповнювати горючкою. Мастило теж буде використовуватися для обігріву, та для інших потреб. Направимо гінця до Тарасова, щоб виділив ще солдат на
перевезення овочів у свої бункери, а в допомогу ще сотню
цивільних направимо. Я зараз візьмуся зробити світловий
ліхтар зі старих двадцятилітрових відер для азбуки Морзе і
доручу Вероніці пройтися за списками, може є тут специ
по морзянці. Якщо немає, то у Тарасова серед військових,
можливо, залишилися зв'язківці. А ти поки зганяй на першу висотку в місто і проведи розвідку, звідки краще буде
ввечері подавати сигнали. Туди теж потрібно буде направити людей на зачистку, адже мотатися туди-сюди часто
доведеться, щоб ніякої зарази сюди не принесли. З сигнальником будемо відправляти у варту двох військових для
охорони і двох чоловік, щоб стежили за появою відповідних сигналів. Будемо пробувати йти по стопах історії з
"нумерованими вежами", щоб розвинути мережу зв'язку на
якомога більшу відстань.
– Ну, на тому й порішили, навіть нічого додати, –
погодився Фомич, – давай бігом перекусимо, та й розбіглися по нарядах.
Після сніданку я почав майструвати. У діда в сараї
була купа ручного інструменту, в тому числі і ручний
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дриль, що було для мене справді цінною знахідкою. Буквально через годину сигнальна лампа була готова. Вероніка
знайшла серед прибулих людей двох чоловіків і одну жінку, які колись служили зв'язківцями. Вони добре знали азбуку Морзе. Було вирішено кожен день підніматися на
найвищий будинок і звідти регулярно посилати один і той
самий сигнал, поки на нього не дадуть відповідь. Звісно,
відразу ж чекати відповіді було марно, оскільки на виготовлення такої ж лампи тим, хто побачить і розшифрує сигнал, потрібен час. У посланні мало говоритися про місце,
номер даної "вежі", про принцип влаштування подальшого
зв'язку та про присвоєння номерів розташування наступним вежам, щоб створити загальну карту зв'язку.
Фомич повернувся вже за півтори години.
– Знайшов ідеальну висотку. Кілометрів за десять
звідси, так що нашим "морзістам" доведеться крутити педалі туди кожен день. Видимість звідти кілометрів на
50 навколо. По дорозі зустрів чистильників і направив їх
прокладати шлях до цієї будівлі. В принципі, темпи у нас
хороші. Думаю, дня за три ми остаточно заб'ємо склади
у всіх селах і бункери в частині. Є сенс добити бункери
та ангари в частині іншими речами, якщо сюди нападуть
і ми не втримаємо оборону, то там буде резерв. Магазини,
до речі, починають потроху бомбити. Якщо наші запасаються акуратно, то ті все б'ють і переводять половину то64
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варів. Так що, через тижнів два-три вони можуть спробувати почати бомбити нас. Ті поодинокі будинки-особняки
в місті, у дворі яких є колодязі, зайняті подібними групами. Але це їх право. Кожен виживає, як уміє, ось тільки
якщо перейдуть межу і спробують розбишакувати серед
уцілілих – з такими будемо воювати.
– От скажи, Фомич, чому завжди одне й те саме?
В яку би сраку людство не потрапило, все одно знайдуться
ті, які захочуть нажитися на чужому горі.
– Земля дала шанс людству виправити помилки. Чи
візьмуться вони за розум – це цікаве питання. Може я песиміст, та тільки мені здається, що в людстві закладена
ДНК руйнівника. Поки первісне людство жило на Землі –
воно жило в гармонії з природою. Та як тільки людство
стало "розумнішати", воно почало копати вглиб землі
і понеслась. Бункери, ядерна зброя, осушення земель, електростанції, злив відходів, викиди в атмосферу. І зауваж:
все це не для того, щоб вижити, а для розвитку, величі,
впливу і комфорту. Ми почали виробляти в мільйони разів
більше, ніж нам потрібно. Світ почав топитися у надмірній
кількості. Кожен крок людства привів його до цього результату. Священики рвуть горлянку, що це Бог нас покарав, хоча тут все куди прозаїчніше. За кілька століть карати конкретне покоління – це якось не круто. А ось якщо
врахувати еволюцію, набір наслідків, що випливають із
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загальної суми відкриттів, то тут відразу видно, що хвиля
цього "цунамі" накопичувалася і в один момент накрила
Землю. Як прищ, який червоніє, потім біліє, а після настає
момент, коли він проривається. А ось що буде після – це
вже питання: сепсис і зараження або загоєння рани. Це як
раз вибір людини. І саме перед таким вибором ми зараз
опинилися. Наш прищ тріснув і якщо ми терміново не візьмемося за розум, то ми недовго проіснуємо на цій планеті. Студент мав рацію. Ми не знаємо, які ще сюрпризи нам
приготувала природа, щоб остаточно зацідити нам в зуби.
Але ми повинні зробити вибір.
– Так то воно так. – Погодився я. – Та тільки де той
еталон? Де критерій, кого знищувати, кого помилувати?
Кого назвати бандитом, а кого порядним? У всі часи ці всі
закони були переписані мільйон разів і завжди проти простих людей, зате на догоду людям, що їх вигадали.
– Що ти пропонуєш? Закривати очі на нехтування
правилами існування громади?
– Ні звичайно. Я прекрасно розумію, що все живе на
Землі існує завдяки вмінню виживати. Якщо ти слабкий –
ти приречений. Приречений померти або бути рабом для
найсильніших в ім'я твого помилування ними. Знаєш, Фомич, я вирішив написати книгу про це все. Може наступні
покоління зрозуміють, чого варто було нам підніматися
з колін після такого падіння з висоти.
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– Як ми вже переконалися, книги – це єдине джерело справжніх знань. Всі цифрові джерела зникли, як міраж
серед пустелі. А книги – вони залишилися. Так що твоя
ідея, Андрюха, дуже хороша. Чим більше ми залишимо за
собою книг – тим більше шансів матиме наступне покоління. Потрібно організувати школи при кожному селі,
щоб продовжувати вчити молоде покоління. Ось тільки не
вчити будь-якій сучасній єресі, а вчити людей, як жити,
працювати, розуміти, що жити на торгівлі повітрям довго
не можливо. Все одно приходить час, коли потрібно включати практичні навички. Подивися на середнє покоління:
всі раптом захотіли стати господарями свого життя, нічого
не робити і отримувати гроші, всі кинулися вчитися продавати повітря в Інтернеті, а що тепер? Як їм вижити зі своїми вміннями? Всі звикли, що для того щоб одягнутися –
навіть не потрібно піднімати сраку з крісла, а просто тицьнути пальцем і купити будь-що через телефон. Тепер же,
щоб одягнутися – потрібно ішачити, навіть в подальшому
потрібно буде вміти шити одяг.
– А як бути з грошима? Адже люди не зможуть довго жити без грошей.
– Чесно, я цього не знаю. Нехай цим інші розуми
займаються. Я прекрасно розумію, що те, що сталося, обнулило класи людства, але це ненадовго. У всі часи будуть
пасивні і активні. Ті, кому для щастя потрібен лише квіту67
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чий вазон на підвіконні і затишне крісло, а іншим, як ми,
потрібно в коржик розбитися, аби встигнути зробити
в житті якомога більше справ, витиснути зі свого життя
максимум. Зрозуміло, що подібні до нас будуть розвиватися швидше і відповідно, вони будуть більшого досягати.
А класи все одно з’являться, тому що світ не зможе існувати з людством без розподілу функцій, можливостей і особистих якостей. Подивися на Вероніку: як вона жваво з
усім справляється. Вона плаває тут, як риба в воді. Хоча
ще вчора вона втратила батьків. Але вона вщент готова
розбитися, щоб принести користь іншим. А постав за неї
працювати он ту фарбовану дівчину з довгими нігтями і
тупим порожнім поглядом. Вона і писати, напевно, не вміє
грамотно. А зате, вважає себе елітою свого покоління, тут
до ворожки не ходи. Тому і неминучі війни. Ти не замислювався, чому людство всю свою історію існування воює?
– Тому, що завжди є ті, хто розуміє швидше і де одні не бачать нічого – ці бачать мільйони можливостей.
А сліпці і самі не діють, і не дають використовувати їм ці
можливості, як ті собаки на сіні. Їх кредо – самі не хочемо,
але краще нікому, ніж іншим. Тому, що на тлі досягнень
інших, вони будуть здаватися дурнями. Якось так мені здається. – Відповів я.
– Так. І все це тримається виключно на страху. На
страху померти, страху не досягти, страху не довести
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щось, страху опинитися дурнішим за інших.
– Але, погодься, бажання теж є потужним двигуном.
– Бажання є потужним двигуном лише для сильних.
Слабаками ж керує виключно страх. Подивися на всіх великих людей планети за всю історію людства: вони всі були безстрашними і цілеспрямованими. Невдачі не лякали
їх, а навпаки, лише посилювали бажання досягти мети.
Будь-яка подія в житті людини підсилює ті риси характеру,
які в ній переважають. Якщо взяти за приклад службу
в армії, то вважалося, що вона робить з пацана справжнього чоловіка. А чи так це? Ні хріна подібного. Думати, що
пацан, який пройшов армію, обов’язково стане чоловіком,
приблизно те ж саме, що думати про людину, що закінчила
вуз, ніби вона обов’язково стане розумною. Якщо пацан
прийшов в армію повною шматою, то армія зробить з нього ще більшу шмату. Там його ще більше попустять. Сильний же навпаки стане сильнішим. Звідси ж і прислів'я, що
бідні бідніють, а багаті багатіють. Зараз бідні радіють, що
все обнулилося і що всі вони раптом стали рівними. Але
вони не розуміють, що все це міраж. Рівності зараз все одно немає. Адже у багатьох людей залишилося дуже багато:
їх розум, їх прагнення домагатися успіху, вміння йти наперекір труднощам. Вони з нуля через пару років знову стануть багатими і могутніми. А батраки батраками і помруть.
Таке життя. Вони самі вибрали свою долю, зробивши сво69
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їм кредо небажання перепрацюватися, розвиватися, ставати сильнішими, приборкувати свій страх.
– Тоді за що ми з тобою зараз боремося?
– За продовження життя людського виду. А в якому
вигляді буде це людство існувати – тут я тобі нічого не
скажу. Це буде залежати від усіх і кожного. Але особливо
активних шкідників роду людського давити доведеться все
одно. Вони були і будуть завжди. Вони принесуть хаос
і паніку, яка буде знищувати всі спроби створити щось
заново.
– Так, паніка – це мерзенна сука. У 2020 епоха пандемії страху мало не привела світ до краху. І все через назріваючу війну за території внаслідок стрімкого зростання
населення людства.
– Ну, якби не трапився цей імпульс, то максимум
через півроку ми б розсьорбували інше лайно у вигляді
третьої світової. І хто його знає, що було б гірше: те, що
зараз чи те, що могло би статися з початком третьої світової. Я бачив війну не по телевізору, руки мої по лікоть
в крові, але повір, я краще віддам перевагу цьому, ніж участі у третій світовій. Сучасні війни стали настільки гнилими і підлими, що люди перетворюються в табун дерев'яних
маріонеток. Але, тим не менш, війна скоро все одно наздожене людство. Добра половина не захоче працювати як
ломова коняка, щоб себе забезпечити. Вони об'єднаються
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в загони, які будуть їздити на слабких, перетворюючи їх на
рабів. Це в нашому місті політики пропали з лиця землі.
А в інших містах, вони нікуди не поділися. І скоро вони,
подібно до нас, будуть створювати свої армії. Та тільки
якщо ми з тобою створили армію з нужденних і дали їм
можливість своєю працею забезпечити себе, то обов'язково
знайдуться хитрозаді любителі легкої наживи. І я до
останньої краплі крові буду стояти, не допускаючи цього
в наших громадах. – З цими словами його величезні кулаки
міцно стиснулися.
– А я ще допоможу тут, чим зможу та відправлюся у
світ збирати матеріал для книги. – Мовив я.
– Важка доля поета. – Фомич ледь помітно посміхнувся.
– Я все життя прагнув до просвітління, ось і настав
момент істини та й можливість підвернулася.
– Просвітлятися, коли світ залишився без світла...
ну ти і спритний.
ГЛАВА 6
СИГНАЛ
1 грудня 2024, 4-й день Нової ери.
Йшов лише четвертий день з моменту зміни світу,
а багато людей вже почали втрачати свій календар. Як все
ж таки, вони покладалися в своєму житті на техніку. Ця
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звичка довго ще буде вибивати їх з колії. Мені згадалася
художня книга про Робінзона Крузо, де головний герой
потрапив на безлюдний острів і щоб не втратити рахунок
днів, почав відзначати їх у вигляді зарубок на дерев'яному
стовпі. Коли пропадає звичайна людська метушня – рахунок днів дуже легко втратити. Навіть люди, які перебувають у відпустці, не завжди знають, який день. А все тому,
що звична гонитва за життям зникла і замінилася новою,
яка потребує ручного ведення календаря.
Цей день і три попередніх, велися посилені роботи
з транспортування, складування, поселення, облаштування
і зачистці. Не дивлячись на те, що роботи для коней було
дуже багато, Фомич дав дуже жорсткі вказівки ні в якому
разі не заганяти коней і давати їм відпочивати, щільно годуючи. Коні були єдиним транспортом і єдиним засобом
орати навесні поля і садити урожай майбутньою весною.
Якщо загнати їх зараз – потім за них доведеться працювати
самим людям. Тому до коней ставилися з величезною увагою і турботою.
Близько дев'ятої години вечора, коли люди вже відпочивали, до нас в штаб сильно забарабанили в двері, від
чого вони відчинилися і на порозі з'явився зв'язковий, який
був призначений подавати сигнал азбукою Морзе на висотці.
– Генерал, ми отримали відповідь!
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Фомич підскочив.
– Розповідай.
– Послання прийшло з сусіднього міста. Вони отримали послання в перший же день, але не знали, як відповісти, поки не придумали вихід: розвели невелике багаття
і закривали його ковдрою. Їхній вогонь було видно краще,
ніж наш.
– Тільки він був направлений в одну сторону. – Помітив я. – Інші міста з різних сторін його не побачать.
– Так, я їм сказав, що потрібно 4 ковдри і щоб 4 людини, стоячи по кутах, разом піднімали ковдри, або користуватися відрами, як ми. Їх номер вежі буде другий. Вони
будуть виходити на зв'язок кожного дня через 5 хвилин
після нас.
– Яка у них ситуація?
– У них вижив мер, та щодо заходів порятунку, він
не дуже активно діє, багато людей грабують. Загиблих –
теж приблизно третина, але їх не поспішають вивозити.
– Заклич їх збиратися у громади і об'єднатися з поліцією, запасати склади, використовувати візки з лікарень,
коней із сусідніх сіл. Нехай так само перебираються на
околиці до води. Значить так, кожне наступне послання
будеш починати зі слів: "Повідомлення всім". Коли з'явиться ще кілька веж, конкретні повідомлення вже будемо
маркувати конкретній вежі з її номером. Тоді не буде плу73
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танини. Щовечора коротко переказуй наш план дій, щоб
люди не були безпорадним табуном переляканих овець
і брали з нас приклад.
– Я зрозумів вас, все зроблю. – Сказав зв'язківець
і пішов відпочивати.
Фомич зазначив на мапі місто з номером вежі, після
чого повернувся до мене:
– Це вже дещо. Глядиш і зв'язок налагодимо. Але
дід. Як багато нам ще належить перейняти у людей похилого віку. Ми завжди вважали їх безнадійно відсталими,
а тепер самі перетворилися на цих відсталих.
– Так, я теж це дуже відчув, коли натрапив в сараї у
діда на ручний дриль. Це ж просто-таки порятунок. Без
нього більше немає варіантів, щоб просвердлити дірку
в чому-небудь. Люди похилого віку – це краще покоління,
яке отримавши нове, не відмовилося від старого і не позбулося його. А наше покоління і наступне за ним – навчилися викидати старе в той же день, як купили нове. Мінімалізм, мати його під коліно. Всіх останні роки закликали
до цього мінімалізму, не захаращувати свої приміщення.
А хто в результаті всіх врятував?
– Ось такі Плюшкіни, як дід. І не тільки Плюшкіни
у вигляді речей, а й у вигляді знань, що ще цінніше. А сучасне покоління практично вбило довгострокову пам'ять.
Ось подивися, тут в селі є один дивак, він колись був вчи74
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телем математики. Йому зараз 75 років, а він в розумі чотиризначні числа перемножує. Візьми нашого сучасного
математика 25 років, так він же без калькулятора в штани
накладе. Його мізки зайняті соцмережами та іншою хернею.
– Ну, тепер, пару поличок звільнилося, – весело сказав я, – є надія, що він не закладе їх новим лайном. Хоча,
якщо подумати, більшість людей вважали себе просунутими, але вони не були володарями знань, а всього лише користувачами благ технологій. Ось, наприклад, всі користувалися електрикою, а звідки вона береться, як вона можлива на Землі, які принципи її створюють – ніхто нічого
подібного не знає з простих обивателів. Їм не потрібно
цього знати. Їм головне вміти включити телевізор або потикати в телефоні, який працював від цієї самої електрики.
У двері постукали, і через секунду в дверях з'явилася голова Вероніки.
– Я не заважатиму? – запитала вона.
– Ні, звичайно, заходь. – Відповів Фомич.
– Я поки переписувала людей, помітила, що серед
прибулих багато вагітних. Мій брат працює зараз в бригаді
зачистки тіл, так він каже, що жодної вагітної не бачив
серед померлих.
Ми з Фомичем задумалися.
– Можливо, від ударної хвилі їх захистили утробні
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води, поглинувши її амплітуду. – Припустив я.
– Так я ось що подумала. – Продовжувала говорити
Вероніка. – Всього їх зараз двадцять дев'ять, троє з них на
восьмому місяці і одна на дев'ятому. А це означає, що вони
в будь-який момент можуть народити. Потрібно підготувати в лікарні палату для них і подбати про умови.
– Вероніка, ти розумниця! Ти просто дар небес. –
Завтра з самого ранку я невідкладно займуся цим питанням.
Вероніка посміхнулася і швидко вийшла з вогником
радості у очах.
– Біль втрати буде її гризти ще довгий час. Вона рятується роботою, хоча я впевнений, вона завжди по житті
була такою енергійною. Такі люди просто не можуть дозволити собі зупинитися, зменшити життєві оберти. Такі
як вона, навіть у вихідний навалюють на себе роботу. Вони
не можуть не діяти. Це їх руйнує. – Сказав я.
– Ти знаєш, про що ми зовсім не подумали?
– Про що?
– Про лазню. За цим всім движлом упустили таку
важливу річ! Завтра максимальну кількість людей потрібно
терміново кинути на цю справу. Зробимо прибудову до
клубу. За клубом є ручна водяна колонка. Я думаю, можна
буде встановити в приміщенні металевий бак на дві тонни і
постійно наповнювати його водою. Ще б продумати пи76
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тання з нагріванням води.
– Зараз пошурупаю що-небудь. – Я відразу взявся за
обдумування конструкції. Вся складність була в тому, що
бак з водою потрібно було встановити вище людського
зросту, щоб був постійний тиск води без допомоги помпи.
Разом з тим, потрібно було гріти воду, а вогонь потрібно
було палити за стіною приміщення душової і одночасно
обігрівати саму душову. Колись я займався проектуванням
будинків, і взагалі, брався за будь-яку роботу, а тому, багато що вмів. Буквально за 15 хвилин все було придумано.
Я покликав Фомича і показав йому малюнок.
– Дивись. Зводимо будівлю, на другий поверх висаджуємо бак в дві тонни на висоту трьох метрів. Його тонким шлангом під'єднати до водокачки, якою і будемо його
наповнювати. Від бака приваримо трубу, а в стіні зробимо
грубку з металу, як в сауні ставлять, щоб топити з двору. Її
зсередини приміщення обкладемо камінням, буде і пара, і
тепло. У печі вваримо змійку з труб, як робили колись у
газових колонках. Поки вода буде текти по змійовику, вона
буде нагріватися, одночасно буде і обігрів приміщення
теж. Топити можна буде дровами або соляркою – чим завгодно.
– Завтра потрібно буде порискати, хто вміє газозварювальним апаратом варити, а то у Вероніки в графі професій газозварювальників немає поки.
77

А. Анохін «Нова ера: обнулення»

– Та що там варити, я встану, зварю, та й походу навчу когось. Головне – побудувати приміщення до снігу
і морозів.
Фомич дивився на мене як заворожений і тихо запитав:
– Ти хоч що-небудь не вмієш? От скажи, де таких як
ти клепають? Замовив би ще парочку.
– Подібні до мене екземпляри занесені в червону
книгу. – Відповів я. – Так що нюхайте і милуйтеся, але не
зривайте.
На наступний день з самого ранку Фомич скликав
людей на будівництво лазні. Я ж паралельно почав варити
конструкцію з труб і піч для нагрівання. Ця робота зайняла
у мене весь день, оскільки різати труби доводилося ножівкою по металу, а гнути ручним гідравлічним пресом. Через
три дні приміщення лазні було готове і накрите, люди працювали дуже дружно і злагоджено. Робота і загальне нещастя їх об'єднувало. Іноді виникали дрібні непорозуміння
між деякими людьми, але це природно, адже люди – всього
лише люди. За прикладом нашої лазні, паралельно були
побудовані ще три лазні в сусідніх селах.
В амбулаторії за розпорядженням Фомича підготували палату для породіль, туди призначили акушера з міської лікарні. Ще однією, не менш головною подією було
те, що на щоденні світлові передачі сигналу відгукнулося
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вже п'ять послідовних міст. Мережа передачі зросла до
200 кілометрів. Завдяки нашій передачі по навчанню Фомича, жителі двох міст теж згуртувалися і заснували громади в селах. З передач нам вдалося з'ясувати, що ситуація
з катастрофою в наявному окрузі однакова, що в деяких
містах орудують банди мародерів, які забирають все собі
і не дають іншим ні продуктів, ні засобів для існування
в холодну пору року. В одному місті бандою стала сама
місцева поліція і представники влади, в іншому – злодії,
які втекли з тюрем.
– Ось тобі і надія нації. Державні обранці і зеки відбирають все у людей. – Зло сказав Фомич. – Ніфіга не змінюється.
– Знаєш, я іноді не розумію людей. Втратити все,
опинитися на волосині від смерті, в самих паскудних умовах, а все одно продовжувати боятися смерті. Мені думалося, що тепер після пережитого, люди стануть більш хоробрішими.
– Це знову доводить мою теорію – сказав Фомич, –
що будь-яка подія тільки підсилює наявні якості людини.
Життя загартовує тільки сильних. Слабкі ж від гарту хворіють. Хоча, якби всі були однаковими – ми б не змогли
існувати. Ця різниця і дає нам можливість не перегризти
один одного. Одні кричать, інші терплять. Ось і вся життєва арифметика. Ми і так добряче допомогли цим людям,
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наша світлова передача дала шанс іще трьом містам не
померти від холоду і голоду взимку. Всіх ми ніколи не
врятуємо. А за тих, кого ми врятували – ми тепер несемо
відповідальність. Ось якщо, наприклад, ти в джунглях врятуєш козу з лап тигра, то якщо ти хочеш, щоб вона жила
далі – тобі доведеться оберігати її кожен наступний день,
бо вона з легкістю може стати здобиччю нового тигра.
А якщо так, то її порятунок без подальшої опіки був безглуздим.
– Ні, Фомич, не безглуздим. Ти не можеш все життя
рятувати одну козу, хіба що у тебе є види на неї, і ти плануєш розвести з неї худобу. Тоді ти будуєш для неї загороду і дивишся за нею. Але якщо ти цього всього не потребуєш, то все одно, в твоїх силах врятувати її. І ти не стаєш у
відповіді за неї. Ти даєш їй шанс переосмислити, даєш ще
одну спробу продовжити її життя, почати нову еру. Чи
скористається вона ним чи ні – це буде тільки її вибір. Якщо ж ти щодня рятуватимеш її – ти будеш перечити її волі,
а вона ніколи і нічому не навчиться. Якщо її все ж таки
загризе тигр, то інші кози, побачивши це, будуть більш
обережними, так що її жертва послужить прикладом для
інших, вона дасть шанс врятуватися в майбутньому іншим.
Шанс – це перехідний приз від наслідку до наслідку. Якщо
шансом не скористався дурень, то цим же шансом скористається розумний. І він буде жити, він досягне
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у житті успіху і знайде своє щастя. А доля дурня буде вирішеною.
– От вмієш ти з двох слів розкласти цілу філософію
життя. – Усміхнувся Фомич. – Ти правий. Як завжди.
10 грудня 2024 року, 13-й день Нової ери.
Настала неділя. За рішенням більшості жителів нового поселення, день був вихідним, в приміщенні клубу
була організована одна школа для дітей і одна для дорослих, де старші люди ділилися досвідом із середнім поколінням про посіви, про народні прикмети, про погоду і подібною забутою мудрістю. Як не дивно, але з усвідомленням свого тяжкого становища, не всі прагнули пізнавати
забуті знання. Більшість все ж нишком сподівалися на диво, що все повернеться на звичний лад. Так само неділя
відтепер була днем лазні. Взагалі, лазня працювала щодня,
але Фомич серед людей вирішив зародити військову традицію: раз на тиждень, похід групами у лазню – це святе.
Цього ж ранку Фомич подав ідею:
– Андрюха, а давай діда до лазні зводимо. Він, мабуть, в лазні сто років не був, все сидить у своїй норі, так
носа з неї і не показує. Відпаримо його, а потім візьмемо
у кухарів супчику гарячого, та сала у місцевих роздобудемо і посидимо з дідом. Хто знає, скільки йому ще на світ
цей дивитися.
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– Ідея хороша, – відповів я, – але як ми його до лазні
доставимо? Від його будинку метрів дев'ятсот буде. Не на
тачці ж його везти.
Фомич, кілька секунд помовчав, а потім, що було
сил, розреготався. Витираючись від сліз і давлячи в собі
залишки сміху, він сказав:
– Ну, ти точно голова. Це ж бомбезна ідея! Уявляєш, будемо його як короля, везти по селу.
Ми запаслися двома ковдрами, взяли тачку і пішли
до діда. Дід нам дуже зрадів. За ці два тижні ми часто приходили до діда з гостинцями. Коли ж дід почув про лазню,
то він зрадів, як дитина.
– Ну, хлопчики, ви мастаки на вигадку, – сяючи від
щастя, сказав дід, піднімаючи ногу у застелену ковдрою
тачку.
Фомич, дивлячись на задоволеного діда і підтримуючи його під руки, сказав:
– Баню я запропонував, а транспорт – це його ідея.
Він у нас мастак чудити.
– Ви хлопчики, удвох мастаки, ні в воді не потонете,
ні у вогні не згинете, – сказав дід, – ніби брати.
Всю дорогу дід радів, як дитя, кричачи своїм тихим
хрипким голосом:
– Дорогу! Дай лижню!
Фомич тихо сказав мені:
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– Ну, дід і шкварить. Як, все ж, мало потрібно людині для справжнього щастя. – Потім він трохи голосніше
запитав діда:
– Дід, а ти давно в лазні був?
– Та вже, мабуть з вісімдесятого року, як колгоспну
лазню розібрали, так вдома в тазику і мився.
Якщо ми дорогою думали, що дід щасливий, бачачи, як він радіє, то ми помилялися. У лазні дід просто-таки
верещав від задоволення, плескаючись в гарячій воді
і в парі. До слова сказати, моя затія з пічкою спрацювала
на відмінно: вона працювала, як обігрівач води, як обігрівач приміщення і як генератор пари для парної, так, що
вийшло три в одному. Усередині печі я зробив дверцята,
які поворотом ручки відділяли вогонь основної камери від
камери трубки з водою. Це потрібно було для того, щоб
вода в трубах не закипіла, якщо душем не користувалися,
а потрібно було прогріти тільки приміщення зранку. Піч
обклали камінням, за стіною весь день працював кочегар,
підтримуючи потрібну температуру. Біля печі же розташували п'ять широких лавок для парної.
Дід після лазні став у два рази світліше. Здавалося,
що він помолодшав років на двадцять. Щастю його не було
меж. Коли ми везли його в тачці додому, він ще більше
світився від щастя. Я дивився на діда і думав: як давно він
не був ось такий щасливий, просто, як дитина. Після війни
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він поховав дружину і двох дітей, які померли від хвороби.
З тих пір, за розповідями людей, він занурився в себе і був
не особливо товариським. Шив на всіх теплі рукавиці
і взуття, живучи відокремленим життям. Раптова ідея Фомича з лазнею оживила його і розфарбувала його старе,
самотнє життя новими, яскравими фарбами. Пообідавши
свіжим, тільки з вогню смачним супом, ми випили з дідом
по чарці його пекельного самогону, та сіли у мовчанні. Дід
після такого активного дня став "клювати носом" від втоми
і ми з Фомичем відправили його спати. Почувши, що дід
засопів, я сказав Фомичу:
– Завтра я знімаюся з якоря. Чим міг, я тут допоміг,
навчив інших, чого вмів, так що, з чистою совістю можу
йти далі.
Фомич ніби чекав цієї розмови.
– Куди плануєш податися?
– Хочу дістатися до столиці, щоб побачити своїми
очима, що там і як діється. Навіть, якщо налагодять світловий зв'язок на таку відстань – все одно сюди буде доходити
однобока інформація. А я хочу бачити, що там діється, на
власні очі.
– Може до весни почекати? – запитав Фомич. – Все
ж, по такому холоду йти куди важче.
– Весна хрін знає, коли буде. До неї ще дожити треба. За три місяці світ може дуже змінитися територіально,
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а може і повністю змінитися його устрій. Я хочу застати
це, побачити на власні очі і описати, щоб передати іншим
поколінням не викривлену інформацію, а інформацію від
першої особи, від очевидця. Ось є генерали штабні,
а є польові, як ти, які перенюхали все лайно цього квітучого життя. Ти ж, як Рембо, можеш себе заштопати, якщо
знадобиться. Де таке зможе штабний генерал?
– Та знаю я, – відповів Фомич, – але один ти взимку
дорогою загнешся, та ще й серед банд мародерів, а їх за
700 кілометрів шляху тобі зустрінеться чимало. Загалом,
ти як хочеш, але я йду з тобою.
– Куди зі мною? А громада? А хто керувати тут буде?
– Керують нехай керманичі. Я теж зробив тут, що
міг. Якщо все пройде гладко – до весни повернемося назад
і допоможемо їм з посівними. А зиму вони вже зможуть
прожити, якщо дуркою не займатимуться, та не будуть
гризти один одному горлянки. Від зовнішніх нападів Тарасов охоронятиме. Ми з тобою і так вже тут, по суті, без
діла сидимо. Обов'язки у всіх призначені, інфраструктура
забезпечена, лазні по селах зроблені, житло є, кухня теж,
зв'язок налагоджується. Ти мав рацію, якщо тут залишитися – доведеться і далі нести відповідальність за них. Ми
дали їм шанс. На цьому, наша місія тут поки виконана. Так
що, я з тобою. Та й дід он, говорив, що ми двоє не потоне85

А. Анохін «Нова ера: обнулення»

мо і не згоримо.
– Згоріти, точно не згоримо, головне, щоб не замерзли по дорозі. – Пожартував я.
– Буде, як буде. Але сидіти тут до старості і зустрічати солом'яну смерть, як дід – я не хочу. Подивися, як він
міг жити все своє життя, якби ось так хоч раз в тиждень
змінював свою атмосферу. Життя зламало його.
– Але ж фарби сьогодні повернулися. А це означає,
що у щастя немає терміну придатності.
– Це ви вірно підмітили, хлопчики. – За розмовою
ми з Фомичем не помітили, що дід перестав сопіти і відкрив очі. – І правильно робите, що вирішили у шлях разом
йти. Одному в такий час не вижити, а удвох і померти не
страшно. Ви повернули мене до життя, хлопчики. І отже,
буду я чекати, коли ви повернетесь, та знову мене
до лазні звозите на кареті. – З цими словами дід широко
посміхнувся і знову розцвів.
– Ну, дід, обіцяти не буду, але зробити – зроблю.
Навіть якщо з того світу доведеться повернутися! – сказав
Фомич.
– Ви, хлопчики, послухайте, що я вам скажу. Я воював багато зим і бачив дуже багато різного за свій вік.
Завжди обкладайте багаття камінням. Якщо немає можливості довго його палити, після беріть камені, загорнувши
в ганчірку, суньте собі за пазуху і пару годин будете зігрі86
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ті. Якщо довго сидите на холоді – грійте руки, гомілки,
шию і поперек. Руки – особливо, бо із замерзлими руками
ви не воїни. Якщо в дорозі застав пронос – знайдіть пару
жолудів біля дуба та кори його відірвіть. Заварюйте їх
і пийте. Як рукою зніме. Якщо руки обмерзли – грійте їх
в паху, для цього запихаєте руки в штани і грієте. Це єдиний засіб. Ну і головне, що скажу – взимку завжди тримайтеся разом. Поодинці ви завжди швидше замерзнете. А те,
що гвинтівку взимку потрібно тримати чистою і змащеною
та не тикати нею в сніг – це я думаю, ви і самі знаєте.
ГЛАВА 7
ЗБОРИ
Від діда ми пішли у свій штаб, де зберігалося все
наше "добро". Я не розповів, що ми з Фомичем зробили ще
три ходки до себе у квартири і забрали звідти все найнеобхідніше.
Дорогою ми обговорювали майбутню справу.
– Як будеш оголошувати всім про свій відхід? – Запитав я.
– Ніяк. Скажу старшим громади, що ми вирушаємо
у відрядження до столиці і назад. Вони смикатися особливо не будуть. Вязінському і Тарасову дамо розпорядження,
щоб посилили охорону і контроль порядку у громаді. Потрібно серйозно підготуватися до виходу. Дотемна часу кі87
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лька годин на все, так що потрібно поквапитися.
– Так, дорога та ще належить.
– Якби не зима, то все фігня. Але холод – це сама
підла штука.
Біля клубу стояв підполковник Вязінський. Фомич
привітався і запросив його до нас у штаб.
– Слухай, Вязінський, – сказав він, закривши за поліцейським двері, – ми вирушимо завтра до столиці, туди
і назад, на тебе покладається охорона. Я ще зв'яжуся з Тарасовим, на ваші з ним плечі повністю лягає безпека всієї
громади.
– Все зробимо, генерал, не хвилюйся.
– Я ось, що хотів запитати: у тебе не знайдеться
двох пістолетів з глушниками? Якщо раптом на засідку по
дорозі нарвемося, то автоматами шуму наробити не дуже
здорово.
– Звичайно, знайдеться, не питання. Є у нас у конфіскаті це добро. Через годину пришлю. Патронів скільки
дати?
– По сотні вистачить.
– Ти бійню вирішив влаштувати? – Здивовано запитав поліцейський.
– Бійню, не бійню, але в кожному місті тепер можуть бути свої правила, порядки, а поселень на шляху буде
багато.
88

А. Анохін «Нова ера: обнулення»

Поліцейський пішов, а ми стали звалювати речі на
стіл, щоб розподілити їх по рюкзаках.
– З автоматами що робити будемо?
– Повернемо поки Тарасову, в дорозі вони нам зайвим вантажем будуть. А якщо вже дуже припре, то розживемось новими. Хоча пістолет з глушником та хороший
ніж – це самий вірний засіб. Чергами тільки ідіоти у фільмах поливають. На перший же гучний постріл купа шакалів збіжиться, а коли дієш тихо, то ніхто й отямитися не
встигне, як спати ляже.
– Добрий ти чоловік, Фомич.
– Я, Андрюха, два місяці у духів в полоні відсидів,
вони мене багато чому навчили. Повік не забуду.
– Погони хоч не знімай генеральські, а то завдяки
світловому зв'язку тебе вже пів країни знає, як рятівника.
– Погони не зніму, а ось грамофон не візьму.
– Грамофон ми віддамо Вероніці. Вона тепер після
поліцаїв та військових буде головною. Кабінет цей їй залишимо, а то вона при вході в клуб вже оселилася за своїм
столом. Спить теж там, біля столу в спальнику. Я їй дробовик мабуть свій залишу про всяк випадок.
– Ще б вона вміла ним користуватися. – Задумливо
відповів Фомич. А взагалі, класна вона баба. Якщо живим
повернуся – посватаюся.
– Це правильно. Вийти заміж за готового генерала
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будь-яка мріє. – Ми розреготалися.
Я поклав на стіл свій блокнот.
– Писати олівцями доведеться. – Сказав я. – Ненавиджу олівці.
– Олівець в умілих руках може перетворитися на
зброю масового ураження. – Серйозно сказав Фомич.
– Це як? – з цікавістю запитав я.
– А так: береш в руку олівець і натискаєш ним на
кнопку "пуск" ядерної установки.
Збираючись, ми реготали до сліз. На шум прийшла
Вероніка:
– А що це ви тут вмираєте? – запитала вона і побачивши бедлам на столі, додала: – кудись зібралися?
– Вероніка, ми на пару тижнів відчалимо на розвідку до столиці, охорона та порядок буде на Тарасові і Вязінському, а справи всі на тебе залишаються.
Вероніка трохи розгубилася, потім запитала:
– Я сподіваюся, ви повернетеся?
– Куди ж ми подінемося від такої краси – з посмішкою відповів Фомич. Ти стріляти вмієш?
– У батька була рушниця, стріляла в юності.
Я дістав свій дробовик і простягнув їй.
– З цим впораєшся?
Вона майстерно взяла його в руки, зняла запобіжник, відвела затвор, переконалася, що у підствольнику не90
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має набоїв і повернувши затвор на місце, клацнула спусковим гачком, поставила на запобіжник. Посміхнувшись,
вона сказала:
– Розберуся. Набої дасте чи прикладом бити?
Ми стояли з відкритими ротами. Фомич повернувся
до мене і сказав:
– Ні, ну ти бачив? Слухай, а може їй автомат залишити?
– Я дробовики більше люблю. – Відповіла Вероніка.
Я дістав пояс з набоями і ще дав окремо дві пачки.
– Цю штуку тримай тут, у шафі. Сама теж перебирайся сюди із завтрашнього дня.
Отримавши всі необхідні інструкції, Вероніка пішла
займатися своїми справами. Фомич сказав:
– Грім-баба! Точно посватаюся.
Я поклав на стіл свій саморобний ліхтар з картону.
Фомич з гордістю подивився на нього.
– Ось це річ! В сто разів краща за ХІСи
– За що? – Не зрозумів я.
Фомич дістав зі свого рюкзака кілька циліндричних
пластикових трубок.
– ХІС, воно ж "хімсвітло". Пластикова колба з реагентами, які при змішуванні світяться. Світить до 12 годин
залежно від хімічного складу. У диверсійних операціях
його не сильно використовують, оскільки світло його над91
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то розсіюється і видно здалеку, а вимкнути його після
включення не можна, хіба що закопувати. Але пару штук
ми з собою візьмемо на всякий пожежний. Це з мого давнього арсеналу. Давай діставай аптечку, перепакуємо все у
двох примірниках.
Я дістав аптечку, Фомич, побачивши, що всі блістери з таблетками у мене проклеєні скотчем, запитав:
– Навіщо скотч?
– При тривалому переході блістери прориваються,
і таблетки випадають або сиріють. Скотч захищає від того
і іншого.
– От, псяча кров, скільки живу, а не додумався б до
такого. У нас на війні з ліків тільки активоване вугілля
і було, ну і зеленки незміряно. Один навіть пити її примудрявся.
– Печінку не виплюнув?
– Не встиг, куля в голову потрапила. Балонів з газом
до пальника скільки є?
– Чотири по 450 грам. – Відповів я.
– Це по часу горіння скільки?
– Один балон приблизно на 2,5 години, так що десять годин сміливо можна стояти біля плити.
Незабаром повернувся Вязінський. Він виклав
зі своєї сумки два пістолети Glock 19, два глушника і коробки з набоями.
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– Рідних комплектів для чистки немає, бо це конфіскати, але наші нічим не гірші. Мужики, повертайтеся
в цілості. – З цими словами він потиснув нам руки і пішов.
Почистивши зброю і спорядивши магазини набоями, ми розклали на столі карту. Фомич запитав:
– Як рухатися будемо? Через усі великі населені
пункти?
– Думаю, що так. Якщо раптом щось – прикинемося
заблудлими туристами.
– Ага, в такі часи туристи – це саме воно. – Засміявся Фомич. – Особливо я у генеральських погонах.
Також ми взяли маски-респіратори зі змінними вугільними фільтрами і закриті лижні окуляри для захисту
від смороду і вітру під час руху, дві пляшки дідового пекельного самогону.
– Спиртне, напевно, сама незамінна річ в будь-яких
умовах! – Сказав Фомич, тримаючи в руці пляшку. – Годиться і як антисептик, і в якості допінгу у негоду. Також
іменується як "антистрашин". А це дідове пійло заткне, по
ходу, за пояс, будь-який медичний спирт.
– Ага, головне з дозою не переборщити. – Сказав я.
– А знаєш, хто придумав роздавати воїнам алкоголь?
– Звичайно росіяни.
– Точняк. Петро І ввів видачу солдатам порцій вина.
93

А. Анохін «Нова ера: обнулення»

Порції тоді називалися чарками. Одна чарка дорівнювала
160 грамам. Традиція звісно прижилася і до 1908 року всім
нижнім чинам армії було призначено 3 чарки на тиждень.
У мирний час видавали по святах. Морякам на флоті Петро
ввів по 4 чарки на тиждень. Однак, після поразки у російсько-японській війні, через зловживання алкоголем, було
прийнято рішення заборонити алкоголь. Сухий закон протримався більше тридцяти років. У розпал російськофінської війни у 1940 році Ворошилов звернувся до Сталіна із проханням видавати бійцям по 50 грам горілки через
важкі погодні умови під час війни. У 1941 році в розпал
Другої світової Сталін підписав секретну постанову про
постачання горілкою армії в розрахунку сто грам в день на
одну людину. Тільки тепер за споживанням почали пильно
стежити, щоб не було надмірностей. Зловживання тоді каралося безжально. За часів другої світової офіцер – це був
зразок для наслідування, еталон честі. Тепер усе змінилося,
а таких, як Тарасов, залишилися одиниці.
– Себе забув порахувати. – Сказав я.
– А я чого? Я в останні роки служби впав на дно
склянки. Слава богу, вистачило сил вибратися і взятися за
розум. Були роки, коли мене і офіцером було соромно назвати, хоча після того, що нам довелося пережити, напевно, мало хто зможе це зрозуміти, як це, роками спати
в найстрашніших кошмарах. Знаєш, через що народ злітає
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з котушок після війни?
– Совість гризе?
– Коли ти воюєш – ти впевнений, що ти захищаєш
свою країну, що ти борешся за її свободу. Ти вбиваєш наліво і направо без найменшого сумніву. А коли війна закінчується або війська просто виводять, як було в Афганістані, без перемоги чи програшу, ось тоді ти розумієш, що
це було всього лише чиєюсь дурною витівкою, щоб заробити зайві мільйони. І усвідомлюючи те, скількох людей
ти вбив просто так, в інтересах чужого гаманця, ти починаєш відчувати себе добровільним катом, від руки якого загинуло багато, ні в чому не винних людей, залишивши без
умов для існування їхніх дружин, дітей. Я зневажаю війни.
З того часу я поклявся собі вбивати тільки тих, хто безпосередньо загрожує мирному населенню, бо простих людей
завжди пускали по світу. Теж саме зараз відбувається
і в половині міст. Це, знову ж таки, закони джунглів, мати
їх під коліно, от тільки зараз різниця в тому, що на момент
катастрофи одні мали бункери і купу зброї, а інші були
беззахисними і залишилися ні з чим.
– Ну, людей вигідно тримати на межі бідності. Вони
тоді більш смиренні. Спробуй керувати в країні, де у кожного буде автомат. Це буде просто неможливим, оскільки
емоційність багатьох людей буде штовхати їх на те, щоб
будь-які суперечки вирішувати за допомогою зброї. Пра95
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вий ти чи ні, хто буде розбирати? Пам'ятаєш, років двадцять тому була історія, як сидять разом бомж і бізнесмен,
один горює, що не вистачає кількох копійок на шматок
хліба, а іншому потрібен кредит у сто мільйонів. І голова у
обох болить однаково, проблеми тільки різні. Теж і зі зброєю. Один буде готовий застосувати її тільки для захисту
свого життя, а інший – при першій же можливості проявити свою владу або швидкоплинне бажання збагатитись.
– Так, різниця характерів і людських прагнень, часом, грають злий жарт з нашим видом. А я все думав, чому
в людині переважає негатив? А потім до мене дійшло, що
закон виживання або "закон джунглів" завжди передбачає
боротьбу за право жити. А у людини боротьба асоціюється
з негативом. Страшно жити, а померти ще страшніше. Ти
ж не пройдеш спокійно по джунглях або по дикій природі,
щоб не побачити, як одне пожирає інше. І це скрізь. У нашому інтелектуальному суспільстві пожирають ще витонченіше і страшніше. У тварин не існує рабів, полонених.
А людство створило собі і те, й інше. Зараз ми повернулися до витоків, де всі люди отримали новий шанс. Але дивлячись на все це, більшість не особливо хочуть вчитися
новому. Я так розумію, що вони самі хочуть бути рабами.
– Вони просто не знають іншого. – Мовив Фомич. –
Коли птицю, вирощену в клітці, випустити на волю, вона,
скоріше за все, помре. Вона не вміє жити на волі, вона не
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пристосована до неї. Вона не хоче бути господарем свого
життя, оскільки звикла, що про неї дбають. Те ж саме
і з цими людьми. Вони ходили на ненависну роботу, скаржилися, що їм не подобається робота, а змінювати її не
хотіли бо боялися, що рука, з якої вони їдять, стиснеться у
кулак.
– Фомич, нам потрібно заснувати свою релігію. –
пожартував я.
– Так ми вже її заснували. Он наша паства навколо.
Вже до двох тисяч громада розрослася. Але мені було важливо допомогти. А далі вже нехай самі, хоча, як говорив
Фурманов: "Без дисципліни немає колективу, без колективу немає організації". Дисципліна є навіть в зграях у тварин і порушення її завжди жорстоко карається.
– Ось тільки у тварин немає такої жадібності і тяги
панувати над усім світом.
У двері постукала Вероніка.
– Не заважатиму?
– Ти за дробовиком? – З посмішкою запитав Фомич.
– Ні, я принесла вам шарфи в дорогу. Мій дід в дитинстві мені розповідав, що шарфи взимку рятували дуже
багато життів. А в зимових походах це є сама незамінна
річ. – З цими словами вона нав'язала Фомичу на шию
шарф, потім мені і вийшла.
Фомич стояв, дивлячись на двері.
97

А. Анохін «Нова ера: обнулення»

– Ну от, обплела. Слухай, може до весни все-таки
почекаємо?
– Ти давай, збирайся, кінь стриножений, – зареготавши, відповів я.
ГЛАВА 8
В ДОРОГУ
11 грудня 2024 року, 14-й день Нової ери.
З самого ранку ми покинули межі нашого нового
поселення. Осідлавши два надійних велосипеда, ми попрямували до обласного центру, а звідти, через інші міста,
планували дістатися до столиці. Погода ще утримувала
температуру трохи вище нуля, однак було дуже сиро. Ми
тримали досить жвавий темп їзди, тому розраховували дістатися до обласного центру години за три, роздивитися там
і їхати далі. На трасі через певні проміжки ми бачили на
дорозі хаотично розташовані машини. Деякі покинуті, деякі з тілами всередині.
– Як думаєш, ми коли-небудь це все зможемо вичистити? – запитав я Фомича.
– А куди нам діватися? Може пощастить в столиці
знайти пару світлих розумників, які проллють бодай якенебудь світло на ситуацію. Якщо ні – потрібно буде влаштовувати нову технічну революцію і підключати мізки для
нових винаходів. Як не зможемо, то будемо назад поверта98
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тися до парових машин. Раніше все працювало якось і без
електрики.
– Головне, щоб ми до цього часу не здичавіли і не
стали на чотирьох пересуватися.
– Ну, все ж, інтелект людині даний для того, щоб
машинка в голові мала від чого працювати. А поки вона
працює – боятися нічого. Головне, щоб були умови для
існування. А поки є цей весь металобрухт у вигляді техніки, ми ще будемо забезпечені багатьом, поки не винайдемо
що-небудь нове. З такою фантазією як у тебе, переживати
за світ нічого. Так що, починаємо з чистого аркуша.
– З чистого аркуша, та старим почерком.
– Андрюха, не впадай у песимізм, як ведмідь
у сплячку. Відмотаємо плівку до потрібного моменту історії і почнемо заново, тільки вже в новому напрямку.
Ми заїхали в населений пункт. На вулицях стояв
стійкий запах розкладеної плоті. Довелося надіти маски.
На дорогах стояли машини з залишеними всередині тілами. Люди у подвір’ях ходили, ніби не помічаючи смороду.
Фомич зупинився, зняв маску і запитав одного з мешканців, який був у дворі:
– Доброго дня шановний. Чому тіла не вивезете?
– Це не наша робота, а влади. Тобі яке діло? Ти хто
такий? – Зло відповів незнайомець. З цими словами він
зник в будинку.
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– Жесть, – сказав Фомич, – цікаво, а сраку їм теж
влада витирати має?
Ми поїхали далі. Я був вражений цим нехлюйством,
в моїй голові не вкладалося почуте. Два тижні минуло
з моменту катастрофи, а ніхто не спромігся розчистити
свою прилягаючу житлову територію.
– Як думаєш, – запитав я Фомича, – скільки ці люди
протягнуть таким темпом?
– Це не люди, це мутанти. – Відповів Фомич. – Такі
будуть жити вічно. Ніщо не мотивує жити тупоголову людину краще, ніж очікування, що хтось прийде і зробить за
неї її роботу та створить їй ідеальні умови для життя.
У кількох населених пунктах, які ми проїжджали,
вивезли тіла з вулиць і машин, проте люди чомусь ховалися і не хотіли заводити розмову.
– Що за справи кояться? – не розумів я.
– Це страх і зневіра у чистому вигляді, – відповів
Фомич, – я бачив таке під Кандагаром. Налякані до смерті,
люди не можуть зібратися з духом і спокійно жити далі.
Від незнання і невіри вони замикаються.
– І судячи з усього, дичавіють.
– Таке життя. Де немає чіткої організації – там завжди перелякане стадо, яке біжить від будь-якої небезпеки
стрімголов. Воно не може зупинитися і подумати: від чого
біжимо? Куди біжимо? Для чого біжимо? От просто, біжи100
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мо і все. Шкода це визнавати, але це їх вибір.
– Їм просто потрібен нормальний керівник.
– Скільки до нас в громаду прибилось жителів за
два тижні? – запитав Фомич.
– Близько двох тисяч чоловік.
– От. А де решта? Хтось відправився до родичів
в села, а хтось залишився, сподіваючись на те, що за нього
вирішать і врятують. Це вибір кожного. Поки була дієва
система – вона змушувала насильно людину жити.
– Але людина вільна робити багато речей, не всі
ж насильно.
– Це ілюзія свободи. Ось скажи, якщо тобі, наприклад, набридло жити, ти йдеш до влади і просиш її припинити твоє життя. Виконають? Ні, звичайно. Запруть в дурку і будуть колоти насильно уколами. Вирішиш сам накласти на себе руки і що? Священики від тебе відречуться і
навіть в церкві відмовляться відспівувати. Людина має
право вибирати: жити або жити. А ось як жити – це вже
питання інше. Там своїх підводних каменів вистачає.
– Але, тим не менше, людина може пробитися до
успіху.
– Насправді, одиниці можуть. З тих, що домоглися –
величезний відсоток мали початкові елементи рівняння
у вигляді багатих і впливових батьків, які забезпечили їм
навчання, блискучу освіту і влаштували на початкову ро101
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боту. По всій історії людства династії забезпечених і впливових людей виробляли таких самих забезпечених і впливових людей. Так, існували в історії ті, хто з самих низів
вирвався в середні шари, але щоб на самий верх – то вже,
хіба що, шляхом безжалісних діянь. А це вже у рамки звичного нам з тобою соціуму не вписується.
– Мабуть, ти правий. Ось дивлюся я на тебе і думаю: ти ж став лідером громади, будучи до цього охоронцем. Але, якщо з'являться звичні володарі – вони почнуть
тиснути тебе, щоб відібрати владу і повернути собі в підпорядкування людей. Тоді доведеться або воювати і замочити руки по лікоть в крові, або підкоритися їм.
– Саме так, – похмуро зауважив Фомич, – це
і є джунглі. Тому, будь-яке життя – це боротьба. Просто
одні борються за своє життя, а інші борються за владу над
іншими. Але якщо ми будемо жити подібно до тих дикунів, де кожен сам по собі, то наше суспільство дуже швидко згниє, а це значить, що боротися нам все одно доведеться. Якщо з'явиться адекватний правитель – я з радістю передам йому командування, але якщо прийде тварюка, яка
тільки й робитиме, що буде тягнути з усіх жили, обираючи
їх до нитки, то таких я буду знищувати до останньої краплі
крові.
Фомич замовк, а я почав міркувати. Чому одні замикаються, а інші залишаються добрими? Замкнені люди,
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як правило, ті, хто прийшов з міст. Ті, хто не вмів посправжньому дружньо і відкрито жити в соціумі. Коли вони жили в містах – вони навіть не знали, хто їх сусіди по
сходовій клітці, кожен звик жити сам по собі. На роботі
вони вдавали, ніби їх колектив – це одна дружня сім'я, але
в реалі там теж велася постійна війна за місце під сонцем.
Тільки відвернешся, як уже з твоєї спини стирчить моральний ніж твого колеги, який посміхався тобі всього хвилину назад.
Через годину ми заїхали до обласного центру. Картина представлялася практично такою ж: сморід і занедбаність. Практично всі торговельні будівлі були порожні,
вітрини багатьох магазинів були розтрощені. Багатоповерхові будинки були схожі на неживих привидів, околиці
ж були заселені людьми, але ми не стали зупинятися без
потреби, щоб до темряви встигнути подолати якомога більшу відстань.
– От срань. Апокаліпсис в дії... всі міста просто закинули, – мовив Фомич, – ніхто більше в них не бачить
сенсу. Їдемо далі. Ще кілька годин можемо їхати.
– Ти помітив, що ніде немає велосипедів?
– Мабуть дефіцит, усі розібрали.
– Так, не дарма я прихопив колодку, а то не встигнемо десь пришвартуватися, як стягнуть.
– Ну, якщо врахувати, що це тепер чи не єдиний вид
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транспорту в даний час – так за нього і вбити можуть.
Не встиг він це сказати, як з-за останнього будинку
на дорогу вийшли двоє хлопців років тридцяти з обрізами
із мисливських рушниць.
– Мужики, нам потрібен ваш транспорт. – Сказав
один з них, направивши на Фомича обріз. Інший же направив обріз на мене. Фомич, посміхнувшись, сказав:
– Хлопці, нам цей транспорт самим конче потрібен.
– Слухай ти, що не второпав, ану, злазь! І рюкзаки
свої давайте! Зараз час такий, у кого рушниця, той і правий.
Я почув два тихих клацання і в одну мить ці двоє
впали мертвими.
– Так, правий, але лише доти, доки живий. Лайно не
роздушене. – Сказав спокійно Фомич. У кутку його плаща
виднілася невелика дірка, через яку йшов дим від пострілів
з пістолета, що був у його кишені. – Бодай би вас чорти
вхопили! Ні, хлопці, в новій ері людства я не допущу такої
срані, як розбій. Бачу, наша дорога буде веселою. Давай
крутити звідси педалі, поки спільники не намалювалися.
Він підняв два обрізи і розрядивши їх, розібрав на частини.
Від'їхавши трохи, він розкидав ці частини у різних напрямках.
Коли до темряви залишалося близько півтори години, ми проїжджали невелику річку і лісовий масив.
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– Давай сьогодні заночуємо в наметі. Зваримо супчику на багатті та чаю правильного. – Сказав я. – Давненько я в походи не вибирався, а поки холодів великих немає,
то нічліг на природі – саме воно.
Фомич погодився. Ми звернули з дороги, пройшли
трохи вглиб лісу і влаштувалися в невеликому яру, який
захищав нас від вітру, та й з дороги полум’я не було видно.
Фомич почав заготовлювати дрова, а я почав готувати все
для варіння супу. Ще в перший день знайомства з дідом,
він повідав нам, як він сушить м'ясо і овочі, а потім з цього
всього готує собі їжу. Дід спорядив нас в дорогу сушеним
просоленим м'ясом, а також дав кілька сушених нарізаних
морквин та цибулі. Ще ми запаслися кількома сухими туристичними кубиками для варіння супу. Вогонь весело
потріскував, зігріваючи і вселяючи в наші душі затишний
спокій.
– Як же все-таки здорово ось так посидіти біля вогнища. – Сказав Фомич. – Сто років у поході не був.
– Чуєш, Фомич, у мене з голови не йдуть ті два розумових імбіцила. Невже доведеться всіх навколо валити,
щоб людство нарешті взялося за голову?
– Я іншого варіанту не бачу. Доведеться брати на
себе ще й обов'язки санітарів.
– Знаєш, я як дивлюся на це все – у мене руки опускаються. Людство безнадійне.
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– Ну, по-перше, безнадійне не все людство, імбіцили були завжди, а по-друге, у більшості з безнадійної половини, коли вони побачать, що немає нічого безкарного –
бойовий запал прохолоне. Ось Гітлер розстрілював за всілякі дурниці. І що? Подивися на німців: нормальні ж тепер
люди, культурні, на дорогу навіть не плюнуть.
– Сталін теж розстрілював весь СРСР, та толку?
– А навіщо тоді судова система? Коли всіх самих
досвідчених злочинців і вбивць відмазують, купують суддів з потрохами, а ті випускають їх на волю. Про владу, то
взагалі можна не заїкатися – ті мільйонами крали і вбивали
направо і наліво. І що? Сів хоч один? Нічого подібного.
А якщо почати вичищати цю гниль, то іншим не захочеться продовжувати. Інакше ми знову повернемося у це мирне, інтелектуальне свавілля, де один рядок закону вбиває
тисячі, ні в чому не винних людей. Тому особисто я і не
бачу іншого варіанту. Час рятувальних бесід пройшов. Земля сама дала урок людству, щоб воно задумалося, змінило ставлення до всього навколишнього, а не тільки перейшло з лампочок на свічки. А тим, хто так нічого і не зрозумів, доведеться звалити.
– Гаразд, кат, давай будемо жерти. Суп майже готовий, залишився останній штрих. – З цими словами я взяв
палаючу головешку і засунув її в суп. З казанка піднявся
стовп шиплячої пари.
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– Ну ти даєш, майстер-кулінар! – Здивовано сказав
Фомич. – Що це було?
– Це останній штрих у готуванні правильного гірського супу. Від цього він набуває неповторного аромату
багаття, а вугілля витягує всі неприємні запахи і присмаки.
– Я припухаю, дорога редакціє, хоча пишу вам вперше. – Весело сказав Фомич.
Розливши по тарілках суп, ми почали смакувати
їжу, приготовлену на природі.
– Так, визнаю, – присьорбуючи з апетитом суп, сказав Фомич, – твою кулінарну геніальність. Відтепер я буду
називати тебе шефом.
– Сюди б ще грибів, плавленого сиру, та петрушки
свіжої – ось це був би справжній шедевр.
– Нас і тут непогано годують. – Промовив посміхаючись Фомич з набитим ротом. – Ще б змії не шастали по
лісі, то взагалі було б супер. Я з дитинства їх недолюблюю.
– Які змії? Ех ти, бевзень. Змії впадають в сплячку
27 вересня, а прокидаються 7 квітня. У ці дні вони особливо злющі.
– Нічого собі. Чого не знав, того не знав. І звідки ти
стільки знаєш?
– Гори люблю, звідти і знаю.
– Не знаю, як ти, шеф, а мені, будь ласка, добавки.
Знатне їдло. Я один раз борщ варити взявся, щоб колишню
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дружину свою здивувати.
– І що?
– Та так собі вариво вийшло, дружина прийшла,
спробувала, а потім сказала: "Якщо ти перший раз приготував борщ і він виявився кислим та несмачним, додай на
каструлю 2 чайних ложки цукру, він вбере в себе зайву
кислоту. Потім опусти в киплячий борщ жменю рису – це
знизить надмірну насиченість, а в кінці додай трохи лаврового листя і часнику. Прокип'яти його ще 5-7 хвилин, потім остуди до кімнатної температури, доріж свіжого кропу
і вилий нафіг це лайно в унітаз, звари пельменів і більше
не вимахуйся! Борщ він тут готує, кулінар хрінів". Загалом,
на цьому моя кулінарна практика з варіння борщу закінчилася.
Я думав, що трісну від реготу. Фомич розповідав
так невимушено і серйозно, що я не відразу просік, що він
розводить мене, знову ліплячи анекдот.
Після супу я заварив чай, Фомич підкинув ще дров
у вогонь. Одне з полін, розпалившись, голосно тріснуло.
– А ти знаєш, – запитав я Фомича, – що у дерева
є дві стадії горіння?
– Це які?
– Перша стадія, це коли поліно просто нагрівається
і загоряється зовні. Після цього, в дереві з'являються тріщини, і вогонь переходить всередину. Чим м'якша порода
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дерева, тим сильніший звук від тріскання і більша тріщина.
Відповідно і швидше згоряє. Тверда ж порода горить довше і не видає таких гучних звуків. Коли дерево починає
горіти з середини – це саме жарке полум'я. Якщо палаючий
дерев'яний будинок не почати гасити вчасно, то потім його
вже загасити неможливо. Вогонь перебирається всередину
колод, створюючи в них величезну температуру, а вода,
яка потрапляє на вогонь, відразу випаровується з поверхні
колоди та з середини вона далі продовжує горіти.
– Ти як та туристична енциклопедія.
Коли ми зібралися йти спати, ми вирішили спробувати пораду діда з гарячими каменями. Замотавши два камені в ганчірку, ми поклали їх у свої спальні мішки. Лігши,
я згадував діда найвдячнішими словами. Це дійсно було
щось, ніби заснув біля грубки. Завдяки цьому я добре виспався, Фомич, до речі, теж.
ГЛАВА 9
ПАЛ ПАЛИЧ
12 грудня 2024 року, 15-й день Нової ери.
На ранок, вилазячи зі спальника, Фомич, викидаючи
камінь, сказав:
– Але дід! Але партизан. Знали б мої бійці цей фокус на війні – половина б собі нирки не застудила.
Ми ще раз розвели багаття, щоб випити гарячого
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чаю та просушити спальні мішки, після чого рушили в дорогу. Погода помалу псувалася, до обіду почав накрапати
дрібний, противний дощ. Коли до наступного великого
міста залишалося близько кілометра, Фомич сказав:
– Стоп! Попереду іще один блокпост. Сракою чую,
що нам туди не треба. Давай зріжемо через ліс.
Ми почали об'їжджати блокпост. Опинившись на
максимальній близькості від нього, Фомич дістав невеликий бінокль і озирнувся.
– Четверо молодиків. Двоє з рушницями, двоє з автоматами. Благо, що вчасно помітив, а то чотирьох на відкритій дорозі нам не звалити, а з автоматами – тим більше.
Дощ тим часом посилювався.
– Що їм не сидиться вдома? – запитав я.
– А чого їм удома сидіти? Я думаю, у них завдання
відловлювати весь можливий транспорт і наживу. Все розгортається так, як я і думав. Нам би село яке знайти на нічліг. Ще через кілометр, при виїзді з лісу, стояло кілька будинків. Навколо нічого підозрілого не було, тому ми вирішили спробувати щастя і попроситися на ніч. Виглядаючи
самий непримітний будинок, ми зайшли на подвір'я і постукали. Двері відчинила жінка років сорока.
– Доброго дня вам, господиня. Чи не можна у вас
нічку перебути? Ми з товаришем в столицю їдемо.
Жінка, змірявши нас поглядом, відповіла:
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– Заходьте, як така справа. Розташовуйтеся. Тату,
тут подорожні просять притулку на ніч, ти не проти?
З сусідньої кімнати почувся хрипкий голос:
– Якщо люди хороші – таким я завжди радий.
Ми з Фомичем завели велосипеди під навіс, укривши їх від дощу і зайвих очей та скріпили їх колодкою.
Будинок виявився затишним і теплим. У печі потріскував вогонь, а на дивані сидів чоловік років шістдесяти
п'яти. Я зняв плащ і зайшов до кімнати першим.
– Пал Палич, – представився господар, вставши
з дивана і потиснувши мені руку.
– Андрій, – сказав я. Слідом зайшов Фомич. Під
плащем у нього була форма з генеральськими погонами.
– Фомич. – Підійшов він і потиснувши чоловікові
руку, зняв плащ.
– Ось так так! Люда, глянь. Це ж сам генерал Фомич
до нас в гості завітав! От вже не думав! – очі Пал Палича
загорілися радісним вогником.
– Ви мене знаєте?
– Про рятівника-генерала Фомича вже ходять справжні легенди! – Відповів Пал Палич. Це ж ви організували
світловий зв'язок між містами і розселили місто, облаштувавши нову громаду, яка тепер всім забезпечена?
– Ну, ніби так. Тільки це все не так вже велико виглядає, як голосно звучить. Чим могли, тим і допомогли,
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ось і все. – Сконфузився Фомич.
– Ви справжній герой! – Не переставав хвалити його
Пал Палич. – Не те, що наша зграя головорізів.
– Це ви про тих, що блокпост влаштували на виїзді?
– Так, – трохи сумно відповів Пал Палич. – Все відбирають. Всіх коней з сіл відібрали.
– Ну, справи. А поліції і військових що, немає?
– Пропали поліцаї, хай їм грець, а двоє до банди
приєдналося. Ні, щоб допомогти, так вони навпаки відбирають все, що їм заманеться.
– І багато їх там? – запитав Фомич.
– У приміщенні блокпоста вісім чоловік. Раз у раз
пиячать. Старший у них – колишній рецидивіст Сивоха,
він взагалі тверезим не буває, але він з іншими своїми "орлами" на другому кінці міста живе, а тут його друга точка.
Три села у страху тримає.
Я помітив, як брови Фомича нахмурилися.
– Так, а зв'язок світловий хто тримає? Вони чи хто
з мирних людей?
– То їх люди. Він їм каже, що передавати і не дає
базікати зайвого. – Відповів Пал Палич.
– Ось тобі і комунізм. – Сказав я Фомичу.
– А серед жителів є тямущі, хто може взяти командування на себе і хто знає морзянку? – запитав Фомич.
– Є, Ванька у нас тямущий, військовий колишній,
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зв'язківець. Та тільки ці упирі і кроку не дають ступити,
а зброю всю відібрали.
Люда тим часом накрила стіл, поставивши в центрі
каструлю з макаронами та 4 тарілки.
– Ви вже вибачте, що стіл такий скромний, та зараз
часи не найлегші, – червоніючи, сказала вона.
Фомич поліз в рюкзак і дістав дві банки тушонки.
Одну він відкрив і виклав все у каструлю з макаронами, а
іншу віддав господині. Після він дістав пляшку дідового
пекельного пійла і сказав:
– За зустріч, але по маленькій. Це особливий НЗ,
пекельна штука нашого діда Микити. Йому 103 роки. Між
іншим, це його була ідея про світловий зв'язок, а Андрюха
лампу спорудив. Так що, Пал Палич, не моя це заслуга.
– Твоя чи не твоя, то не має значення. Важливим
є те, що ти, синку, людей згуртував і не дав в образу у тяжкий час.
Ми поїли і випили по чарці самогону.
– Дійсно, пекельна суміш, – ковтнувши мовив Пал
Палич, – багато різного пив за життя, але це – справді варте уваги. Ось вміли ж раніше робити! А ви навіщо в столицю прямуєте?
– Та от, Андрюха книгу для наступних поколінь надумав написати, як воно все було, – сказав Фомич.
– Як було... – протягнув Пал Палич, – те, що стало113
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ся, мало у кого в голові вкладається, так само, як мало хто
здогадується, що воно насправді відбувається.
– Це ви про що? – запитав я.
– Дай мені свою руку, – сказав загадково Пал Палич
і простягнув мені свою відкриту долоню.
Я простягнув свою руку і торкнувся його долоні.
Пал Палич закрив очі. Може я був під враженням, може ще
щось, але мені здалося, що я побачив образ якогось старця.
– Він зустрінеться з вами, – сказав Пал Палич, відкривши очі.
– Хто зустрінеться? – запитав я.
– Ілладій. Він дасть Вам відповіді на питання. Вам
потрібно до нього. Вам не потрібно в столицю, бо вас там
не чекає нічого, окрім смерті. Я намалюю, як до нього дістатися, тільки шлях до нього буде не легкий. Близько ста
кілометрів проїдете на велосипедах, а далі доведеться йти
пішки через гірські масиви. Дорога небезпечна, але ви міцні, впораєтеся.
– Ну ви і загадок наговорили. – Сказав я.
Фомич мовчки слухав, впершись поглядом у стіл.
Я глянув на нього, він начебто думками був в іншому місці. Побачивши, що за вікном почало темніти, він встав з-за
столу і сказав:
– Я прогуляюсь трохи на свіжому повітрі.
З цими словами він накинув свій плащ і вийшов
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з дому. Я відчував себе ніяково. Загадкова поведінка Пал
Палича, раптова прогулянка Фомича... все це не давало
мені спокою.
– Чому ви думаєте, що в столиці на нас чекає
смерть? – запитав я його.
– Тому, що я її бачу.
– Бачите смерть?
– Ти не знайдеш в столиці того, чого шукаєш. Там
немає відповідей, там ти знайдеш тільки війну і розпач.
Тому тобі і потрібен Ілладій.
За годину повернувся Фомич, завантажений трьома
автоматами і трьома рушницями. За плечима у нього висів
рюкзак. Він звалив зброю в кутку і зняв рюкзак. Виявилося, що рюкзак під зав'язку був набитий консервами і провізією.
– Ось, на перші пори вистачить на прожиток, йдіть
на світанку завтра до Ваньки свого, скажіть, хай організовує людей, які візьмуть цю зброю та заберуть все, що там
ще є. Сусідній гараж битком забитий награбованим чужим
добром. Там же є троє коней. Ну і тіла нехай заховають.
Пал Палич, схоже, не здивувався, а спокійно відповів:
– Спасибі тобі, синку за допомогу. Багато людей ти
врятував.
– Та немає за що, Пал Палич. Я поклявся, що гнид
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таких буду нищити.
Пал Палич відібрав з рюкзака п'ять банок з консервами і простягнув Фомичу.
– Візьміть їх з собою в дорогу. Вони стануть у нагоді.
– Та у нас ще є – відповів Фомич.
– Не сперечайся, синку, а зроби, як прошу. Поклади
в свою сумку.
Фомич не став сперечатися, а зробив, як йому веліли. Нас влаштували на нічліг біля печі. Коли ми розстеляли спальники, я запитав Фомича:
– Ти що, всіх вісьмох уклав?
– Ага, без шуму і пилу. Дощ же ллє, ось пилу і немає.
– Але ти пекельна машина полум'я. Це все дідове
пійло. Ти, наче той Астерікс, сьорбнув ковток чарівного
зілля і розкидав всіх римлян. Відчуваю, треба було більше
набоїв брати у Вязінського.
– Не бзди, патронів на всіх вистачить.
– Цим я як раз не парюся. Мене більше турбує перехід через гори у таку погоду без навігації, коли лягаєш спати без снігу, прокидаєшся, а все навколо завалено снігом.
І не видно ні стежок, нічого. Біло зверху, біло знизу.
– Слухай, а Палич що, чаклун?
– Чаклун чи ні, а людина явно мудра. І йому явно не
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потрібна сигнальна лампа для зв'язку.
– Це факт.
ГЛАВА 10
ПЕРЕВАЛ
13 грудня 2024 року, 16-й день Нової ери.
На ранок ми нашвидку поснідали і стали збиратися
в дорогу. Пал Палич, судячи з усього, вже повернувся з
села, оскільки зброї вже не було там, де залишив її вчора
Фомич.
– Уже відправив хлопців приймати владу у бандюганів. – Сказав він з посмішкою. Про тебе, Фомич вже легенди ходять.
– Ага, невловимий месник. Скоро за мою голову нагороду оголосять в сто золотих. – Весело засміявся Фомич.
Пал Палич намалював нам на нашій карті, як нам
дістатися до Ілладія.
– Перевал потрібно буде пройти за один день. –
Сказав він серйозно. – Якщо за день не впораєтеся і залишитеся там на ніч – вважайте, що пропали. За ніч може так
замести, що вже й не знайдете куди йти, а якщо вітер почнеться з морозом – в мить замерзнете. Тому, йти через нього доведеться без зупинок. Вниз вже легше буде. Я вам
снігоступи приготував, якраз дві пари лежали без діла вже
багато років.
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– Так снігу ж ще немає. – Сказав Фомич.
– Тут немає, а там вже цілий метр, гляди навалило.
Пал Палич простягнув Фомичу пляшку і згорток. Це
настоянка і віск для Ілладія. Будьте добрі, доставте в цілості. Фомич упакував пляшку, загорнувши її в термокофту,
і поклав поруч згорток.
– Доставимо.
– Ну що ж, в добру путь. – Сказав Пал Палич. – Дякую людське за допомогу і за надію.
Ми осідлали свої велосипеди і вирушили в дорогу.
Їдучи, ми намагалися триматися віддалік міст, щоб зайвий
раз не нариватися на неприємності, оскільки до сутінок
потрібно було дістатися до підніжжя перевалу. Коли за
лісами завиднілися гори – ми побачили засніжені вершини.
Стало помітно холодніше.
– Похолодало. – Сказав Фомич.
– Це ще квіточки. Ягідки завтра будуть.
– Хочеш сказати, що на горі іще холодніше?
Взимку температура в горах на кожні сто метрів підйому падає на один градус за Цельсієм.
– Тобто, там, на верху, буде мінус сімнадцять?
– У кращому випадку. І вологість стовідсоткова.
А це ще веселіше. – Відповів я. – Зараз сама паскудна погода: сніг в горах вже випав, але кірка ще не зловилася як
слід від променів сонця і морозу. Якщо на кожен крок бу118
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демо провалюватися – швидкість пересування буде мінімальною.
– То вже удружив Пал Палич. Наговорив загадок і
відправив за тридев'ять земель.
– Якщо пощастить, то до завтрашнього вечора ми
загадки його розгадаємо.
Приблизно за годину до темряви ми дісталися до
підніжжя гір. У низині, в лісі снігу ще не було. Ми вирішили заховати наш транспорт в кущах, попередньо зчепивши велосипеди на колодку. Поки Фомич займався маскуванням нашого транспорту, я знайшов місце біля невеликого струмка і почав розбивати намет. Через годину
я почав куховарити, знову готуючи суп. Сьогодні було вже
помітно холодніше, ніж минулої ночі в наметі.
– Як думаєш, – запитав Фомич, – в столиці теж війна і дерибан?
– Напевно, так зараз у всіх містах. Там народ працювати фізично не звик. Хоча, якщо чесно, я якось туманно уявляю подальше життя людства. Воно просто не може
жити так, щоб не зачіпати один одного.
– Знаєш, у всіх живих істот закладена одна загальна
функція: самознищення через бажання в певний момент
життя. Наприклад, якщо комар або муха вирішили напитися крові, то вони будуть лізти до людини до тих пір, поки
не нап'ються або поки людина їх не розчавить. У собак
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і котів – те ж саме в період спарювання. Вони в цей період
стають тупими і загальмованими, біжать за сукою, навіть
не помічаючи машин, що їдуть, які їх і збивають.
– Ну, тепер у собак і котів буде демографічний вибух, – сказав я, – машин більше немає, так що всі виживуть.
– А от людина, – продовжував Фомич, – це така істота, яка прагне до самознищення постійно.
– Ось, що означає інтелект.
– Я одного не второпаю: для чого природа придумала в людині жадібність? – запитав Фомич.
– Для того, щоб людство розвивалося. Якби людині
нічого не було потрібно, вона би ніколи не створила всіх
цих благ цивілізації. Весь прогрес побудований на бажанні
досягти більшого, мати більше, володіти кращим. Саме
змагання в жадібності і живлять людину.
– Тоді якщо все так, як ти кажеш, то парадокс виходить. Жадібність і розвиває, і губить.
– Немає тут ніякого парадоксу, Фомич. Ось, наприклад, візьмемо зміїну отруту. У малій кількості – вона лікує, а у великій – вбиває. Просто в усьому потрібна міра.
Якщо міри немає – починається перевага і зникає баланс.
Їсти подано. Бери весло і черпай побільше.
Фомич почав їсти суп і сказав:
– Ну ти точно мастак кулінарити. У нас прапор був
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в полях, так він теж суп варив.
– І як той суп? – поцікавився я.
– Ну як, – серйозно відповів Фомич, – він чудово
тамував спрагу, але не голод.
Я від сміху ледь не вдавився.
Якби не гарячі камені в спальному мішку – ми б до
ранку, напевно, заклякли б. Вранці ми перекусили консервами, випили чаю, а також, набрали чаю в невеликій термос і рушили в дорогу.
Я дав Фомичу коробку сірників, покладену в самозажимний пакет з невеликим розпалювачем.
– Сховай в кишеню про всяк випадок. – Сказав я.
– У мене запальничка є. – Відмахнувся Фомич.
– Запальничка взимку у горах – це повна срань. Якщо закоченіють або обмерзнуть пальці, ти запальничку
запалити не зможеш. А запалити сірник можна навіть зубами. Сірники врятували багато життів в зимових горах.
Фомич взяв коробку і сховав у кишеню.
Підйом давався важко. Висока вологість і мороз,
немов палили горло. Приблизно через кілометр маршруту
чорна земля змінилася сніговою ковдрою.
– Ти скільки разів взимку ходив у гори? – запитав
мене Фомич.
– Був кілька раз в молодості. Я зимові походи не
дуже люблю. Занадто багато екіпіровки і обладнання пот121
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рібно. Марудна ця справа і дорога.
– Як казав мій командир: "брак спорядження компенсують знання і вміння".
– Ну, з палицею проти танка з одним тільки вмінням
не попреш все одно, – сказав я.
– Це так. Хоча з іншого боку, дай дурневі гранатомет, так він і з ним пропаде проти танка. До всього обладнання все одно голова потрібна, а в небезпечних ситуаціях
ще й яєчка залізні.
Ми йшли близько двох годин. Температура повітря
помітно знизилася. Товщина снігового шару поступово
збільшувалася.
– Коли ми снігоступи будемо одягати? – запитав
Фомич.
– Як сантиметрів десять шар почнеться. Палич здорово виручив нас цими штуками. На відміну від лиж вони
набагато безпечніші і дозволяють забиратися в найглухіші
нетрі, де немає протоптаних стежок. М'язи тільки від снігоступів з незвички будуть боліти. Взагалі, під такого рослого тюленя, як ти, вони здалися б розміром трохи більше,
тому, що розмір снігоступів підбирається з розрахунку, що
на 0,5 кілограма ваги доводиться 6,5 сантиметрів квадратних площі снігоступа.
– Як ти всі ці цифри в голові тримаєш? – з подивом
запитав Фомич.
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– Та хто ж його знає, самі тримаються.
Через хвилин сорок шляху ми озброїли ноги снігоступами. Йти стало набагато легше, ноги стали стійкіше
триматися на снігу.
– Класна річ! – сказав Фомич.
Сонце було заховане за хмарами, але велика кількість білого снігу починала сліпити очі. Ми одягли лижні
окуляри, які захищали не тільки від рясного світла, але
і від вітру.
– Добре, хоч в цих масках є поляризаційні фільтри –
сказав я.
– Чого, чого? – запитав Фомич.
– Ти що серйозно? – здивувався я.
– Уявіть собі.
– Поляризаційні фільтри в окулярах потрібні для захисту очей від ультрафіолету. Це стосується і лижних масок, і окулярів від сонця. Дешеві окуляри, які зроблені
з дешевої пластмаси, тільки затемнюють світло, але вони
не захищають око від ультрафіолету. Природна поведінка
людської зіниці на яскравому світлі – це її зменшення для
зниження дози опіку сітківки ока ультрафіолетом. Якщо ж
яскравість зменшується – то зіниця, відповідно, розширюється. Так ось, в дешевих окулярах з темним склом зіниця
розширюється від темряви, але ультрафіолет все одно проходить через скло і обпікає сітківку. Тому, дешеві окуляри
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загрожують великою проблемою для очей. В горах, через
велику кількість снігу, якщо не користуватися захисними
окулярами – може початися так звана "відображена сліпота". Раніше, коли не було фільтрів, альпіністи користувалися металевими окулярами з прорізаними плоскими отворами у вигляді жалюзів, які були чорними зсередини. Це
переломлювало світловий промінь і гасило його, оберігаючи очі альпініста від сліпоти.
– Ти точно, пришелепкувата енциклопедія. – здивовано сказав Фомич.
Тим часом, крижаний вітер дужчав. Обличчя стягнуло, пальці в рукавицях почали клякнути. До перевалу
залишалося близько двох кілометрів.
– Ах, ти ж йо... – крикнув Фомич.
Обернувшись, я побачив, як він стрімголов покотився вниз. Він пролетів метрів сто, поки йому вдалося зупинитися. Я скинув рюкзак і став з'їжджати слідом за ним.
Серце моє сильно калатало. В голові промайнула лише
одна думка: "тільки б нічого не зламав...".
– Ти живий? – крикнув я, наблизившись до нього.
– Начебто так, – крекчучи, відповів він.
– Руки-ноги цілі?
– Розплутай мене від снігоступів і подивимося.
Ноги його заплелися і снігоступи так само переплелися між собою. Відстебнувши ремені і звільнивши ноги,
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Фомич поворушив ними.
– Начебто, все на місці. Але, схоже, щось потягнув.
Ще й снігу нажерся, мати його в болото. Лізь в рюкзак
і подивися, чи ціла настоянка Палича. Якщо, не дай бог,
розбилася – як тоді в очі Ілладію дивитися?
Я відкрив клапан рюкзака і дістав загорнуту настоянку. Вона виявилася цілою і неушкодженою.
– На місці.
– І то добре. Дістань дідову "торпеду", потрібно
стрес зняти.
– Торпеда у мене в рюкзаку, а він нагорі залишився,
але й пити на морозі не найкраща ідея.
– От ти кайфолом. Ну тоді полізли вгору.
Він заново начепив снігоступи і встав на повний
зріст.
– Не смертельно. Поперли далі.
Дійшовши до мого рюкзака, я надів його і перепочивши кілька хвилин, ми знову рушили в путь.
Вийшовши на перевал, ми озирнулися. Навколо була краса, яку не можливо описати ніякими людськими словами.
– Щоб побачити таке, не гріх і померзнути – сказав
Фомич.
– Так. – тільки й сказав я. – Йдемо, через три години
буде темніти, Якщо ми не заблукали, то до будинку Ілладія
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ще кілометрів сім пиляти.
Спускатися з перевалу було легше, ніж підніматися,
хоча Фомич все ще накульгував.
– Ми ось так коли в полях воювали, хто не дай бог
встане на міну, йому ногу відірве і нести його потрібно до
найближчого розташування, щоб допомогу надати.
– І все це абсолютно безглуздо, – зауважив я, – одні
воюють з іншими за наказом третіх.
– Якщо розібратися – то все в житті немає сенсу.
Ось люди, наприклад, які шукають сенс життя. Вони роблять своїм сенсом життя пошук сенсу життя. Це ж взагалі
маячня.
– Ну, ти й завернув. Хоча, по суті, це правда. Загального сенсу життя немає. Він у кожного особливий і закладений від народження, наділивши людину певними рисами характеру, він розвивається разом із розвитком знань
людини і її життєвого досвіду. Сенс життя людини полягає
у кожному зробленому нею кроком, але дурні шукають
його десь там, за горизонтом, біжать туди, не розуміючи,
що в цей момент він знаходиться у них під ногами.
– Слухай, може нам на дупах з'їхати, щоб швидше
було? А то я вже рук не чую, – запитав Фомич.
– Ти вже сьогодні з'їхав.
– Я шкереберть летів, а не організовано пересувався
на п'ятій точці.
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– Якщо розженешся занадто сильно, то чим гальмувати думаєш? Ще, чого доброго, важіль гальмівний відірве.
Фомич розреготався, а я, побачивши вдалині дим,
вказав рукою:
– Он, здається, наш пункт призначення.
ГЛАВА 11
ІЛЛАДІЙ
Ми наближалися до невеликого дерев'яного зрубу
з одним маленьким вікном. З іншого боку до нього примикав сарай. У вікні зрубу, яке було дуже маленьким, як
у старовинних хатах, горіло тьмяне світло. Не встигли ми
підійти до хати, як двері її відчинилися і на порозі показався високий чоловік із сивою бородою, на вигляд років сімдесяти, він чимось нагадував ченця.
– Будьте здорові, добрі люди, ласкаво прошу в будинок, – сказав він, трохи вклонившись і вказавши рукою
всередину хати.
– Доброго вечора, Ілладій – відгукнувся Фомич.
Всередині хата була дуже скромною, в ній не було
ознак цивілізації. В кутку стояла піч з двох секцій, одна –
обкладена каменем на кшталт каміну для обігріву, а друга
з площиною для приготування їжі, на якій стояв невеликий
казан. Поруч, на лавці, лежав накритий свіжоспечений
хліб, чарівний аромат якого відразу спокусив нас з самого
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порогу. Біля вікна стояв невеликий стіл, в іншому кінці
кімнати стояло ліжко, застелене старими, рваними ковдрами та велика скриня для речей. Погляд у Ілладія був спокійний, але здатний проникати вглиб. Такий, ніби він бачив нас наскрізь.
– Знімайте взуття, та ставте біля вогню просушитися, – сказав він і дав нам саморобні тапочки зі шкір якихось тварин, які, до слова сказати, виявилися дуже теплими. Вогонь в каміні весело потріскував, зігріваючи тіло до
глибини кісток.
Ми з Фомичем представилися, хоча він і так нас
знав.
– Вечеря якраз готова, щоправда, тільки пісна каша.
– У нас консерви з собою є, щоб кашу заправити. –
Сказав я.
Фомич дістав консерви, а також залишки дідового
сала, заправленого часником, яке ми витрачали дуже дбайливим чином.
– Ось іще, Пал Палич передав, – сказав Фомич, дістаючи з рюкзака пляшку і згорток.
– От спасибі, якраз доречно, а то у мене свічки вже
майже всі вийшли. – Зрадів Ілладій. – Сильно перемерзли
в дорозі?
– Нормально. Думалося, що буде холодніше. – Відповів я.
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– Це добре, що сніг вас дорогою не застав, – сказав
Ілладій, – а то в цих місцях багато люду зимами згинуло.
Як починає мести, то може метрів п'ять замети насипати.
– І ти тут сидиш безвилазно до літа? – здивовано запитав Фомич.
– Чому ж безвилазно, – посміхнувся Ілладій, – в сарай ходжу, плету кошики цілу зиму, влітку продаю або
міняю на продукти, шкури овець і віск. – З цими словами
він дістав три глиняних тарілки і поставив на стіл. Після
переніс на стіл котел з кашею, хліб і поставив три дерев'яних ложки.
Наші з Фомичем обличчя розчервонілися і горіли
після морозу з вітром. Я, було, повернувся, щоб піти взяти
з рюкзака дідів самогон для зігріву, але Ілладій, ніби прочитавши мої думки, сказав:
– Сьогодні я вас пригощу настоянкою самого Антипія. Настоянка ця вижене будь-яку хворобу. – З цими словами він дістав з полиці три невеликих глиняних чарки
і один єдиний літровий кухоль для води, зачерпнувши її
з відра біля печі. Фомич відкрив дві консерви, а Ілладій
взявся різати хліб. Буханець так хрумтів і пах, що у нас аж
заскоботало в горлі.
Ми з Фомичем сіли на лавку біля столу, а Ілладій
сів на єдиний табурет. Судячи з усього, гості у нього бували рідко. Він розлив настоянку по саморобних чарках. На
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запах вона нагадувала Єгермейстер. Він ковтнув вміст
і поставив чарку в сторону. Коли я перевернув чарку і зілля потрапило до мого рота, я відчув приємний аромат трав,
але як тільки ковтнув, то відразу зрозумів, навіщо Ілладій
поставив воду. Я тут же почав жадібно пити, намагаючись
загасити пожежу в горлі.
– От, свиню ж та й за коси! – сказав напівпошепки,
скривившись, Фомич, теж ковтнувши настоянку. – У житті
нічого подібного не пив. Скільки градусів тут?
– Близько вісімдесяти. – Відповів Ілладій. У цю настоянку входить більш ніж 90 цілющих трав.
– А як на мене, то тут всі 96 градусів... – скривився
Фомич, який героїчно не запив настоянку, як і господар
будинку. Настоянка дійсно була чудодійною. Лице перестало горіти, пройшло відчуття промерзлості, зник туман
у голові і пройшла важкість у ногах. Ми їли мовчки, оскільки дуже зголодніли за день. Смачнішого хліба я в житті
не їв, а коли їв хрустку скоринку, на мене накотили спогади, як я, будучи дитиною, ходив за свіжим хлібом і дорогою їв таку ж хрустку скоринку, приносячи додому половину буханця замість цілого.
– Як в дитинстві, так? – запитав Ілладій.
– То правда. – Погодився я, приховавши, втім, здивування від його здогадки.
– Чув я, що ви зібралися до столиці.
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– Так, я хочу написати книгу про те, що трапилося,
залишити слід в історії, як воно було насправді. Розраховую знайти там відповіді, а то питань багато, а відповідей
мало, одні здогадки.
– І як буде називатися книга?
– Думаю, "Нова ера". – Відповів я.
– Дуже доречна назва. А що, на вашу думку, сталося? – запитав Ілладій.
Я розповів йому свою теорію про електромагнітний
вибух, внаслідок якого зникла вся електрика і померла третина населення. Так само я припустив, що це сталося по
всьому світу. Завершив я свою розповідь припущенням,
що це сталося через те, що китайці пробурили Землю занадто глибоко і пошкодили якийсь захисний її шар, про
який раніше ніхто не знав. Ілладій слухав мене дуже уважно і коротко кивав головою. Коли я закінчив говорити, він
сказав:
– Ти дуже розумний, тільки ось серед світової правди ніколи не видно брехні, а вона населяє цей світ. Якщо
ви підете в столицю, ви побачите там теж, що і на підступах до міста. Вони вас не підпустять просто так.
– Не підпустять до чого? І хто вони? – Запитав Фомич.
– Титани не підпустять до своєї таємниці.
– Титани?
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– По історії їх називають по-різному: архонти, титани, володарі світу, золота нація, масони.
– Про архонтів і масонів я щось чув, – сказав я, – за
переказами, світом правили тринадцять чоловік.
– Дванадцять, тринадцятим є їх літописець, але суті
справи це не міняє, – відповів Ілладій, – мені прийшла пора йти далі і я шукав, кому можу довірити таємне знання.
І ось Всесвіт виділив вас, направивши до Антипія.
– До кого? – запитав я.
– Ви його кличете Пал Паличем. Але зараз не час
про це. Сьогодні я розповім вам істинне знання цього світу. Людство опинилося перед великим вибором. Зараз
я все докладно розповім. Діставай свій блокнот і пиши,
пиши, якомога більше. – Сказав він мені. – Це дуже небезпечне знання, яке повністю змінить хід людської історії,
але іншого виходу, крім як передати його, для людства я не
бачу.
Я швидко дістав свій блокнот, звільнив частину
столу для зручності роботи. Ілладій прикрив очі і почав
свою розповідь:
– Ви напевно чули, що по світу ходить багато розповідей, про те, ніби світом керує певна група людей. Це є
правда, тільки не зовсім в такому вигляді, як її подають. Їх
викривали у вигляді учасників масонського ордену, в певний час ходили чутки, що ними стали дванадцять апосто132
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лів Ісуса. Але це все порожні домисли. Все пішло з давніших часів. А саме, з легенд давньогрецької міфології про
титанів, де описувалося, що титани – це божества другого
покоління, діти Урана (неба) і Геї (Землі). Всього їх було
шість братів і шість сестер, які вступили в шлюб між собою і породили нове покоління богів, серед яких був Прометей, Геліос, Літо та інші. Чоловіків серед них виявилося
дванадцять. Вони якраз і вирішили створити союз з дванадцяти чоловіків титанів, щоб керувати всією планетою.
Чому саме дванадцять і чому саме чоловіки? Дванадцять
тому, що відповідно до давньої священної нумерології,
число 4 уособлює жіноче начало, яке уособлює в собі
4 сторони світу, 4 стихії (вогонь, повітря, землю і воду).
Слабкістю числа 4 вважається неможливість впливати на
події. Число 3 – це чоловіче начало, сила якого – це творіння. Множина двох чисел 3 і 4 дає число 12, а сума чисел
1 і 2 дає чоловіче начало в образі числа 3, тому, ними було
організовано чоловічий союз творців подальшого майбутнього всього людства. Також ними було вирішено взяти
в свій союз одного літописця, який повинен був бути менш
повноцінним, ніж самі титани. Ним обрали невідомого напівбога Архіса, позашлюбного сина богині пам'яті Мнемосіни, народженого від простого смертного. Для продовження свого роду кожен титан у віці 49 років обирав собі
по 7 жінок з найкращими якостями. Жінки ніколи не бачи133
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ли облич титанів, щоб зберігати таємницю їх союзу. Дітей
через рік після народження забирали у їх матерів, після
чого породіль вбивали, щоб їхня таємниця ніколи не була
розкритою. Народжених дівчаток залишали і виховували
в якості прислуги. Вони ніколи згодом не знали, що були
дітьми титанів. Правила у титанів були найжорстокіші.
Вони відбирали в якості продовження роду свого тільки
найсильніших. Для цього все юнацтво їх готували виживати, переносити всі негаразди і позбавлення, вчили всіх наук, безлічі мов, а після досягнення 30 років з рідних братів
залишали тільки одного, самого гідного, змушуючи його
вбити інших своїх братів, щоб не виникало подальшої боротьби за владу між рідними спадкоємцями. У день, коли
30-річний спадкоємець сходив на трон, його 80-річний батько приносив себе в жертву, передаючи, таким чином,
йому повне правління світом. Такий відбір відбувається
і до цього дня. У них завжди виховували силу і жорстокість, твердість і непохитність характеру. В їх руках зосереджена вся влада над людством. Йшли століття, населення розросталося, поступово робилися наукові відкриття,
технічні революції і все це відбувалося під жорстким контролем титанів. Всі без винятку держави завжди були і залишаються під їх управлінням. У різні часи люди шукали
світову правду, іноді натикаючись на деякі свідчення про
існування титанів. Після цього титани почали створювати
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різні таємні товариства серед багатих і впливових людей
планети, щоб відвернути від себе увагу людей. Так були
створені орден масонів, арійці та інші елітні спільноти.
Люди купилися на це і відвернули від титанів свою увагу.
За останні роки світ дуже змінився, титани почали вдаватися до допомоги генної інженерії, відбираючи для своїх
наступних поколінь найсильніші гени і створюючи справжні, психологічно невразливі людські машини. Тільки політика відбору, традиції і передача влади трону титанів
залишилася незмінною. У той же час, світ набрав дуже
сильних темпів розвитку і титанам довелося більше часу
витрачати на контроль діяльності людини. Раніше чисельність населення регулювалося постійними війнами, тепер
же, з ростом технологій, війни стали вестися все тонше,
винищуючи все меншу кількість людей, натомість вражаючи економіки і утворюючи розпад держав. Це поступово
стало проблемою, оскільки після економічних криз постійно збільшувалася кількість країн "третього світу", що не
входило в початковий план титанів, які бажають створити
ідеальне суспільство. Їм не потрібне населення планети,
але вони володіють ним безроздільно, як може володіти
життями тварин проста людина у природі. Іноді війни
влаштовувалися в якості розважального спору серед титанів, яка нація вистоїть.
– Це їм що, замість боксу по телевізору? –
135

А. Анохін «Нова ера: обнулення»

запитав я?
– Так, у кожного свої розваги. Багато воєн і епідемій
з'явилися в якості експериментів. Їх основним завданням
було взяття свідомості кожної людини під тотальний контроль. Але, хоч як це парадоксально, зростання технологій
навпаки гальмувало цей процес. Тоді титанами було прийнято рішення зупинити технічний прогрес і зменшити
кількість населення планети, щоб було легше в подальшому втілити свій задум. П'ять років тому на трон прийшло
нове покоління титанів, яке і придумало зробити все це.
– Ти хочеш сказати, що ця катастрофа навмисно
зроблена людиною? – Запитав я. Все, що розповідав Ілладій, з кожною хвилиною ошелешувало мене все більше.
– Так. Стрімкий розвиток технологій дозволив взяти
під контроль навіть магнітне поле Землі.
– Яким чином вони це зробили? – запитав я.
– В останні роки людство активно розвивало телекомунікації і бездротовий зв'язок. Спочатку з'явився мобільний зв'язок, потім почали з'являтися посилені стандарти
3G, 4G. Коли ж розробили мережу п'ятого покоління 5G,
виявилося, що поряд з величезною потужністю і швидкістю, вона значно підвищує температуру людського тіла.
Поява бездротових мереж 3 і 4 покоління і так збільшили
кількість ракових захворювань, мережа ж п'ятого покоління обіцяла поширити це захворювання на три чверті насе136
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лення всієї планети у наступні десять років. Решта ж людей повинні були піддатися сильним генним і мутаційним
змінам. Це викликало категоричні протести серед населення. Істинне ж призначення наднової мережі було в тотальному контролі титанів над населенням, оскільки надпотужні частоти могли дуже сильно впливати на психічну свідомість людини. Протести і несхвалення серед населення
росли, тому був знайдений компроміс – до середини 2024
року розробили наднову, безпечну мережу нового покоління, засновану на природному магнітному коливанні Землі. Ця мережа отримала назву GМ, якою ви всі до недавнього часу користувалися. Новий стандарт привів до повної реконструкції всіх мобільних веж на планеті. Люди
раділи новим можливостям зв'язку, які відкривала нова
мережа, однак, вони не підозрювали, що в пристрій кожної
антенної групи вкладався потужний магнітний модульвипромінювач, який в певний момент здатний був спотворити магнітне поле у просторі навколо вишки.
– Це що, подібно до пристрою в магазинах, який розмагнічує і намагнічує електронні замки на товарі?
– Ну, принцип віддалено схожий. Коли всі вежі до
останньої були реконструйовані – на них подався сигнал
спеціального типу, який і створив потужний електромагнітний імпульс. Він перевів магнітне поле в новий режим,
що забрало у людства іскру, індукцію і знищило третину
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населення планети.
Ілладій замовк. Ми ж сиділи, як громом уражені.
– Тобто, китайці з їх бурінням тут зовсім ні до чого?
– Звичайно, що ні. Це було створено спеціально для
відводу уваги від титанів. Увагу людей можна легко відвернути, згодувавши їм байку про пробите незвідане магнітне поле глибоко в надрах Землі. І ніхто не додумається
шукати правди в звичайних, на перший погляд, комунікаційних вежах зв'язку.
– А чому титани не ввели силою 5G? Адже вони могли використовувати свою владу. – Запитав Фомич.
– Пішли б масові протести і хаос. А хаосом важко
керувати.
– Наскільки мені відомо, хаосом керувати неможливо. – Сказав Фомич.
– Хаосом керувати цілком можливо, бо кожен хаос
складається з його учасників (індивідуумів), знання характеристик і повадок яких завжди дозволяє визначити його
напрямок, а також прорахувати ймовірні його комбінації
і результати. Але якщо взяти хаос серед технічно просунутого населення і серед населення, що живе в кам'яному віці
без зв'язку, то погодьтеся, останнім керувати набагато простіше, оскільки воно, зголодніле і позбавлене будь-яких
комунікацій, буде подібне до голодної переляканої вівці,
яка підкориться хазяїну беззаперечно.
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– Чи не простіше було задіяти біологічну зброю? –
запитав Фомич. – Було б менше фінансових витрат. Переобладнати кожну вежу у світі – це ж мільярди витрат.
– Трильйони витрат, але насправді, не простіше, тому, що біологічна війна може потягнути за собою загрозу
і для самих титанів, адже віруси постійно мутують, і немає
гарантії, що введений при розробці вірусу антидот вбереже
їх від мутованого нового штаму. І знову ж таки, це не відібрало б у людини плоди технічного прогресу.
– Навіщо ж тоді титани раз у раз вигадують нові види біологічної зброї?
– Це вже творчість людей, а не титанів. Це, так звана, влада у владі, яка виникає на підґрунті розвитку людства, серед яких знаходяться жадібні і владні індивідууми.
Вони якраз і творять це.
– Чому ж титани їх не ліквідують? Адже такі люди
заважають їх планам.
– Їх ліквідовують, але не відразу. Якщо реагувати
миттєво – титани себе рано чи пізно розкриють. Тому, вони діють зовсім інакше, підбиваючи все або під війну, або
під змову певних країн, або під нещасні випадки, якщо
ситуація ще не вийшла з-під контролю і новина ще не потрапила в маси.
– Де ж живуть титани?
– Вони живуть в дванадцяти підземних містах139
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бункерах, побудованих в сотнях метрів під землею і розкиданих по всьому світу. Їм не страшні ніякі війни, радіація,
оскільки вони надійно захищені своїми спорудами, а запаси продовольства у них є на сотні років. Бункери збудовані
парно, один основний бункер – для титанів і їх дітей, інший – забезпечувальний, неподалік від основного для "золотої нації", яка складається з найвпливовіших людей планети, які підкоряються титанам. Незабаром з'ясується, що
самі елітні управлінські одиниці людей просто безслідно
зникли. У тих же бункерах побудовано безліч різних виробництв, які повністю забезпечують потреби всіх підземних
жителів, а також лабораторій, які і далі просувають технологічний прогрес. Магнітне поле змінено тільки на поверхні Землі. Не дивлячись на те, що основні бункери розкидані по всій планеті, вони всі з'єднані між собою тунелями,
на зразок Ейксуннського тунелю в Норвегії, що був відкритий у 2008 році, довжина якого його становить
7,765 кілометра, а ширина сягає 10 метрів.
– Так, я вже чув, що більшість з управителів пропали. – Сказав я.
– Перед катастрофою титани захистили найбільш
потрібних їм людей і дали тим притулок в підземних містах під виглядом таємного масонського ордену. Там і далі
протікає повноцінне життя, є електрика, технології та комунікації. Це щось по типу ковчега з біблійної історії,
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тільки от замість чесних людей врятувати вирішили самих
холоднокровних лідерів, які не знають пощади у своєму
правлінні.
– Що ж вони вирішили зробити з людьми? Вбити
третину випадково, а далі – природний відбір?
– Так. Природне виживання, в якому виживуть лише найсильніші, над якими потім можна буде повернути
собі владу і будувати нову цивілізацію, оскільки після катастрофи все майно буде розграбоване, все навколо перемішається, зникнуть всі записи про володіння. Все обнулилося в одну мить. Єдине, ніхто навіть не підозрює, що
всі золоті запаси світу перед катастрофою були таємно
вивезені в ці самі підземні міста, щоб після того, як через
рік знову відновлять цивілізацію, серед решти людей можна було почати новий лад. Держави і кордони зміняться,
буде введено нову світову валюту, яка вже виготовляється
у підземних лабораторіях і цехах. Титани знову вирішили
влаштувати все чужими руками: виживання людей віддати
в їхні же руки.
– Звідки ти стільки про це знаєш? Хто ти? – Запитав
я в Ілладія.
– Я один з відбракованих літописців титанів минулого покоління. Мене і моїх братів було доручено вбити
моєму брату-лідеру. Він тяжко поранив мене. Коли ж тіла
вивозили з бункера – мені вдалося втекти, після чого мене
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знайшли люди і виходили мене. Коли мене проткнули кинджалом, у мене відкрилася здатність бачення того, що
відбувається навколо. Як тільки сталася катастрофа, я став
шукати того, хто зможе прийняти мої знання і дати людству шанс вижити, бо титани готові скоротити населення до
одного мільярда людей, перш, ніж подати йому руку допомоги. Я вважаю, що людина – це творіння природи і інша
людина не має права вирішувати питання існування всього
людського виду. Це кожен повинен вирішувати сам. Ховаючись і живучи відокремленим життям, мені вдалося
дожити до 85 років, але перебування моє тут вже добігає
кінця і я не в силах вплинути на результат битви. Тому, ви
і станете надією для справжньої, нової ери людства. У мене є ще два дні, щоб розповісти вам все необхідне, після
кожен з нас піде своєю дорогою. Думаю, на сьогодні вам
вистачить інформації, а завтра продовжимо. Мені треба
відпочити.
ГЛАВА 12
ЩО РОБИТИ З ПРАВДОЮ?
Прибравши зі столу ми влаштувалися на підлозі
у своїх спальниках. Ілладій швидко заснув, про що свідчило його неголосне сопіння.
– І як тобі ця вся каша? Особисто я трохи в ауті. –
Мовив пошепки Фомич.
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– Потрібно вирішувати, як діяти далі. – Відповів я.
– Схоже, у нас нова тактика: противник не може
здогадатися, що ми замислили, оскільки ми самі не знаємо,
що ми замислили.
– Фомич, ти, напевно, навіть коли будеш лежати
в труні, то все одно будеш розповідати анекдоти.
– Мабуть. Гаразд, давай спати, а то у мене голова
зараз лусне від усього почутого.
Ми замовкли. Я лежав з двояким відчуттям. Одне
відчуття було таке, ніби усе, що ми почули, це фантазії
старого, дивака, що вижив з розуму. З іншого боку, я відчував його внутрішню силу. Також, я особисто був свідком
їх енергетичного чи телепатичного спілкування на відстані
з Пал Паличем. Та і зрештою, те, що я сьогодні почув, найбільш логічно пояснювало катастрофу, хоча вірилося в це
насилу. Значно легше було повірити в якихось Китайців
з лопатою, які вирили глибоку яму. Правий Ілладій: відвернути людину від правди дуже просто, повністю відвернувши її увагу на якийсь, нікому не потрібний факт, наявність якого навіть ніхто не перевіряв, адже буріння ніколи
не показували цілком, показали тільки збудоване на поверхні спорудження. І весь світ повівся на цю качку. Тим часом, безликі правителі надійно сховалися в своїх підземках
і живуть розкошуючи. А простому люду, як завжди, довелося розсьорбувати. Що тепер з усім цим робити? Спочат143
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ку потрібно зібрати якомога більше інформації, а вже потім приймати рішення. На цій думці я спробував вимкнути
свій мозок і відпочити, оскільки моя голова, як і голова
Фомича не була готовою до такого потоку знань за один
раз. Змучений важким переходом, незважаючи на все ще
бурхливий потік думок, я незабаром заснув.
15 грудня 2024 року, 18-й день Нової ери.
Ранкове світло слабо освітило хату. Розплющивши
очі, я побачив, що Ілладія в будинку немає. Піднявшись
і глянувши у вікно я побачив, як він голяка обтирається
снігом. Слідом за мною прокинувся Фомич. З напівзакритими очима він підняв голову і побачивши мене, сказав:
– Слухай, Андрюха, мені така погань наснилася, що
ми прийшли до старого, а той розповів нам про світову
змову... – Фомич озирнувся і замовк. – Тьху ти, мати його
за пазуху, не приснилося.
В цей час в будинок увійшов Ілладій, закутаний
в стару довгу шубу із баранячих шкур.
– Ну що, молодці, виспалися?
– Та вже, виспалися, – відповів Фомич, – ще б тільки в голові тепер хто порядок навів.
– Ось так влаштована людина: все життя вона прагне до правди, а отримавши цю правду, не знає, що їй з нею
робити. Правда – вона, як і знання: до неї потрібно довго
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готуватися, пізнавати, вивчати, а в подальшому акуратно
використовувати. Інакше, від малого рівня знань і відкритої правди можна просто збожеволіти. Щоб володіти правдою, потрібно повністю виключити емоційне прийняття
світу. Тільки так ви зможете його пізнати і не втратити
розуму. Розумію, що це відрізняється від тих навчань, коли
різні "мудреці" вчать пізнавати спокій, медитуючи біля
спокійної води. Це нісенітниця повна. Світ зовсім інший.
З таким же успіхом, можна потрапивши в джунглі, радіти
красі незайманої природи, правда, радіти недовго, оскільки
скоро нападе хижак і розірве вас на дрібні шматочки. Тому, в реальному світі завжди потрібно бути напоготові.
– Важко в умовах постійної небезпеки бути щасливим. – Сказав Фомич.
– Цю істину люди як раз і не розуміють, хоча всі поголовно і вдень і вночі зачиняють двері свого будинку на
замок. А це вже і є спрощене поняття "бути напоготові".
Хіба ти не можеш бути щасливим, якщо замкнув на ключ
двері свого будинку?
– Можу, звичайно, навіть іще більше, ніж з відкритими дверима.
– Ось це і є елементарне підґрунтя щастя. Ти можеш
бути щасливим скрізь і в будь-який час, тільки не можна
забувати про обережність, щоб зберегти своє життя, щоб
мати можливість і далі бути щасливим.
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– Як повернути магнітне поле землі в початкове положення? І чи можуть титани зробити ще один імпульс? –
Запитав я.
– Ще одного імпульсу вони зробити не зможуть,
оскільки на поверхні землі електрики більше немає. Ці
пристрої розроблялися тільки для одного пікового використання і подальшої його постійної дії з підтримки спотворення магнітного поля.
– Скільки може триматися таке викривлене поле?
– Пристрої розроблені на основі технології найпотужнішого в своєму роді неодимового магніту. Відкриття
рідкоземельних магнітів було зроблено ще в шістдесятих
роках. У 1983 році були створені перші неодимові магніти
на основі сплаву неодиму, бору і заліза. Це була воістину
революційна розробка, оскільки вдалося отримати магніт
неймовірної сили і індукції. Видобуток 95% всього світового запасу неодиму проводився у Китаї і ця країна нібито
ввела квоти на експорт. Тому світові ціни на неодим виросли у п'ять разів, а в 2017 році неодим подорожчав іще на
50%. Ніхто, правда, не знав, що квоти Китаю тут ні до чого. Титани вирішили забрати більшу частину видобутого
неодиму, тому на нього автоматично і створився дефіцит.
Термін розмагнічування неодимового магніту становить
200 років. А магнітні випромінюючі модулі після надпотужного імпульсу зарядили самі себе.
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– Тобто, титани планують маринувати нас без світла
двісті років? – запитав Фомич.
– Ні, через рік або два вони повернуть все на місце,
мовляв, ось, Земля сама переродилася. За цей час на Землі
пройде природний відбір. Зима на протязі року в обох півкулях забере багато людських життів через хвороби і відсутність нормальної медицини, а інші почнуть воювати
одне з одним, в результаті чого, залишаться тільки найсильніші, які зможуть пережити хвороби та війну за продукти, залишки вироблених до катастрофи речей і пристосувань. Деякі будуть вести війну за гроші, тому титани вже
створюють нову валюту, щоб відразу вирівняти класи людей, що залишилися. Багаті незабаром знову стануть багатими, а бідні незабаром знову стануть бідними, оскільки
одні вміють розпоряджатися грошима, а інші – ні. І скільки
людей не зрівнюй – будову їх мозку і мислення не вирівняти ніколи. За розрахунками титанів, на землі залишиться
близько одного мільярда людей. Вони його називають
"цвітом нової нації".
– Виходить, ця затія готувалася ще з 2017 року? –
Запитав я.
– Розробки варіантів і методів контролю над людством ведуться постійно, а також, проводяться досліди і розробки. З появою Інтернету людей почали контролювати
через цифрове поле інформації, проте, контроль цей носив,
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в основному, економічний характер. А їх основним бажанням є тотальний фізичний контроль і точне регулювання
населення планети.
– Чи можна якось знищити ці випромінювачі без
команди титанів?
– У неодима є два слабких місця: він дуже крихкий
механічно і чутливий до високої температури, руйнуючись
при 200 градусах за Цельсієм. Одним словом, він втрачає
свої властивості, якщо його нагріти або розбити дуже сильним ударом.
– Гріти всі вежі до такої температури дещо проблематично, а розбити – тут справа інша. – Відповів я.
– Так, тільки важливо пам'ятати, що неодим – це
найсильніший магніт, а неодимові випромінювачі після
імпульсу стали в мільйони разів потужнішими і працюють
як зворотно-полярний магніт, відповідно, на вежу потрібно
лізти без будь-якого заліза, бо навіть залізна заклепка на
одязі поблизу випромінювача може пробити тіло людини,
немов куля.
– Як же залізні вежі не постраждали від магніту?
– Для цього і проводилася повна їх реконструкція.
Старі блоки веж були замінені на блоки зі спеціальних немагнітних сплавів. – Відповів Ілладій.
– Виходить, виправити все так просто: розбити випромінювачі до дідька і всі справи? – Запитав Фомич.
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– Чого ж ви тоді вже стільки часу зі свічками бігаєте, якщо все так просто? – запитав Ілладій.
– Ми не знали, що вся проблема криється в вежах.
– Воно все в житті просто, якщо володієш знанням.
Якщо знаєш табличку множення, то просто помножити
п'ять на три, якщо знаєш хімію, то просто змішати сірчану
кислоту з водою, щоб не обшпаритися. Знання – це найвища сила. Хто володіє знанням та інформацією, той володіє
всім світом, тільки от людям невтямки зрозуміти таку просту істину. Вони не вірять, що все в житті просто.
– Людям цікавіше жити, поки вони вірять в диво. –
Підтвердив я. – Коли мене водили в цирк і я дивився на
фокуси, то це здавалося мені магією, але коли я виріс і секрети розкрилися, вся магія зникла, як і сам інтерес.
– Ото ж бо й воно.
– Але це ж доведеться знищити вежі по всьому світу. – Задумливо сказав Фомич.
– Всі до однієї нищити не потрібно, – відповів Ілладій, – досить почати деактивувати вежі в різних місцях
світу, як титани усвідомлять, що їх план зруйнований і
самі ж дадуть команду усунути проблему. Тоді поле буде
відновлено. Тільки є дві проблеми: перша – це те, що титани виставили неподалік від багатьох веж невеликі загони
головорізів, доручивши нести вахту в тому районі, давши
добро мародерствувати і грабувати, не розкриваючи їм
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причини про важливість самих веж. Друга проблема полягає в тому, що знищувати випромінювачі потрібно з розумом, щоб не розкрити світові існування титанів.
Фомич схопився:
– Так ми що, цих вишкребків ще й покривати повинні? Навпаки, потрібно розповісти про них всім навколо,
щоб знали.
– Це і є те, про що я говорив. Ти ще не готовий до
таємних знань цього світу. Що буде, коли люди дізнаються
про існування підземних бункерів? Буде їм цікава електрика? Ні, оскільки вони дізнаються про підземні міста і захочуть потрапити туди, щоб убезпечити себе від різних подальших бід. І що станеться тоді, як ти думаєш?
Фомич, трохи похнюпившись, відповів:
– Буде війна за бункер.
– Це примітивне мислення. Війна це зрозуміло
і люди її програють, тому що бункери захищені найсучаснішими лазерами і системами захисту, які будуть знищувати все живе, що з’явиться у полі їхньої дії. Тобто, ви просто відправите людей на вірну смерть. Але і це не головне.
Основна штука в тому, що в бункерах зосереджені володарі і впливові авторитетні люди планети. Якщо їх всіх перебити, кому дістанеться влада? Головорізам, які не знають,
як керувати?
– Простим людям.
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– Прості люди не мислять, як керманичі. У них немає цієї жилки, немає потрібної жорстокості, оскільки правлячи багатьма, всім не догодиш ніколи, а тому завжди
потрібно буде ламати чиїсь долі своїми рішеннями. Ось ти,
приміром, зібрав людей, а після цього пішов з другом, щоб
не брати на себе кермо подальшого правління. Так?
– Так, – неголосно відповів Фомич, – я не знаю, як
керувати людьми, та і не хочу. Не моє це.
– Ось і я про те. А в галасі люди не будуть думати
про те, що буде після. Кожне масове побоїще відбувається
за одним сценарієм. Люди бачать, що натовп б'ється і давай теж битися. А за що? Заради чого? В цьому ніхто не
розбирається, головне ж, що дія відбувається. А після побоїща всі сидять і дивляться на те, що самі накрутили та не
вірять, що це все вони накоїли. Якщо прибрати всіх лідерів, почнеться справжній хаос, який знищить людство ще
швидше. Тільки об'єднавшись і підкорюючись певному
ладу, людство може жити, інакше його існування завершиться його ж поколінням. Сила і міць канату полягає в
єдності і цілісності його ниток. Якщо більшість ниток обірвати, тоді канат не зможе більше виконувати своєї функції і при першому ж навантаженні він порветься. Думаєш,
титани змогли б проіснувати тисячі років, якби не дотримувалися жорстких правил у своєму житті? Якби вони не
вбивали всіх рідних, якби батьки не вбивали себе, якби
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вони всі не зачинали нових спадкоємців в один час, щоб
всі спадкоємці народилися в один рік? У дисципліні завжди є порядок. Ти це прекрасно знаєш. Якою би жорстокою не була дисципліна, вона все одно гарантує порядок
і продовження існування системи. В даний момент практично вся фінансова система розвалилася, але якщо ситуацію
спробувати повернути зараз – титанам доведеться повернути владу на місця і негайно почати відбудовувати те, що
було знищено.
– Навіщо ж тоді ти кличеш нас зараз ламати плани
титанів? – запитав Фомич.
– Тому, що у кожної дії має бути протидія. Якщо ти
підстрибуєш вгору, то ти обов’язково повинен впасти на
землю. Я закликаю вас зберегти життя іще чотирьох з половиною мільярдів жителів, поки вони не перемерли з голоду або від міжусобних війн за виживання. Цим ви зупините титанів на кілька років, давши можливість переглянути їм свої дії. Як вони будуть діяти далі? Цього ніхто не
знає, але від свого першого плану вони на деякий час точно відмовляться. І людство буде далі існувати в тому складі, в якому воно зараз залишилося. Зупинивши їх зараз, ви
не допустите знищення кордонів всіх країн, а збережете їх.
Це і зруйнує їх початковий план і змусить повернутися до
колишньої моделі життя, бо зменшивши населення до мінімуму, вони збиралися знищити всі існуючі кордони
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і створити єдину державу "золотої нації". Титани не боги,
а звичайні люди з великими можливостями. Поряд з керуванням світом, титани стежать, щоб людство розвивалося
і покращувало свій побут. Ось тільки люди не так дисципліновані і не вміють жити в злагоді із природою, вони норовлять зіпсувати її, спопелити все навколо через свою
жадібність і невгасаюче прагнення до володіння.
– Я починаю розуміти, чому ти стільки часу тримав
це у таємниці. – Відповів я.
– Якби не мій відхід, я тримав би це знання до
останнього і якби не знайшлося відповідного приймача, то
я забрав би це знання з собою. Тому, прошу вас, будьте
мудрішими і пам'ятайте, що володіючи знаннями в більшій
мірі, ніж інші, ви повинні прораховувати свої ходи з урахуванням своїх знань і незнанням інших людей. Ви несете
відповідальність за них, оскільки тільки вам будуть відомі
наслідки дій чи бездіяльності. Мудрість – це, в першу чергу, холоднокровність по відношенню до безнадійних дурнів, які не бажають думати або засліплені своїм вічним
прагненням володіти. Ви ніколи не переконаєте їх. Ви самі
бачили, що багато хто навіть після глобальної катастрофи
хоче грабувати, щоб вгамувати свою жагу до влади і володіння. Баланс – це рівність позитиву і негативу, а не повне
винищення одного чи іншого. Чекати від світу стовідсоткового добра – це те ж саме, що на заводі з чисельністю
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робочих в тисячу чоловік, звільнити всіх робітників і призначити тисячу директорів. Як думаєте, буде працювати
такий завод?
– Ні звичайно. – Відповів я.
– Так то. Потрібен один директор і тисяча робітників. Те ж і з титанами. Вони повинні існувати, але їм все
одно потрібно нишком протистояти, дотримуючи життєвого балансу.
– Тепер я починаю розуміти, що всі ці війни не такі
безглузді, як я думав, – сказав Фомич.
Ілладій повернувся до мене і запитав:
– Тепер ти знаєш, що зробити зі своїми записами?
– Так, – відповів я і вирвавши з блокнота всі вчорашні записи, кинув їх у вогонь.
– Правильне рішення. Кожному знанню – своя голова. Людство прагне до правди, до якої воно не готове
і яка йому не потрібна з огляду на невігластво більшості
його представників. Щоб керувати правдою – потрібно
мати багато знань, а також, потрібна строга дисципліна.
Якщо трапиться так, що всі люди одне про одного дізнаються чисту правду – вони повбивають один одного від
ненависті і страху. Тому, ви повинні зберігати в таємниці
істинний мотив своїх діянь і свої знання, бо на вас тут же
почнеться найлютіше полювання титанів та їх слуг.
– Як же організувати все без зайвих пояснень?
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– Над цим у вас ще буде час подумати, – відповів
Ілладій, – а поки давайте трохи погосподарюємо по дому.
ГЛАВА 13
ЕНЕРГІЯ
Ми зробили в хаті генеральне прибирання, якого
вона не знала, напевно, вже давно. Витрусивши і вибивши
всі ковдри та шкури, які були у старого, Фомич відправився рубати дрова, а я взявся готувати обід. Чистячи картоплю, я запитав у Ілладія:
– Ти все життя після втечі прожив тут?
– Тут я прожив останні двадцять років, до цього
я багато поневірявся по світу і ховався, побоюючись, що
вони почнуть шукати мене.
– І тобі при всіх знаннях не хотілося скористатися
ними, щоб влаштувати своє життя в достатку?
– Що саме ти називаєш достатком? Гроші? Владу?
– Так, напевно. – Відповів я, тут же зрозумівши дурість свого питання.
– Хіба в цьому щастя?
– Я в цьому не впевнений, хоча багато хто так вважає.
– Це і є їх первісною причиною нещасть. Більшість
людей завжди дивляться за горизонт і женуться за щастям.
Багато хто думає, що без певної речі або капіталу вони не
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можуть бути щасливими. А коли вони починають володіти, то все одно відчувають себе нещасними. Процес погоні
за горизонтом – нескінченний, оскільки Земля є круглою.
Скільки б ти не тікав, горизонту тобі все одно не наздогнати.
– Але ж по дорозі можна зустріти багато щастя.
– Якщо ти мандруєш спокійно – то можна, якщо
ж женешся за горизонтом – ти не встигаєш дивитися собі
під ноги, бо намагаєшся не випустити з уваги свою мету на
обрії.
– Але ж багато людей створюють свій капітал для
наступних поколінь їх сім'ї.
– А чому? – запитав Ілладій.
– Можливо тому, що вони вирішили забезпечити
своїх дітей.
– А воно потрібно їх дітям? Кожна людина приходить у світ з допомогою батьків і енергії Всесвіту, але йти
по життю вона повинна своїми силами. Інакше, це не її
життя і вона не є його господарем. Тому, титани, живучи
за своїм кодексом, є глибоко нещасними людьми. Вони
мають права на певні вольності щодо світу, але щодо свого
життя вони вольностей не мають. Вони є в'язнями своїх
власних правил і засад. Уяви собі життя поколінь тисячами
років, коли ти вивчаєш те, що тобі сказано, якщо ти не завзятий, то в тридцять років тебе вбивають. Ти ніколи не
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побачиш своїх онуків, оскільки після сходження на трон
твого сина, ти повинен вбити себе. Життя титанів завідомо
вирішене. Мені пощастило вижити і потрапити в реальний
світ на поверхні, а не померти чи провести все своє життя
в бункері. Блукаючи, я вчився різним ремеслам, освоював
різні професії. Це було справжнім щастям для мене – мати
свободу бажань і дій. Коли ж в мені відкрився дар бачення,
а я став бачити титанів і все, що відбувається з ними. Тоді
мені стало шкода їх. Їм не судилося прожити життя за своїм бажанням, вони не мають можливості займатися тим, до
чого лежить душа. Вони всього лише виконавці покладеної
на їхній рід місії.
– А що було би зі світом, якби їх рід перервався?
– Для світу – в принципі нічого особливого, якщо
би тільки вони зникли безслідно. Змінився би світовий порядок, але не значно. Вони завжди утримували людство
в рамках. Війни завжди припинялися, коли наступав розрахунковий момент. Виходу ситуації з-під контролю вони
не допускали. Нинішнє ж покоління титанів перевищило
свої повноваження, вирішивши скоротити населення планети майже у вісім разів. Це було їхньою помилкою. Саме
тому, потрібно повернути все на звичне місце. Так, звичайно, людство вже не буде колишнім, але воно буде далі
існувати. Чи відкриє це титанам очі і змусить відректися
від своєї затії? Цього я не знаю. Це буде залежати від їх
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симбіозу з людством і від того, як людство буде стояти за
своє життя. Якщо воно здасться без бою – значить така
його доля. Життя – це постійна боротьба. Природа, людський організм – все це побудовано на боротьбі і взаємодії
систем в установленому порядку, завдяки якому організм
існує.
– Хтозна, де є межа боротьби, яку не потрібно переходити?
– Потрібно вчитися чути себе. Є велика різниця між
тим, щоб чути свій внутрішній голос і голос своїх бажань.
Внутрішнім голосом керує мудрість, голосом бажань –
жадібність. Так само, як є величезна різниця між поняттями прагнути і бути, але замість того, щоб бути собою, люди часто прагнуть бути кимось.
– Коли ми знищимо випромінювачі, життя самих
людей кардинально зміниться?
– Люди до всього швидко звикають. Згадай себе,
в день, коли все це сталося, на наступний день і зараз.
– Це три зовсім різних стани. – Відповів я.
– Правильно. І що, все кардинально змінилося?
– Ну, дивлячись з чим порівнювати. Якщо з тим, що
ми далі так само їмо, спимо – то ні, в плані відсутності
електрики і інших благ цивілізації – то так.
– В цьому і весь секрет. Кожну дію можна оцінити
лише порівнюючи її з чимось іншим. Питання тільки в то158
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му, з чим порівнювати, а значить, це не є надійним показником чого-небудь.
– Це прямо як в анекдоті: все фігня, окрім бджіл,
хоча, якщо розібратися, то бджоли – теж фігня. – Сказав я.
– У кожному жарті є доля жарту. – Усміхнувся Ілладій.
– Скажи, Ілладій, як ти зв'язуєшся з Пал Паличем на
відстані?
– Антипій є одним з старців, хто бачить земну суть.
Вони наділені певними можливостями.
– А багато їх по світу?
– На сьогоднішній день їх шістдесят п'ять чоловік.
Вони живуть в різних країнах, розкидані по світу, але вони
не дуже афішують свої можливості людству, спілкуючись
здебільшого тільки між собою.
– Скільки ж мов їм потрібно знати, щоб спілкуватися, якщо всі вони живуть в різних кінцях планети?
– Ну, наприклад, я знаю шість мов, та тільки це
в даному випадку ні до чого, оскільки спілкування відбувається на енергетичному рівні.
– Тобто як це?
– Це щось схоже на мову цифр. Цифри – це універсальна мова у світі, яку знає практично кожна людина на
планеті. За допомогою цифр тебе можуть зрозуміти в будьякому куточку Землі. Технології теж побудовані якраз на
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мові цифр, яка є однією для всіх. Те ж саме і з енергією.
Людина створена з енергії, тому на енергетичному рівні
підсвідомості ти можеш зрозуміти будь-яку людину, якщо
збагнеш мову душі і настроїшся на неї.
– Як можна навчитися цій мові?
– Якщо захочеш і будеш наполегливо практикуватися – ти навчишся, але це буде згодом.
– Це дуже важкий процес. – Сказав я.
– Це легко, тільки ти використовуєш алгоритм мислення звичайної людини. От скажи, якщо ти хочеш чогось
досягти, ти знаєш алгоритм дій і він технічно не складний,
а що ж тоді складне?
– Налаштувати себе.
– Саме так! Потрібно всього лише прибрати звичний потік думок і подивитися на світ по-іншому. І тоді ти
побачиш можливість, якої не бачив раніше.
– Чому людині так важко відмовитися від звичної
дороги?
– Тому, що так вона влаштована на рівні організму.
Виною всьому інстинкт самозбереження і заощадження
енергії. Мозку легше не витрачати зайву енергію на посилену роботу, тому він постійно створює шаблони для всього навколишнього, що ми бачимо більше одного разу. Ось
наприклад, якщо ми побачили один раз людину в поганому
світлі, то іншого разу ми будемо відразу думати про цю
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людину погано. І не важливо, чи була перша зустріч випадковою, навмисною або вимушеною обставиною. Мозок
створив свій стереотип. І так відбувається щодня. Людство
живе стереотипами. Люди ж духовно багаті, які навчилися
жити без використання цих стереотипів, відкрили в собі
безліч нових здібностей. Тому їх мозок запрацював поіншому. А як тобі, напевно, відомо, мозок людини ще дуже
слабо досліджений, всього близько п'ятнадцяти відсотків
від його справжніх можливостей. Відпускати стереотипи
спочатку дуже важко, оскільки сам організм опирається
цьому, але тут як з тренуваннями фізкультурою: варто почати і утримати ритм, як згодом почнеться перетворення
організму.
– І просто, і складно. – Помітив я.
– Відповідь завжди на поверхні, ось тільки стереотипи не дають в це повірити і усвідомити цю істину.
– Як ти вважаєш, інтелект був даний людині помилково? Адже якщо подивитися на всі живі види на Землі, то
людство – це єдиний вид, наділений інтелектом, а так само
і єдиний вид, який прагне сам себе знищити.
– Це тільки зовнішня видимість. Всесвіт настільки
точно влаштований, що він не помиляється. Людина, якій
не вистачає розуміння, щоб усвідомити силу Всесвіту, буде прикриватися своїми ж стереотипами. Жадібність, безперечно, відіграє велику роль у тому, що ти називаєш са161
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мознищенням, але якщо взяти глобально – людина не намагається знищити себе, а намагається підпорядкувати
інших. Завдяки інтелекту вона розвивається. Адже не дивлячись на вкорінений стереотип про саморуйнування людини, населення планети з моменту появи самої людини
невпинно зростало. І чим більше людина розвивалася, тим
більше прискорювався приріст населення. Тому, технології
є доказом розвитку людини, а приріст населення є показником розвитку людського інтелекту. А те, що людина
знищує Землю – вона підлаштовується під будь-який результат і буде жити далі. Саме інтелект знаходить шляхи
для існування і виживання у різних ситуаціях.
– Звучить, ніби ти виправдуєш людство і не засуджуєш його.
– Я і не виправдовую, і не засуджую. Кожна людина
живе на Землі лише одне життя, лише той час, який їй відпущений. І за цей час вона робить те, що вважає прийнятним для себе. Кожен думає в першу чергу про себе. Чи
правий він? Щодо себе – так, щодо інших – в більшості ні.
Але, знову ж таки, людина сама проживає своє життя, несе
за нього відповідальність, любить, ненавидить, боїться.
І всі люди різні. Саме завдяки цьому факту, Земля буде
існувати, оскільки завжди є баланс. Завжди будуть ті, хто
тягне вниз і будуть ті, хто штовхає вгору, а енергія у цього
всього єдина.
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– Тобто, немає темної і світлої енергії?
– Ні.
– А що є? Чому одні люди випромінюють позитив,
а інші негатив. – Запитав я.
– Ти бачив, як виглядає космос?
– Так, він темний.
– Він не темний. Він єдиний. Всесвіт є світло, але не
таке яскраве, як сонячний день на Землі. І це як раз наочно
показує роль єдиної енергії: в космосі навколо темно, а на
Землі є день і ніч. Чому?
– Тому, що на Землі є повітря, яке складається
з крапельок пари, а вони заломлюють промені Сонця і відбивають світло, розсіюючи його. Коли ж Земля обертається, та половина, що є протилежною до Сонця, темніє, оскільки вона сама собою робить тінь, краплі не заломлюють,
і не розсіюють світло, в результаті чого настає ніч.
– А тепер переклади це на людину: вона отримує
єдину енергію космосу, а випромінює емоції: позитивні чи
негативні. Ось тобі і пояснення темної і світлої енергії,
вірніше не енергії, а того, у що вона трансформується:
у емоцію життя. Ця емоція змінюється в залежності від
нашого становища, як змінюється ніч і день на Землі. Так
само, к Земля сама собі робить ніч, так само людина сама
творить свої емоції. Тому, людина не може жити тільки
в радості або тільки в печалі. Її вісь теж обертається, тільки
163

А. Анохін «Нова ера: обнулення»

вона частенько зациклюється на ночі, не помічаючи світла
дня або навпаки. Це природа людини.
– Ти сказав, що людина живе на Землі лише одне
життя. Ти вважаєш, що немає життя після смерті, як пропагує релігія або, наприклад, теорія переселення душ, про
яку стверджують інші течії духовних вчень?
– Життя є одне. Душа ж людини не може повністю
переселитися від одного організму до іншого. По-перше,
кількість людей, що живуть на планеті, зростає, а якби вони існували шляхом переселення душ, то ця цифра була би
стабільною. Ми зіткані з енергії Всесвіту. При зачатті дитини береться частина початкової енергії чоловіка і жінки.
Далі, в міру розвитку і формування плоду, він приймає
енергію матері – енергію, яку вона проводить через себе.
Той самий принцип, коли жінка виношує плід і передає
в нього через пуповину те, що отримує ззовні. Після пологів, коли пуповина розривається, вона продовжує симбіоз,
годуючи немовля своїм молоком. Якщо вона з'їсть отруту,
то дитина і через пуповину, і через молоко теж отримає
отруту. Вона і в цьому понятті є провідником. Все в природі взаємопов'язане і має загальну логіку. Коли людина
росте, формується – її душа накопичує енергію того, що
є поблизу. Це відбувається все її життя. Коли людина продовжує свій рід – вона віддає частину енергії душі своїй
дитині, по життю вона віддає частинки душі тим, хто цього
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потребує, тим, кого вона любить, тим, про кого дбає, тим,
кого боїться, отримуючи енергію взамін. А коли людина
помирає, енергетична оболонка рветься і енергія розсіюється у навколишній простір. Ця енергія, вийшовши з оболонки, розсіюється і знову стає первозданною, частинки
якої вбере в себе хтось інший, частинки вберуть дерева і
рослини навколо, сама Земля. Тому, реінкарнації у вигляді
цілісного переселення душ, як такої, не існує. Ось і виходить, що віра – це та ж гонитва за горизонтом, де людину
закликають пробігти своє життя на догоду іншим, щоб потім, в кінці отримати те обіцяне, якого не існує насправді.
Будь-який устрій покликаний керувати його учасниками.
Так було в усі часи, починаючи з найдавніших.
– Цим якраз пояснюється те, що діти бувають духовно зовсім не схожими на своїх батьків.
– Так. Багато що залежить від тієї енергії, яка черпалася матір'ю під час вагітності та годування, але, також
і від тієї енергії, яку дитина самостійно починає вбирати
ззовні з моменту народження на світ. Коли прийде час,
візьми мене за руку, я тобі дещо передам.
– Як я дізнаюся, що час настав?
– Дізнаєшся. Всесвіт тобі про це скаже.
В хату зайшов Фомич.
– Сніг валить і валить. Не знаю, як ми вибиратися
звідси будемо. От, собача кров. Спітнів так, як влітку не
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пітнію. – Сказав він, знімаючи куртку.
– Завтра сніг вже почне слабнути. – Відповів Ілладій.
– Добре було б, а то компасу немає, Сонця не видно,
та й по снігу в таку заметіль орієнтуватися неможливо. –
Відповів Фомич.
– Природа завжди залишає підказки. Вітер зараз південно-західний, він і допоможе.
– Про вітер я і не подумав. Ну що, шеф, як справи
з обідом? Я напевно, барана б цілого з'їв. – Звернувся Фомич до мене.
– Ти як завжди вчасно. Ще хвилин п'ятнадцять і будемо обідати.
ГЛАВА 14
СПАДОК
Ілладій на вечір переодягнувся в новий одяг. Він
сидів на ліжку і про щось розмірковував, то мовчки, то
бубонячи щось собі під ніс.
Фомич запитав його:
– Ілладій, а що для титанів є найважливішим у житті?
– Найважливіше у житті для них – це збереження
вірності священним традиціям роду свого і піклування про
свій організм. На відміну від простих людей, вони більшу
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частину часу присвячують своєму здоров'ю і живуть без
особливих надмірностей.
– Найбагатші люди світу? Навіщо ж їм тоді потрібне багатство всього світу?
– Ти говориш про багатство, як про найвище досягнення. Але багатство – це всього лише засіб, інструмент
і не більше того. Це дурні, отримавши легкі гроші, починають ними смітити. Багато заможних людей, які все життя йшли до своїх володінь, вміють розпоряджатися своїми
статками. Для них цінність отримати багатство і влада оцінюються в процесі, а не в результаті. Це щось на зразок
різниці між спринтером, який бігає просто для душі
і спринтером олімпійцем, який бігає заради медалі і перемоги. Бігають обидва, і обидва досягають фізичного результату, ось тільки спринтер олімпієць працює на результат, не шкодуючи себе, заганяючи в могилу завчасно.
Спринтер же, який бігає для душі, насолоджується процесом, не допускаючи явних надмірностей, тим самим досягаючи результату без згубних наслідків для організму.
І найцікавішим є те, що і той, і інший люблять своє заняття. Питання не в тому, скількох людей ти переможеш,
а в тому, скільки часу ти зможеш займатися улюбленою
справою. Олімпійці рано йдуть зі спорту, а ті, хто займається для душі – вони займаються цим все своє життя. Живучи заради чого-небудь, людина швидко вигорає. Живучи
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чимось, людина повністю проходить свій шлях. Титани
ніколи не хворіють, оскільки вони завжди дбають про своє
здоров'я і контролюють свої емоції.
– А емоції тут причому? – запитав Фомич.
– Емоції – це вихід людської енергії. Саме від емоцій залежить фізичний стан людини. Це називається психосоматикою. Негативний вихід або певне блокування виходу емоцій призводять до виникнення різних недугів.
Є таке старе прислів'я: в здоровому тілі – здоровий дух.
І навпаки, оскільки душа і тіло нерозривно пов'язані між
собою. Якщо людина не дбає про себе, вона часто хворіє,
а коли вона хворіє – вся її енергія витрачається на боротьбу з недугою, практично не залишаючи резерву на її духовний розвиток. Якщо ж людина здорова, вона не витрачає
сили на боротьбу, а направляє їх на свій розвиток.
– Як завжди, все і просто, і складно. – Сказав я.
– У всі часи ті, хто був вище від інших за рівнем
свого розвитку, в першу чергу дбали про своє здоров'я.
Люди ж у своїй більшості дбають, навпаки, про свої емоції,
бажаючи володіти ними в надмірній кількості, завдаючи
шкоди і душі і тілу.
– Вони стверджують, що життя дане тільки раз і що
потрібно не відкладати його на завтра.
– Через таке мислення бідні і бідніють. Навіть якщо
бідний і виграє гроші в лотерею – він спустить все в най168
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коротші терміни, тому що "живе лише раз", а людина, яка
вперто йшла до свого багатства – думає про те, як його
зберегти і примножити. А примножуючи, ростуть її можливості і вплив у соціумі. Все в точності так само, як зі
спринтерами. Більшість людей живе безплідною надією на
диво, не розуміючи, що слід жити, вірячи в свої можливості і силу.
Роздумуючи над почутим, я задивився на вогонь,
що потріскував у каміні. Щось у вогні було таке заспокійливе, що вселяло спокій. Ілладій, напевно, помітив мій
стан і сказав:
– Люди відчувають незрозуміле задоволення, коли
дивляться на вогонь.
– З чим це пов'язано?
– З людською душею. Душа людини – з давніхдавен вважалася життєвим світилом. Вогонь є одним
з видів світла. Коли людина дивиться на вогонь – її душа
розмовляє із вищою силою Всесвіту. Тому на душі стає
спокійно.
– Але пожежі такого почуття не викликають. – Сказав Фомич.
– Пожежі – це ті ж самі надмірності. Надмірності –
це найнебезпечніший ворог людини. Тому, в житті потрібні дисципліна і порядок, інакше те, що ви отримаєте, заподіє тільки шкоду.
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– А хіба у людей, що знаходяться, наприклад, при
владі, немає надмірностей?
– Є такі, у яких немає. Душа людини протягом життя розвивається так само, як і вона сама. І якщо вона вкладає у своє життєве заняття душу – вона готова витримати
будь-який натиск ззовні. Ці якості є не у всіх і їх довго потрібно розвивати. Поставте просту людину командувати
заводом на один день, що станеться? Вже через годину
вона буде сходити з розуму від нервового перевантаження.
Вона не готова до цього.
– Зате такі люди, перебуваючи на нижчих посадах,
завжди вміло критикують і знають, як краще.
– Чужа робота завжди виглядає легшою. Втомився
я, хлопці. Мабуть, пора мені лягати. А ви, будьте ласкаві,
свічку сьогодні не гасіть, нехай собі горить. – Сказав Ілладій.
Ілладій ліг спати, а ми стали готувати спальники.
Цю ніч я довго не міг заснути. Чи то мерехтливе полум'я свічки відволікало, чи то якесь передчуття. Але все
ж, години через дві я заснув. Уві сні мені явився Ілладій,
він підкликав мене до себе.
Раптом, мене розбудив Фомич, смикаючи за плече:
– Андрюха, з дідом щось не те. Дихає він якось дивно.
Я піднявся на ноги і підійшов до Ілладія. Його ди170
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хання було важким і переривчастим, а очі трохи розплющені.
– Може він в трансі якомусь енергетичному? – запитав Фомич.
– Хто його знає.
Рука Ілладія здригнулася і піднялася. Цієї миті
я зрозумів, про що він мені говорив сьогодні вдень. Не гаючи часу, я взяв його за руку. Його пальці міцно стиснули
мою долоню. Ілладій крізь важке дихання уривчасто сказав:
– Візьми те, що я не можу забрати з собою.
З його руки в мою потужним потоком заструменів
жар. Мені доводилося чути, що помираючого не можна
тримати за руку, інакше він може передати що-небудь, але
зараз я чітко розумів, що отримую щось, недоступне для
звичайних людей. Те, що він все життя так сумлінно ховав
і оберігав. Коли жар почав зменшуватися, Ілладій знову
заговорив, голос його став іще слабшим:
– Під підлогою знайдете сховище, в ньому таємна
книга. Спаліть її. А тепер відпусти, пора мені.
Його хватка ослабла, я випустив його руку і сказав:
– Я відпускаю тебе.
Через секунду важке дихання припинилося. Фомич
обмацав пульс. Його не було.
– Ну і справи. – Простягнув він, сідаючи на підлогу.
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Що це в біса було?
– Ілладій мені щось передав, та тільки я поки не
знаю, що саме. Скільки на твоїх?
– 4:45, – відповів Фомич, глянувши на свій годинник, – що будемо робити?
– Що робити? Яму копати. – Задумливо відповів я.
Риття ями виявилося справою не з легких. Земля від
морозу промерзла, а лопати, які ми знайшли в сараї, були
настільки ненадійні, що здавалося, вони ось-ось зламаються.
– Але ж він знав, що сьогодні помре. Одягнувся навіть. Я і не збагнув спочатку. – Сказав Фомич.
З ямою ми провозилися майже до обіду, снігопад
і вітер тим часом, дійсно почали стихати. Після поховання
ми зайшли в хату сильно змучені. Хата без Ілладія стала
зовсім іншою. Навіть, завжди веселі язики полум'я в каміні, зараз горіли якось інакше.
– Що він говорив про книгу під підлогою? Не старий, а суцільна загадка. – Сказав Фомич.
– Вистачить бурчати. Сховище шукай.
Близько години ми кілька разів обнишпорили підлогу, обстукуючи кожну дошку і пробуючи відірвати її. Схованки не було.
– Може він сарай мав на увазі? – запитав Фомич.
– У сараї підлога земляна.
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– Де ж воно тоді може бути?
– Там, де живе надія, – на автоматі відповів я і підійшов до каміну. Усередині каміну в нижній його частині
лежали дрова. Я вийняв їх, під ними виявилася земля. Постукавши по ній поліном, ми почули звук порожнечі. Відкопавши сантиметрів п'ять, під землею опинилися дошки.
Піднявши дошки, я дістав книгу в красивій шкіряній палітурці, прикрашеній древнім різьбленням із зображенням
Землі і людини. Відкривши книгу, я виявив, що сторінки
в ній порожні.
– Знову загадки. – Сказав Фомич. – Він що, блокнот
тобі залишив для записів?
– Ілладій сказав спалити її.
– Який сенс спалювати порожню книгу? – запитав
Фомич.
– Знав би – відповів би тобі на це питання.
Я сів на підлозі і почав перегортати кожну сторінку.
Всі сторінки були порожніми, проте, відчуття, що вони
порожні не просто так, мене не залишало. Я подивився
сторінки на світло, але ніяких водяних знаків там не було.
Після я спробував нагріти сторінки над свічкою, припускаючи, що можливо, там є написи молоком, які з'являються при нагріванні над вогнем. Однак, нічого такого не було. Зрештою, я зробив, як звелів Ілладій – кинув її у вогонь, який тут же її охопив.
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– Давай почнемо збиратися потроху, – сказав Фомич, – а то мене від цієї загадкової хатинки починає в жар
кидати.
– Згоден, саме пора. Сьогодні вже немає резону виходити, з ранку висуваймося.
– Дивись, – раптом скрикнув Фомич, вказуючи пальцем на камін.
В каміні, на місці згорілої книги виднілася тонка
кам'яна пластинка, яка, по всій видимості, була захована
в твердій обкладинці. Гасити вогонь було не можна, оскільки камінь від різкої зміни температури міг роздрібнитися
на шматочки. З величезною обережністю ми дістали за
допомогою ножів пластину з вогню і поклали на вириту
з підлоги землю. Одна сторона пластини була списана хитромудрими письменами.
ГЛАВА 15
ЗНОВУ В ДОРОГУ
– Що це за каракулі? – Запитав Фомич, розглядаючи
пластинку.
– Не знаю, якесь послання.
Я приховав від Фомича, що зрозумів кожне слово,
написане на пластині. Сам того не усвідомлюючи, я прочитав усе, що там було написано, але я був не готовий прийняти це і тим більше розповісти про це Фомичу, який був
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все ще дуже амбітним у світлі останніх подій. У моїй голові почувся голос Ілладія, який сказав: "Прийде час і це
знання врятує багато людських життів". Я без зайвих роздумів вирішив прислухатися до голосу і дочекатися моменту, коли для цих знань прийде час. Після запитання Фомича про незрозумілі каракулі я усвідомив, що зрозумів
древній секретний шифр самих титанів. Ілладій передав
мені свої знання перед смертю, коли взяв мене за руку.
Тепер я прекрасно розумів, чому він ховався всі ці роки,
і не хотів брати на себе відповідальність за вирішення долі
всього людства: володіючи мудрістю і подібним знанням,
доводиться дивитися глибше і зважувати всі можливі наслідки того чи іншого діяння. Найскладнішим було те, що
будь-яке знання має на увазі первинний вибір, який може
вирішити хід подальшого перебігу історії всієї планети.
– Пластина дуже тендітна, і перенесення не витримає. Ця книга була контейнером для неї. Потрібно перенести символи на папір. – З цими словами я почав ретельно
переписувати таємні письмена до свого блокноту. Коли
робота була закінчена, я поклав пластину на стіл. Буквально через кілька секунд вона тріснула на сотні осколків, як
закалене автомобільне скло.
– Вчасно. – Сказав Фомич.
– Та вже, здригнувся я, радіючи такому щастю.
– Як ти думаєш, що тут може бути?
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– Може, протиотрута від титанів. – Відповів я.
– Щось я думаю, що цих жуків кам'яною пластинкою не витравиш. – Сказав він жартома.
– Ну, Ілладій же не просто так її ховав.
– Гаразд, загадки загадками. Що будемо робити
з вежами?
– Потрібно буде почати знищення одночасно в максимально великій кількості місць планети, щоб титани усвідомили, що їх задум розкритий. Головне обставити все,
як випадковість і пустити про це чутки, інакше титани можуть захотіти винищити все людство, яке залишилося, щоб
не розкрити себе.
– Але якщо ми розкриємо їх задум, то і на них відповідно впаде підозра. – Задумався Фомич.
– Ні, підозра впаде на монополістів мобільних веж.
Спишуть все на їх новий тип зв'язку, який і привів до імпульсу. У всякому разі, ми саме так це і подамо.
– Кому подамо?
– Пал Паличу. Він передасть знання шістдесяти п'ятьом старцям, які живуть в різних куточках нашого світу.
Однак, потрібно буде першу вежу розбомбити недалеко від
Пал Палича, щоб все виглядало природно. А далі вже нехай повзуть чутки.
– Старці? Це ще хто? – Запитав Фомич.
Я коротко переказав йому розповідь Ілладія про
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старців, яку той пропустив, поки рубав дрова.
– Що ж, доведеться знову мокрушничати. За словами Пал Палича, на іншій стороні міста зібралася основна
ватага тих, кого я приспав. І вони, напевно, якраз і розташувалися недалеко від вежі. Мабуть, війна мені до кінця
життя на морді надряпана, як символи на цій пластині.
– Звалу у нас немає.
– Ну, тоді пакуємося і на сьогодні відбій. Завтра має
бути пекельний день, за три дні стільки снігу в горах навалило.
Прибравши всі свої сліди перебування в хаті, закопавши назад сховище під каміном і після нетривалих зборів, ми вляглися спати. Однак, сон після насиченої подіями
доби, зовсім не йшов. Фомич заговорив:
– Знаєш, що я думаю? Офігенно, що Ілладій звалив
нам на плечі свої знамення і ми тепер повинні врятувати
людей. Але ось тільки, боюсь, що людство ніфіга не засвоїть той урок, який піднесло йому життя, оскільки дуже
швидко ми їм все повернемо назад. Може все ж почекати
трохи?
– По-перше, якби це природа вперіщила людині по
вухах – то одна справа, але це зробили люди, такі ж, як
і ми з тобою. А по-друге, людство ніколи повністю не засвоїть ніякого уроку. Завжди будуть приходити жадібні
люди, які будуть, у будь-яку ціну прагнути володіти ціною
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знищення всього навколо, а чесні і порядні за них вмиратимуть в першу чергу, вічно приносячи себе в жертву. Наше завдання не допустити зайвих смертей, адже природний
відбір в умовах зими без нормальних умов і медицини – це
катастрофа для сучасної людини. Вона не звикла до такого.
Це наші діди і прадіди в періоди воєн могли роками жити
в подібних умовах. Теперішня людина втратила ту витривалість і витримку. Еволюцію світу неможливо відкотити
назад без катастрофічних втрат. Та це, в принципі і не потрібно. Не може крокодил назад стати динозавром, а лелека
птеродактилем. Той виток еволюції відбувся і тепер створюється новий. Біологічні експерименти, лінь, малорухливий спосіб життя, швидке харчування, ера інформаційних
потоків – все це змінило людину. Вона не може тепер вручну ткати собі одяг і харчуватися тільки органікою. Поки
ще є запаси – все тихо, але як тільки вони почнуть закінчуватися – ось тоді почнеться щось страшне. Тому, нам потрібно повернути все на місце. І чим швидше – тим менше
буде втрат. А люди – вони ніколи не навчаться. Вони знову
еволюціонують, хоча за останні роки процес розумової
еволюції більше нагадував процес деградації. Але це, напевно, здається тільки таким консерваторам, як ми з тобою.
– І все-таки шкода, що біда не вчить.
– Біда тільки завдає шкоди, але як тільки біда про178
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ходить, люди швидко про неї забувають. Так влаштований
людський мозок. Він заміщує спогади, притупляючи моральну реакцію на минуле. Як кажуть, шрами – це всього
лише сліди від каліцтв. Навіть якщо ти через роки дивишся
на шрами – ти вже не можеш пережити те, що пережив під
час отримання цих ран. Якби цієї функції не було – ми
б катували себе спогадами до страшних хвороб. Так роблять лише деякі люди, які ніяк не хочуть відпустити минуле, живуть ненавистю і думками про помсту. Такі люди
дуже швидко вигоряють в житті і йдуть зі світу.
– Ніколи я не розумів, навіщо ненавидіти когось довгі роки.
– Вони не можуть пробачити себе.
– Себе? – запитав Фомич. – Ненавидять інших,
а пробачити не можуть себе?
– Так. Вони не можуть пробачити собі страх і свій
комплекс неповноцінності, який не дає їм жити далі.
Принципово упираючись в те, чим вони володіли, вони не
хочуть влаштовувати своє життя інакше, починати заново.
Вони панічно бояться, що почнуть заново, а життєвий удар
повториться. Вони не хочуть розуміти і приймати те, що
бездіяльність завдає дуже сильної шкоди їх здоров'ю. Вони
до останнього дня будуть проклинати тих, хто на їхню думку зіпсував їм життя, не бажаючи визнавати, що кожна
людина сама відповідальна за своє життя, щастя і ніхто
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інший. Немає нічого гіршого, ніж жити в повній зневірі
у своє власне майбутнє, постійно шкодуючи про минуле.
З першими проблисками світанку ми рушили у зворотний шлях. Я зняв зі стіни стару мисливську рушницю
Ілладія і замотавши її в тканину, взяв з собою. Це була стара австрійська двостволка. Коли ми обшукували будинок,
я знайшов пачку патронів до неї з цільно-свинцевими кулями "Діаболо" для полювання на великого звіра. Фомич
запитав мене:
– Навіщо тобі цей раритет? Він важкий і толку від
нього мало, відстань пострілу становить метрів п'ятдесят,
не більше.
– Ну, раритет цей австрійський і цілитися ним можна до сотні метрів, а нам більше і не потрібно. Мобільні
вежі мають в середньому висоту 40-60 метрів. А кулі "Діаболо" – це просто пекельна штука. За своєю формою вони
нагадують міні ракету з цільного шматка свинцю. Американець Фостер у 1932 році запатентував першу подібну
кулю, яка і отримала його прізвище в якості назви. Хоча
подібні кулі використовувалися ще у Французькій армії
у 1853 році.
– Ну, все як завжди, тихо свиснув і пішов – називається, знайшов. – Сказав Фомич.
– Ага, а от латвійський інженер Горбантес спроектував кулю "Діаболо", яка має значно кращі характеристи180
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ки, ніж Фостерівська куля. Ці кулі використовують для
полювання на лося, вони таку тушу наскрізь прошивають.
– Ти мені анекдот нагадав. Лось з бодуна йде до річки, башка тріщить так, що аж роги скриплять і, починає
жадібно пити. Тут підкрадається мисливець, стріляє. Бабах! Влучив у бік, а лось стоїть і не падає, лиш вода через
дірку тече. Він з другого ствола Ба-бах! А лось далі собі
п'є. Мисливець в паніці кидається заряджати наново, а лось
піднімає голову і каже собі: "щось я п'ю, п'ю, а мені все
гірше і гірше".
Ми зареготали.
– Фомич, оскільки сміх продовжує життя, то ти здохнеш немічним, старим дідом.
– Як казав один чоловік: "Сміх дійсно подовжує
життя, але на дуже сміховинний час". А ідейка з вежами
хороша. Скільки таких набоїв є?
– Пачка на двадцять п'ять патронів. Я ще не знаю,
як виглядає цей випромінювач і який він за розмірами, але
думаю, можна розраховувати 3-4 кулі на вишку.
– Непоганий прикуп. Але потрібно дві рушниці, як
у варіанті сибірського туалету.
– Якого туалету?
– Сибірського. У Сибіру туалет – це два держака від
лопати. Один забивають в землю, щоб сидячи, за нього
триматися, а іншим відмахуються від вовків.
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Я від реготу мало у сніг не впав.
– Так, відмахуватися від вовків нам таки доведеться.
Дивись, а то через твій досвід чавити "вовків" ще отримаєш кличку "держак". – Відповів я.
З таким настроєм ми рухалися вперед. Снігу намело
близько півметра, йти було дуже важко, оскільки дув холодний вітер, який проймав аж до кісток. У деяких місцях
рівень снігу сягав метра. Я озирнувся і сказав Фомичу:
– Доведеться обходити. Старим маршрутом ми не
пройдемо. Снігу дуже багато за раз випало.
– Чому? У нас же снігоступи є.
– Снігоступи від лавин не врятують.
– А я думав, що лавини тільки навесні сходять.
– Лавини сходять всю зиму. Є три типи лавин: сухі,
мокрі і снігові дошки. Сухі лавини сходять після рясних
снігопадів при низьких температурах. Вони більше поширені в середині і в кінці зими. Мокрі – це весняні лавини,
які утворюються при сходженні весняного снігу. Коли йде
мокра лавина – сніг в моменті кристалізується до стану
льоду і якщо вона накриває людину, а та залишилася живою, то її справа все одно вирішена, оскільки вона не зможе пробити крижаний шар над собою. А ось те, що нам
загрожує тут – це третій вид лавин. Снігові дошки – це
найнебезпечніша срань. Верхній рясний шар снігу, який
ще не зціпився з нижнім. Чим крутіший кут нахилу – тим
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більш небезпечна місцевість. Основний схил для сходу
лавин складає приблизно 20-45 градусів. Ось тому і потрібно валити в обхід. Так що хочемо ми чи ні, а доведеться
ночувати в снігах.
– Ось чого не знав, того не знав. А як діяти під час
лавини? – Запитав Фомич
– Як в армії: головне у танку не всратися. Паніка під
час небезпеки забирає більше життів, ніж сама небезпека.
Якщо чуєш характерний гул або низький шум – відразу
знімай рюкзак та все, що на тобі бовтається і заважає.
Швидкість руху потрібно збільшити до максимуму, рухаючись по бічній дузі, тому що кількість снігу в лавині різна
в різних місцях. Стрибок в сторону у потрібний момент
може врятувати життя. Завжди потрібно намагатися залишитися на поверхні лавини. Якщо накрило, ховай руками
обличчя, і стеж, щоб руки не завернуло за спину. Як тільки
зупинився, відразу розгрібай навколо обличчя сніг, щоб
створити повітряну подушку і обов'язково потрібно захищати грудну клітку від перемерзання, а далі – шукати просвіт. Якщо просвіту немає – потрібно визначити слиною,
де верх, а де низ, так як після перекидання, в темряві не
завжди зрозуміло, де є що. А далі слід рити вгору. Ну
і кричати постійно, якщо є поблизу інші, хто може тебе
почути.
– Якщо така штука накриє вночі, то там що плюй,
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що не плюй, а толку вже точно не буде.
– Зима в горах – штука сувора.
Обхідний шлях майже вполовину збільшував нам
маршрут та діватися було нікуди. У другій половині дня
ми дісталися до пологого схилу.
– До вечора не ніяк дійдемо. Привал на ніч краще
робити тут. Це найбезпечніше місце. Далі знову починаються великі схили. Потрібно вирити нору для намету
і зміцнити боки сніжним валуном, щоб вночі не накрило
снігом.
У Фомича була з собою розкладна саперна лопатка,
він відразу взявся за справу. Я для розгрібання снігу користувався знятим з ноги снігоступом. Через півтори години
роботи ми зробили щось на зразок дитячого замку-засідки
з трьох стін. Четверту сторону, найменш вітряну, ми залишили відкритою, туди ж і встановили вихід з намету.
– Ех, зараз би дров, та вогонь розпалити. – Сказав
Фомич.
– Вогонь у нас сьогодні тільки з примусу. Благо, що
сучасні примуси можна палити прямо в наметі.
У самому наметі ми, правда, його не палили, щоб не
заповнювати його чадним газом, тому готували у вхідному
тамбурі намету. Перше, що ми зробили – заварили гарячого чаю, який справив просто-таки магічну дію. Так само ми
випили по ковтку настоянки Пал Палича, яку взяли з со184
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бою. Трав'яні збори прояснили свідомість, а печія від високоградусної суміші відразу підбадьорила.
– В житті не думав, що піду взимку в гори, та ще й
з ночівлею в наметі – сказав Фомич.
– Після тих каруселей, що ти пережив під Кандагаром, тебе, напевно, вже складно здивувати.
– То інше. Там ти виконуєш наказ, навколо кришать
всіх. Там думати особливо ніколи. На війні думки глушить
шум двигуна танку. Там не страшно. А взагалі, страшно
все життя просидіти на дивані, так і не побачивши його
різнобічності.
– Ну, нам з тобою це точно не загрожує. – З усмішкою відповів я.
– Так виходить, що система і прогрес навпаки прагнуть знерухомити людину, зробити її інертною, податливим споживачем. Люди, завдяки розвитку науки і технологій, стали жити довше, чисельність населення стала зростати, зробивши людей тим самим залежними від цих
технологій.
– Вирішили проблему якості, створивши проблему
кількості. Тепер хочуть вирішити проблему кількості,
створивши проблему якості.
– Щось тут не в'яжеться.
– Все в'яжеться. Природа – річ спіралеподібна. Просто людство замість того, щоб рухатися по спіралі, хоче
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знайти спосіб, щоб рухатися по колу. В першу чергу володарі для людей хочуть зімкнути це саме кільце, а самі розвиваються по спіралі.
– І як цих вишкребків після такого залишати живими і далі дозволяти їм нас зневажати?
– Зневажати все одно хтось буде. А на роль володаря підходять тільки холодні і розважливі особистості. М'якотілі люди владі не потрібні, вони не зможуть керувати.
Твердий і холоднокровний розрахунок, ось це правильне і
доцільне використання наявних коштів і ресурсів.
– Тобто, людей?
– Тобто так.
– Якось все це сумно, – сказав Фомич, – ще кілька
тижнів тому я вірив, що суспільство обнулиться і стане
новим, кращим, більш тверезо мислячим.
– Це утопія. Кожна людина від природи наділена
певними якостями. Протягом життя вона їх розвиває, забуваючи про інші свої якості. Та й чекати від людей чогось
надприродного – це марна трата часу і нервів. Усередині
людини завжди йде боротьба між жадібністю і бажанням
до досконалості. І жадібність майже завжди виграє, а технології цьому тільки сприяють, посилюючи те, що вже
є в людині.
Вночі ми раз у раз прокидалися від кожного пориву
вітру, прислухаючись, чи не лавина це. На щастя, світанок
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настав цілком благополучно.
ГЛАВА 16
ТОЧКА ВІДЛІКУ
18 грудня 2024 року, 21-й день Нової ери.
По ранку, зігрівшись гарячим чаєм, та заваривши
кашу швидкого приготування, ми продовжили свій шлях.
– За моїми прикидками нам пиляти ще годин сім.
До речі, на цьому обхідному шляху буде перша вежа зв'язку. – Сказав Фомич.
– Ось і проведемо експеримент.
Ступаючи кожен крок, ми з Фомичем раділи, що
Пал Палич забезпечив нас снігоступами. Це було воістину
найцінніше пристосування в горах у зимову пору. Сонця
видно не було, проте білий сніг все одно сліпив очі і знаходитися в такому місці без окулярів, було просто неможливо.
Фомич запитав:
– Я от не зрозумію одного: чому нам відразу після
катастрофи стало так важко дихати? А тепер здається вже
попустило.
– Думаю тому, що пропало все випромінювання,
стільникові хвилі, wi-fi і купа інших. Вони змінили навколишній простір. Адже простір має певну щільність і насиченість. За останні роки кількість хвильових випроміню187
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вань збільшилася ще в кілька разів. Тепер, коли все це
пропало – вібрації повітря змінилися, а наш організм вже
еволюціонував. Звичка у людини виробляється 21 день. Це
стосується і систем організму. Наприклад, якщо будь-яку
хворобу запустити, то через 21 день, організм буде цей
стан вважати новою нормою. Так і з'являються хронічні
хвороби через те, що їм вчасно не надали значення і не
вжили заходів щодо їх викорінення з організму. І тому організм сам вжив заходів. Не здатен воювати – підкоряйся.
Взагалі, наш організм дивовижна штука.
– Ось тільки мозок все псує. – З'єхидничав Фомич.
– Ну, в підсвідомості закладена і функція розвитку,
і функція деградації. Яку обрати – це вже справа кожного.
Розвиток завжди був болючим і важким, деградація – завжди легкою. Звідси і взялася приказка "ламати – не будувати". Виростити життя куди важче, ніж його відібрати.
Тому так багато негативу. Люди йдуть по шляху найменшого опору, обираючи найкоротший шлях, який завжди має підступ.
Годин через п'ять шляху ми побачили вежу.
– Ну що, пішли творити майбутнє, чи що. – Сказав
Фомич.
– Чи що.
– Ілладій говорив, що пролізти нагору з залізом неможливо. А чому тоді під вежею можна ходити?
188

А. Анохін «Нова ера: обнулення»

– Тому, що всі кругові транслятори мають спрямовану дію для більшої сили сигналу. Вони, як правило, мають кут випромінювання на 360 градусів навколо по горизонталі, але по вертикалі мають кут від 4 до 7 градусів.
А це значить, що в певному радіусі навколо вежі існує
"сліпа зона".
– Я пам'ятаю, коли у нас на будинку ставили таку
вежу, то народ дуже бунтував проти цього. Вони говорили,
що їх буде опромінювати хвилями від антен.
– Це від нестачі знань. Насправді, під вежею набагато безпечніше, ніж в трьохстах метрах від неї. І від телефону біля голови набагато більше шкоди, ніж від знаходження під вежею. А якщо вже більше поглибитися в ці
поняття, то людину щомиті прошивали мільйони чужих
радіохвиль самих різних частот, причому wi-fi випромінювання має частоту 2,4 ГГц. Така ж частота використовувалася у мікрохвильових печах для розігріву і приготування
їжі. Норма температури тіла людини з кожним роком зростала. За останні 5 років вона поповзла з температури
36,6 градусів, яка трималася тривалий час до 36,9 градусів.
Начебто дрібниця, всього 0,3 градуси, але для організму ця
зміна дуже кардинальна, яка потягнула за собою багато
змін в цілому організмі. І тепер, без цього випромінювання, ми довго будемо звикати і часто хворіти.
– Прямо, як ломка у наркоманів.
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– Щось на зразок цього.
Підібравшись до вежі, я став розмотувати рушницю
Ілладія і заряджати її патронами.
– Зараз згадаю, чого мене вчили на службі. –
Сказав я.
– І чого тебе вчили?
– Один постріл – один труп.
– Тільки давай, оскільки нас тут лише двоє, то сьогодні пропоную без трупів. І потрібно перед цим спробувати залізти перевірити, чи правду говорив Ілладій. А то раптом це божевільний старий, який наплів нам байок.
З цими словами Фомич скинув рюкзак і перевіривши, щоб на одязі не залишилося нічого металевого, взяв
в руки саперну лопатку, прив'язав її на петлю позаду ременя і поліз вгору. Незважаючи на те, що ми пройшли важкий шлях, ліз він досить жваво і швидко. Коли до верхівки
вежі залишалося близько 10 метрів, лопатка раптом відірвалася і полетіла вниз. Я встиг відійти в сторону.
– Ніфіга собі. Вирвало петлю "з м'ясом". – Закричав
зверху Фомич.
– Залазь наверх і шукай цю погань.
– Якби ще знати, як це дрантя виглядає.
Через хвилину обстеження "острівця" вежі, він крикнув мені і вказав пальцем на невеликій циліндричний
блискучий предмет сантиметрів п'ятнадцять в діаметрі
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і близько тридцяти сантиметрів висотою.
– Начебто воно. Більше тут нічого схожого немає.
– Давай злазь. – Сказав я і почав шукати зручне місце для пострілу. Труднощі полягали в тому, що стріляти
потрібно було вертикально вгору, щоб куля не зрикошетила, як при стрільбі під кутом. Фомич якраз зістрибнув на
землю.
– Ну що, впораєшся? – Запитав він.
– А куди подітися. Чиста прицільна дальність, правда, розрахована на 40 метрів, далі може бути розкид від
точки прицілювання, а ця бандура усі шістдесят метрів
має.
Перший постріл пішов повз. Другий влучив у ціль.
Візуально не було зрозуміло, чи дало потрапляння в випромінювач хоч якийсь ефект.
– Лізу, перевірю. Відійди на всякий випадок. – Сказав мені Фомич, знову прив'язуючи залізну лопатку собі за
пояс.
Я відійшов на безпечну відстань. Коли він піднявся
до тієї ж точки, де лопатка зірвалася перший раз, вона знову полетіла вниз.
– Сто гаків чорту в дупу! Не вийшло. Він вибрався
наверх і оглянув випромінювач. – Слід від попадання є.
Але нічого не тріснуло. Я злажу.
Коли він зліз вниз, ми стали думати.
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– Може це не він? – Запитав Фомич.
– Може і не він. А може відстань занадто велика,
постріл вертикальний, а свинцева куля м'яка і втрачає силу
на висоті. Давай я спробую піднятися на половину висоти
і стрілити звідти.
– Як ти збираєшся закріпитися там? Тебе віддачею
на землю висадить, повториш політ лопатки.
– Підстрахуюся стропою.
Я зняв з рюкзака невеликий моток стропи, який
завжди носив із собою в гори про всяк випадок. Вона часто
виручала мене або в ролі мотузки для сушіння одягу, або
якщо траплялася неприємність зі спорядженням. Видершись на середину вежі, я став прив'язувати себе до конструкції так, щоб можна було відхилитися назад і закинути
голову. Віддача від пострілу на землі була досить сильною,
тому стрілянина у такій акробатичній позі та ще й у висячому положенні, була дуже небезпечною. Якщо пощастить
не злетіти з вежі, то пошкодити хребет від ударної хвилі у
вигнутому назад положенні, було цілком ймовірним. Та
діватися було нікуди. Перевіривши надійність обв'язки,
я знову прицілився. З першого пострілу почувся металевий
тріск, який дав надію на те, що мета досягнута. Поки я почав відв'язуватися, Фомич знову поліз наверх. Коли він
порівнявся зі мною, я якраз закінчив звільняти себе від
стропи.
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– Почекай, я злізу, а то якщо це не допомогло, доведеться твою лопатку з моєї голови виколупувати.
З цими словами я став спускатися. Відійшовши на
безпечну відстань, я подав Фомичу знак. Цього разу він
виліз на самий вершечок, закричав звідти:
– Ну, ти блін, стрілок Ворошиловський! Спрацювало!
Серце моє прискорено забилося від хвилювання. Не
від того, що я потрапив, а від усвідомлення, що цей влучний постріл став точкою відліку нового повороту подій, які
змінять все навколо. Фомич зліз на землю.
– Перший цвях в труну титанів забито, шоу під назвою "поверніть гроші в зад" починається. – Весело сказав
він.
Я посміхнувся, однак відчував себе трохи пригнічено, оскільки розумів, що за цим всім незабаром може послідувати. Також не давало спокою якесь передчуття.
А і хрін з ним! Як то кажуть: "Роби, що повинен і будь, що
буде". Цією думкою я відігнав всі свої тривоги і сумніви.
– Ну що, пора йти, до вечора доберемося до нашого
транспорту, якщо не заблукаємо.
Звернувши назад ствол рушниці, щоб не забити його брудом і снігом, надівши рюкзаки, ми, натхненні успіхом, пішли далі.
– Знаєш, я вже почав звикати до цього життя, а тут
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знову світло з'явиться. – Сказав Фомич.
– Близько 13% населення у світі до сих пір живуть
без світла. Це в основному мешканці Африки, а також
Центральної і Південної Азії.
– Світла у них немає, але воюють вони автоматами,
які зроблені за допомогою електрики і технологій. І медикаменти їм теж гуманітарна допомога регулярно підвозить,
хоча вони і так мруть, як мухи.
– Як не крути, а без світла дні більшої половини
людства дійсно полічені. Головне, щоб вся ця затія прокотила і нас не підняли на вила після всього цього.
– За те, що ми врятували дупи всього людства?
– Це тільки ти знаєш і я. І як ти пам'ятаєш, люди не
повинні дізнатися про те, що діється насправді. Та й якщо
піаритися про те, що це ми все влаштували – за нами, ймовірно, почнуть полювати титани, побоюючись витоку інформації.
– Поживемо – побачимо, – сказав Фомич, – я вже
два рази, як мав бути мертвий за своє життя. Третій вже
зовсім не страшно.
– І у мене та ж фігня. Виходить, ми вже по дві спроби використали. Цікаво, скільки їх всього?
– Скільки б не було, а пригод на сраку ми з тобою
завжди зуміємо знайти, – сказав, розсміявшись, Фомич.
– З тобою, то точно! – Підтримав його я.
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– Хороший друг ніколи тобі не дозволить робити
дурниці самому.
Через півтори години ми все ж відшукали нашу "велостоянку". Снігу в низині було значно менше у порівнянні із заметеними гірськими валунами.
– Ось ми і на колесах, – весело сказав Фомич, – розбиваємо табір і вранці до Палича.
Насамперед ми розпалили багаття, що дало нам те
тепло, в якому ми так потребували, оскільки дуже змерзли
за всю дорогу. Вогонь справив на нас таку ж магічну заспокійливу дію, яку справив тоді в хаті Ілладія. До слова
сказати, як тільки ми прийшли на стоянку, ми випили настоянки Палича, відзначивши тим самим початок ще однієї
"Нової ери", в яку ми збиралися вернути людство. Вогонь
весело потріскував, я почав куховарити. Залишалося у нас
ще дві банки консервів, каша, кілька картоплин з погреба
Ілладія, та залишки сушеного м'яса, яким забезпечив нас
дід Микита. З хати Ілладія ми також взяли половину буханця хліба. Зварганивши черговий суп, ми почали їсти.
– О, знову правильний супчик. – Сказав Фомич присьорбуючи гаряче вариво. Та ще й з цим хлібом... ляпота,
прямо.
– Так, хліб дійсно знатний. Ілладій знав толк у цій
справі. З такими рецептами можна було б сміливо відкривати свою пекарню. Перед тим, як лягти спати, ми знову
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вдалися до научання діда і набрали каменів у спальні мішки. Попередня ніч в сніжному валу була дуже холодною,
тому я нічого так не зараз не бажав, як нарешті зігрітися.
Забравшись ж у спальний мішок і поклавши два гарячих
камені поряд, я відчув себе, немов в теплому ліжку і миттєво заснув від втоми. Мені наснилася хата Ілладія, яку ми
два дні тому покинули. Я сидів за столом, а він сидів на
своєму ліжку.
– Як ти вже зрозумів, я передав тобі знання таємного шифру титанів. – Сказав старий.
– Так, я прочитав його. Але я не впевнений, чи зможу зробити це і чи вистачить у мене сил.
– Цьому ще не час. А поки оберігай те, чим володієш і не довіряй людям це знання, у всякому разі, поки не
прийде час. Навіть Антипія не слід посвячувати у це. Знаю,
це важкий тягар, але я повинен був дати йому продовження. Свого часу це знання послужить велику службу людям.
Тому його так важливо зберегти. І будьте з Фомичем обережні. Ті, хто був вашими друзями, скоро можуть стати
вашими ворогами. А поки прокидайся, щоб захиститися.
Я прокинувся. Було ще темно. Фомич неголосно сопів зі свого спального мішка. Я думав про сон, що наснився і шкодував, що так рано прокинувся, не встигнувши
розпитати Ілладія, від кого саме нам чекати загрози. Хоча я
здогадувався, що скоро на нас можуть почати полювання.
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Як раптом, метрах в тридцяти я почув нечіткий голос за наметом, потім ще один. Однією рукою швидко дістаючи з рюкзака з пістолет з глушником, я іншою почав
бутити Фомича, говорячи до нього пошепки, щоб він спросоння не почав говорити.
– Фомич, вставай, у нас гості.
Благо, Фомич хоч і сонний, відразу відреагував. Виявилося, що він на відміну від мене, спав з пістолетом
у руці. Нас врятувало те, що ми встановили намет між густих дерев, виходом до лісу, щоб не задував вітер. Голоси
ж, як раз долинали з протилежного боку. Обережно розстебнувши блискавку, ми вибралися з намету. Нас закривали крони дерев, і через них ми чітко побачили вісім постатей, які пробиралися по лісі. По постатях було видно, що
всі були озброєні: хто рушницями, хто автоматами. За ніч
випало трохи снігу, який накрив намет білою пеленою,
захистивши його від людського погляду. Це і стало нашим
порятунком. Метрів за п'ятнадцять почувся тихий голос:
– Будьте уважні, вони можуть бути неподалік, в горах вони залишитися на ніч не могли.
Ми з Фомичем перезирнулися. Було зрозуміло, що
шукали саме нас і причому, навмисно. У моїй голові миттю пролетіла думка, що титани вийшли на наш слід і послали за нами цей "веселий загін". Хоча, це було малоймовірно з огляду на відсутність зв'язку. Фомич присунувся до
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мене і пошепки сказав:
– Валимо їх відразу. Одного я залишу на розмову
три лівих твої, п'ятеро правих – мої.
Користуючись тією перевагою, що нас ще не виявили і що ми були приховані за деревами, через півхвилини
всі восьмеро лежали на землі, а Фомич уже біг до одного
з них, якого він спеціально лише поранив.
– Перевір інших, – крикнув він мені, а сам навалився на пораненого, який вже потягнувся до кинутого автомата. Одним різким рухом Фомич вихопив автомат і притиснув його обличчям до землі. Той важко застогнав.
– Хто такі і кого шукаєте? – Різко запитав Фомич,
тримаючи бранця за волосся. – Хто такі і кого шукаєте?
Третій раз не питаю, а стріляю. – Люто прогарчав він.
– Ми з банди Сивохи, нам сказали, що в горах бродить генерал, який вісім днів тому вбив хлопців і розграбував запаси Сивохи. Вечором чули постріли в цьому районі.
Сивоха направив нас в сторону вежі шукати вас і велів не
повертатися, поки не знайдемо.
– Де решта банди і скільки там залишилося людей?
– У чотирьох кілометрах звідси біля дороги два спарених будинки. Ми туди втікли, коли місцеві нас вибили
з міста. У будинку залишилося шестеро людей разом із
Сивохою. Коли знайдемо вас – повинні запустити червону
ракету і запалити смолоскипи, тоді вони вийдуть на допо198
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могу. Доставити сказали живими. Сивоха сказав, що особисто буде вбивати вас.
Фомич скрутив йому шию різким рухом.
– Ситуація перестає бути томною, а що Сивоха сьогодні особисто зробить, так це відкине копита. Давай шукати ракетницю. Потрібно цих упирів виманити з їх лігва
і покінчити з цими драним кодлом.
Я дивився на Фомича і розумів, що у нього включився давній інстинкт виживання, набутий на війні. Він діяв
немов машина, не роздумуючи і не сумніваючись у своїх
діях. Обшукавши тіла, ми знайшли дві ракетниці. Фомич
радісно сказав:
– О, цілих дві штуки. Ми їх переклацаємо, як горіхи. Скільки до світанку?
– Приблизно півтори години, – відповів я, поглянувши на годинник.
– У нас десять хвилин, щоб згорнути намет. Погнали.
За десять хвилин ми вже були готові. Знявши з нашого транспорту маскування з гілок і зарядивши по новій
магазини пістолетів набоями, ми рушили в напрямку, який
вказав нам підручний Сивохи. Їхати по снігу було важко,
проте все ж швидше, ніж йти пішки. Проїхавши близько
трьох кілометрів, Фомич зупинився.
– Ховаємо на узбіччі всі свої пожитки, і метрів за
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сто будемо робити засідку. Транспорт ховаємо відразу на
узбіччі. Андрюха, давай дуй он до тих дерев. Запалиш
смолоскипи і тицьнеш їх в землю, щоб було видно з дороги. Вони будуть горіти хвилин п'ятнадцять. Поки вони вилізуть зі своєї нори – часу має вистачити. Як запалиш, повертайся на це місце і заляжеш тут. Звідси тобі все буде
видно, як на долоні. Не висовуйся, поки я не покличу.
– Ти що, знову вирішив самотужки командос зображати? – Запитав я.
– Кожному своє. Що, медалей моїх захотів? А не
дам! – Усміхнувся Фомич.
Я побіг через дорогу в намічене місце. Як тільки
я запалив два смолоскипи, Фомич тим часом запустив ракету. Червоний вогонь зі свистом піднявся в небо і пролунав гучний хлопок. Я побіг до місця своєї засідки. Через
дві хвилини Фомич запустив другу ракету і побіг між дерев вперед. Він спеціально витримав паузу, щоб бандити
встигли вибігти з дому і могли точно побачити, звідки була
випущена друга ракета.
Я причаївся в невеликому поглибленні, яке повністю приховувало мене з поля зору для тих, хто міг рухатися
з дороги. Хвилин через п'ять здалеку стали доноситися
голоси. Ще через хвилину я побачив вдалині силуети людей, які рухалися швидкою ходою. Широко розкривши очі,
щоб краще бачити у темряві, я нарахував шість об'єктів.
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Раптом пролунали неголосні хлопки і силуети попадали,
немов доміно. Відразу після цього, пролунав голос Фомича:
– Чисто!
Я побіг до нього. Ми стягнули тіла з дороги у посадку.
– Я думав, що цей їх Сивоха залишиться вдома, буде сидіти, інших чекати. – Сказав Фомич, вказуючи на одного з бандитів, який, судячи з одягу, був явно вищий за
статусом від інших.
– Видно, вже дуже йому не терпілося скальп з тебе
зняти.
– Все кодло вичищено. Тепер можна спокійно жити
далі.
– З таким темпом нам з тобою спокійне життя не
світить. – Сказав я.
– Нормально, прорвемося, – сказав Фомич, – їдемо
до Палича, але по дорозі звернемо в їх кубло та пожерти
роздобудемо щось в дорогу.
Починало світати. Заїхавши у двір з двома спареними будинками, ми оглянули територію. Присутності інших
не було видно, тільки велика кількість слідів, які йшли
в одному напрямку з дому. Будинок виявився не замкненим. Напевно, замикати будинок на такому відшибі не було сенсу.
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– Давай оглянемо їхнє господарство. – Сказав Фомич.
Будинки були одноповерхові. Зайшовши в перший
будинок, ми почули запах сильного перегару і побачили
страшний безлад.
Вітальня розгалужувалася на четверо дверей, три
з яких були відкриті, а одні двері виявилися замкнені на
ключ. Згодом з'ясувалося, що це була кімната Сивохи.
У всіх кімнатах був страшний безлад і сморід.
– Ну і клоповник. – Сказав я. У кімнатах нічого особливого не було, крім куп мотлоху і різного ганчір'я.
– Ага, ніби тут помер слон, і останнім його бажанням було пернути. – Відповів, кривлячись, Фомич.
Судячи з обстановки на кухні, було зрозуміло, що
вони перед виходом якраз сиділи і пиячили.
– Прямо, як пірати. Ті теж постійно безмірно жерли
ром і жили в такому ж срачі. – Сказав я.
Холодильник, що служив тепер в усіх будинках
звичайною шафою, був забитий консервами і герметично
упакованими продуктами. Поповнивши свої запаси і набивши рюкзаки під зав'язку, щоб віддати цю провізію Пал
Паличу, ми вирушили на огляд закритої кімнати. Фомич
відкрив її ударом ноги. Там теж був безлад, однак шафи
виявилися набиті пачками грошей і золотом. Золота виявилося близько двох кілограм. Грошей теж було досить бага202
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то.
– Мабуть, вони сподівалися, що гроші знову стануть
у нагоді. – Сказав Фомич.
– Сподівалися чи ні, але це були їхні заробітки,
з якими вони не хотіли розлучатися. Ти знаєш, скоро це
знову буде мати велику цінність.
Виходячи з цих міркувань, золото і гроші ми закопали в кілометрі від будинку в лісовій посадці. Я позначив
орієнтири у себе в блокноті. Там же ми і поснідали. Їсти
в тому свинарнику ми явно не хотіли.
Поки ми снідали, Фомич сказав:
– Знаєш, коли ти мене розбудив, я подумав, що це
титани послали за нами чистильників.
– Я теж спершу так подумав, але потім збагнув, що
це малоймовірно. Якщо вони і можуть нас виявити, то щоб
передати своє послання таким жалюгідним, постійно на
підпитку бовдурам – на це потрібен час. Адже вони не
працюють безпосередньо, а ретельно приховують свої канали зв’язку.
– Ти думаєш, вони в курсі, що ми знищили випромінювач?
– Скоріш за все, так. Титани не допустять дій наосліп. Супутники в космосі ніхто не відміняв, вони ж собі
літають і далі. У той час, як всі люди в хаосі бачать тільки
хаос, безпосередні організатори хаосу бачать в ньому по203
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рядок і закономірності.
– Ще місяць тому я вже відчував себе старим воякою, який пішов на пенсію працювати охоронцем, щоб
дожити свій вік. А тепер... немов нова сила відкрилася. –
Задумливо сказав Фомич.
– Ще не на часі тобі на пенсію. Движло тільки починається. Цікаво, як там наша громада? Якесь у мене передчуття не те.
– Не кисни, Нострадамус. Дні через два побачимо.
Ну що, пора в дорогу.
Ми приховали за собою всі сліди перебування і попрямували до Пал Палича.
ГЛАВА 17
ІСКРА НАДІЇ
Коли стемніло, ми добралися до будинку, в якому
жив Пал Палич. Фомич постукав у двері і через кілька секунд на порозі з'явилася Люда. Побачивши нас, вона розцвіла.
– Тату, повернулися, живі, – крикнула вона з порогу
в кімнату, – проходьте, якраз вечеря готова.
Пал Палич дуже нам зрадів, а почувши слова доньки, тут же вийшов нас зустрічати.
– Ну, хлопці, я вже почав думати, чи не сталося чого
дорогою.
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– Сталося багато різного, Пал Палич. – Сказав Фомич, вивантажуючи взяту нами провізію з бандитського
притулку на стіл.
За вечерею ми розповіли про нашу подорож, про
новий притулок бандитів. Коли я розповідав про смерть
Ілладія, Пал Палич сказав мені:
– Я знаю. Ілладій зв'язувався зі мною, говорив, що
йому пора йти. Він був дуже радий, що Всесвіт направив
вас до нього у потрібний час.
Після цього ми розповіли Пал Паличу про наше відкриття, про те, як ми знищили вежу і відновили навколо
неї магнітне поле. Щоб не відкривати істинне знання, ми
розповіли історію, що захотіли забратися на вежу і озирнутися, але там зіткнулися з найсильнішим магнітним полем,
яке йшло від одного з випромінювачів. Очі Пал Палича
округлилися.
– Виходить ця біда – проста змова операторів зв'язку? Це треба ж такому бути!
– Виходить, що так, – сказав я, – Пал Палич, мені
потрібно, щоб ти передав послання старцям. Треба якомога
швидше почати знищувати випромінювачі по всьому світу,
тоді з'явиться шанс повернути магнітне поле до його попереднього стану. Але нашу участь тримай в таємниці і не
розголошуй імен. І попередь, що біля вишок можуть орудувати банди, тому нехай туди висуваються великі загони
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людей.
– Розумію. Якщо ця бульбашка лусне, за вами може
початися справжнє полювання. Я одразу ж зв'яжуся з ними
і перекажу вашу історію.
Він встав з-за столу і, пройшовши в кінець кімнати,
сів у своє старе крісло. Зручно в ньому влаштувавшись, він
закрив очі і завмер. У такому стані він перебував хвилин
сорок. Цей час ми сиділи мовчки, не сміючи поворухнутися, щоб не порушити тишу. Його донька в цей час була
зайнята на кухні. Нарешті, Пал Палич сіпнувся і відкрив
очі.
– Передав всім. У кого зараз день – ті відразу почнуть діяти. Ну, хлопці, навіть і не знаю, як вам дякувати за
таку послугу, яку ви людству зробили.
– Та яка там послуга? – зам'явся Фомич.
– Не прибідняйся. Таке не кожному по плечу. Поглянь навколо: всі тільки про своє спасіння та затишок лише і думають. Мало хто, здатен ось так, безкорисливо стільки для людей зробити.
– Пал Палич, ти лиш зроби так, щоб і тебе не почали шукати після поширення цих новин.
– За це не переживай. Старці не можуть знати розташування один одного. Вони тільки відчувають енергетичні потоки, завдяки яким ми і зв'язуємося по світу. Та й
мислення у них інше. Вони не продадуться за гроші чи
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владу, оскільки є хранителями мудрості. А ось вам весь час
тепер потрібно бути на готові, бо ті, хто повернеться до
влади, навряд чи будуть задоволені вашою турботою про
людей.
– Їх жаба задавить, що ми зробили за них їхню роботу?
– Все може бути. – Відповів Пал Палич. – Все ж,
постарайтеся тепер стати менш помітними. Тут ходять чутки, що в районах вашої громади теж мародери були помічені, та стрілянину влаштували, от тільки не знаю, чим
історія ця закінчилася.
Фомич скочив на ноги.
– Хтось постраждав?
– Начебто кілька людей. Але більше нічого не можу
сказати, тому що не знаю.
– Поїхали, – сказав Фомич, різко повернувшись до
мене.
Ми подякували Пал Паличу за вечерю і допомогу та
вирушили в ніч, не зважаючи на те, що буквально падали
від втоми. Сніг підсвічував нам шлях, а ми з усіх сил поспішали у Біличі. Від втоми картинка перед очима іноді
пливла, як в тумані.
– Якщо вони, тварі, Вероніку, хоч пальцем чіпали,
всіх з лиця землі зітру! – Сказав Фомич.
– Не переживай, вона себе в образу не дасть. Твоєї
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породи панянка.
До світанку залишалося трохи менше години, як ми
доїхали до околиці нашого поселення. Як раптом, пролунала автоматна черга і в повітря полетіла червона ракета.
В ту ж мить Фомич впав з велосипеда. Я зрозумів, що в
нього влучили. Не знаючи, вбитий він чи поранений, я злетів зі свого велосипеда і одним рухом, скинувши рюкзак,
вчепився рукою за нього і потягнув до кинутої на дорозі
машини. Фомич дуже важко дихав. На грудях, нижче ключиці, одяг його був вологий. Вихопивши пістолет, я став
виглядати з-за машини. До нас ніхто не наближався, мабуть чекали підкріплення.
Раптом здалеку почувся голос Тарасова:
– Що у вас тут?
– Товариш майор, тут ще мародери завітали, я одного навіть підстрелив. Сховалися гади он там, за машиною.
Я з останніх сил, набравши побільше повітря в груди, крикнув:
– Тарасов, мати твою під коліно, це ти? Ви Фомича
підстрелили.
– Андрюха, ти? От же ж, трясця тобі під сраку!
А ну, бігом до них!
Близько десяти осіб кинулися бігти до нас.
– Бігом несіть в лікарню генерала! – Заволав на солдатів Тарасов. – Не впізнали. Ви вже вибачте. Тут у нас
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таке два дні твориться, всі солдати вже нервові стали від
страху.
– Та я все розумію. Ми ж теж серед ночі з'явилися,
як бовдури. Багато до вас мародерів завітало?
Ми йшли швидким темпом, не відстаючи від солдатів, які несли тяжко пораненого Фомича. Земля потроху
йшла у мене з-під ніг, але я не відставав, щоб не втратити
його з поля зору.
– Шість чоловік. Напали на склад в церкві, поранили священика. Вероніка п'ятьма пострілами з твоєї помпової рушниці поклала трьох з них і забарикадувалася в церкві. На постріли прибігли мої хлопці і зняли інших.
– Правду казав Фомич, грім баба. – Сказав я, але далі йти не зміг. Від знесили я повалився на землю і втратив
свідомість.
До тями я прийшов близько третьої години дня.
Озирнувшись, я побачив на сусідньому ліжку Фомича, біля
якого сиділа Вероніка, посміхаючись на весь рот і тримаючи його за руку.
– З поверненням.
– Як він?
– Жити буде. Кулю дістали. Тільки ось бачу, самих
вас відпускати нікуди не можна, бо пропадете. – Посміхаючись, сказала Вероніка.
– Доведеться найняти її для охорони, – слабким го209
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лосом сказав Фомич, відкриваючи очі.
– Стьопка! Отямився! – скрикнула Вероніка і зі
сльозами радості кинулася його обіймати.
– Ти полегше, ребра йому ще знадобляться. – Сказав, увійшовши лікар.
За той тиждень, що Фомич лежав у лікарні, ми з Тарасовим в супроводі його солдатів знешкодили іще чотири
випромінювача на вежах.
29 грудня 2024 року, на 32-й день Нової ери працівниками на електростанції була отримана перша іскра, яка
повернула людству хвилю втраченої електроенергії.
Як і говорив Ілладій, з появою світла "знайшлася" і зникла
влада, з'явилися також господарі великих фірм і корпорацій. Всі відразу кинулися підраховувати збитки і шукати
винних. Міста після реанімування техніки почали очищати
від тіл, що залишилися і евакуювати кинуті автомобілі,
чиїх господарів не знайшлося. Зі зв'язком поки ще була
проблема, оскільки вирішувалася доля і подальше функціонування
операторів
зв'язку,
яких
звинуватили
у змові, однак, телебачення незабаром вже відновило свою
роботу, а згодом відновився Інтернет.
Увечері, 30 грудня, до нас у штаб-квартиру прийшов підполковник Вязінський.
– Мужики, у мене хрінові новини. Тільки що прийшла телеграма в обласне управління поліції з вимогою
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терміново знайти тих двох осіб, які організували масовий
грабіж магазинів і псування міського майна, лікарняного
обладнання та прийняли самовільне рішення про масове
поховання померлих у міському кар'єрі.
– Корінь вишні бісові в сраку! – Тільки й зміг вимовити Фомич.
Вязінський простягнув Фомичу ключі від машини.
– На вулиці біля дороги стоять два заправлених під
зав’язку позашляховики з конфіскованих. Їдьте сьогодні ж.
Тут вам життя не дадуть. І Вероніку з собою беріть, думаю, її теж до справи можуть захотіти притягнути за вбитих нападників. Ті сувеніри, які я вам дав в дорогу, залиште собі. Я їх спишу під шумок. Удачі вам і спасибі за все,
що ви зробили для людей! Без вас вони б не організувалися, та й ми теж, якщо по правді.
Вязінський пішов, а ми, швидко зібравшись, вирішили зустріти Новий рік в хаті Ілладія. По дорозі ми повернули до Тарасова, щоб попрощатися.
– Вязінський мені вже повідомив останню новину.
Срань повна. Я тут вам гостинців зібрав в дорогу, на всякий випадок. – Він простягнув нам дві великі сумки. В одній з них лежали наші два укорочених автомата, магазини
і патрони. Друга була під зав'язку набита продуктами
у герметичних упаковках і консервами. – Бережіть себе
і спасибі вам за порятунок. Щось мені підказує, що ви211
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криття веж – це ваших рук справа.
– Ну, цього іншим знати не обов'язково. І так вже
шукають, щоб "віддячити" за діяння. – Усміхнувся я.
– Зрозумів. Ця таємниця піде разом зі мною. – Сказав Тарасов і потиснув нам руки.
Через кілька годин ми втрьох вже були в хатині Ілладія. Дорогою ми заїхали відкопати наш "скарб", який ми
закопали недавно край дороги, неподалік бандитського
лігва. На ці заощадження ми могли тихо існувати до кінця
наших днів. Вероніка відразу по приїзду затіяла прибирання в будинку, а ми з Фомичем пішли рубати дрова.
– Ось тобі і вся подяка за порятунок світу. – Сказав
Фомич, тримаючи в руці поліно.
– За що боролися, на те й напоролися. Ти що, чекав
медалей і довічних пільг?
– У чому ж проблема? Що ми не так зробили? – запитав Фомич.
– Проблема в крайній нашій гуманності і м'якотілості. Ми вчинили як нормальні люди, які мають співчуття,
але не як лідери, у яких цього почуття бути не повинно.
Можна було б влаштувати війну, підняти людей, які б за
нами пішли на бунт, а вони б пішли. Та довелося б миритися з тим, що частина з них віддала би за нас свої життя
в сутичці з існуючою владою. Тому ми недо-лідери. І нас
вирішили зробити ворогами суспільства. Добровольців
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завжди рано чи пізно карають, бо їхні дії завжди йдуть
врозріз з планами влади.
– Ці володарі, мати їх, як останні шакали дали драла
і з'явилися тоді, коли ми все за них розрулили.
– У всі часи можновладців ховали, захищаючи в бункерах, а простий народ гнали як гарматне м'ясо на передову. У цьому плані нічого не змінилося. – Відповів я.
– Все ж, я вважаю, що ми правильно вчинили, давши людям надію і новий шанс. Нехай навіть вони його не
оцінять і скоро забудуть цю катастрофу, як забули і всі
світові біди, які траплялися з людством за час всього його
існування. Та людство все одно приречене. А все тому, що
воно саме створює бажані правила для себе і неприйнятні
для інших. Людина наділяється правом іншою людиною,
а не всім соціумом, вирішувати долі інших. Вони самі вирішують, хто друг, а хто ворог, хто вписується в систему,
а хто ні. Жадібність тягне на дно. – Похмуро промовив
Фомич.
– Жадібність існувала з моменту появи людства
і нікуди вона не дінеться. Буде видозмінюватися, але ніколи не зникне. Ви куди думаєте податися?
– Напевно, в столицю. Там легше загубитися. Ти
з нами?
– Ні, Фомич, я залишуся тут. Сподобалося мені це
місце. Підлатаю дах, як потепліє, баньку поставлю, гараж,
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облаштую все і буду тут жити. Влітку тут така краса буде...
так що, приїжджайте в гості.
– Куди ж ми подінемося, звичайно, приїдемо. Автомати склади поки у схованці Ілладія. Мені і пістолета вистачить. А якщо раптом війна – я знаю куди податися. –
Усміхнувся Фомич.
1 січня 2025 року Фомич з Веронікою поїхали до
столиці, а я залишився жити серед засніжених гір. Повісивши на місце рушницю Ілладія, яка для мене тепер стала
символом нової ери, я сів на ліжку і посміхаючись, радів за
Фомича, який знайшов свою половинку, радів за людство,
яке отримало новий шанс, хоча навряд чи це оцінить. Цей
раунд битви за життя людства ми виграли у титанів. Я
знав, що дуже скоро титани придумають нову аферу, але
був абсолютно спокійний, оскільки володів знанням, яке
передав мені Ілладій. Як скоро воно може мені знадобитися? Не знаю. Може через рік, а може більше. Ясно тільки
одне: цей час потрібно приділити своєму розвитку, щоб
мати можливість відбити нову атаку титанів, а до цього
часу надійно зберігати ключ до наступного порятунку
людства...
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