Артур Конан Дойль
Мисливець за жуками.

Із збірки «Tales of Terror and Mystery »

Джерело -  Проект «Гутенберг» 
Переклав Герасимчук Віталій

Дивний випадок?, - перепитав Лікар, - В моєму житті трапився дуже дивний випадок. Я ніколи б не повірив, коли ця історія не трапилась зі мною. Це просто не можливо, що трапляються такі збіги. Але дива трапляються. Хоч те вірте, хоче ні, але все трапилось так як я розповім.

Я тільки став лікарем й ще не мав практики. На той час я жив в кімнатах на Гровер-стріт. С тих пір багато чого змінилося, будинки перенумерували, деякі перебудували, але там є лише один будинок с напівкруглими вікнами. Коли ви йдете з станції Метрополітен, то він знаходиться  по ліву руку. Хазяйкою будинку була вдова Муршисон (Murchison). Вона тримала пожильців - трьох студентів медиків та одного інженера. Я займав найвищу найдешевшу кімнату. Але й та дешевизна була мені вже не по кишені. Мій невеликий статок зменшувався з кожним тижнем і питання про роботу ставало все гостріше. Я був не дуже прихильний до медицини, моєю пристрастю була зоологія. Я вже майже здався й згодився до нудного життя медика, коли моя справа вирішилися в надзвичайний спосіб.

Одного ранку я взяв черговий випуск газети Стандарт та проглянув заголовки новин. Не було нічого цікавого і я вже збирався відкласти газету, коли помітив оголошення в персональній колонці. «Розшукується лікар на один чи декілька днів роботи. Основні вимоги – чоловік міцної статури, стійкою нервовою системою, з врівноваженим і твердим характером. Кандидат повинен мати знатися в ентомології, бажана спеціалізація - жосткокрилі. Прийом ведеться за адресою Брук-стріт 77В. Заяви приймаються до 12 години».

Як я вже говорив, що був дуже прихильний до зоології. Із всіх галузей зоології, найбільше мене приваблювали комахи, а із всіх комах – родина жуків. Колекціонерів метеликів дуже багато, але жуки більш численніші та доступніші на островах чим метелики. Тому жуки і привернули мою увагу, я навіть зібрав колекцію із декілька сотень експонатів. Що до інших  вимог, то на мою нервову систему можливо було цілковито покластися і нещодавно я виграв змагання в піднятті ваги в інституті. Було ясно, що я ідеально підхожу на цю вакансію. Через п’ять хвилин, я вже був у кебі, що прямував до Брук стріт.

Дорогою я все думав про запропоновану роботу, котра потребує таких дивних знань. Міцна статура, врівноважений характер, професія лікар, знання жуків – який зв'язок між цими різними характеристиками. Засмучував і той факт, що робота не була постійною. Чим більше я обмірковував ситуацію, тим більш таємничою вона ставала. Але в кінці кінців я прийшов до висновку, що нічого не втрачаю – мої фінанси підходять до кінця і я готовий до будь-яких пригод, щоб покласти декілька соверенів собі у кишеню. Людина боїться невдачі, якщо має що втрачати. Але що може Фортуна взяти у мене?. Я був схожий на гравця з пустими кишенями, котрому дали останній шанс.

Будинок за адресою  Брук стріт №77В був один з тих невиразних, але імпозантних будинків георгіевського стилю з плоским фасадом та темно-сірого кольору і здавалось сяяв аурою респектабельності та солідності. Коли я виходив з кеба, з дверей будинку вийшов молодий чоловік та швидко пішов геть. Проходячи мимо мене, він кинув на мене зацікавлений, дещо злорадний погляд. Я сприяв цю зустріч за добрий знак, бо його вигляд свідчив, що вакансія ще вільна. Повний надії, я піднявся по широким сходам та злегка стукнув дверним молотком.  

Напудрений дворецький у лівреї відчинив двері. Мені зрозумів, що стикнувся з багатими людьми, що йдуть в один крок з сучасною модою.

 - Так, сер?, - запитав дворецький
 - Я прийшов по …
 - Одну хвилинку сер. Лорд Лінхмер зустрінеться з вами в бібліотеці

Лорд Лінхмер! Я десь чув це ім’я, але не міг нічого згадати. Я прямуював за дворецьким і опинився у великій кімнаті, заповненій книгами. За письмовим столом сидів невеликий чоловік з приємним, чисто поголеним, жвавим обличчям з довгим посивілим волоссям зачесаним назад. Він прискіпливо оглянув мене, тримаючи візитівку, що дав йому дворецький в правій руці. Потім приємно посміхнувся, я відчув, що мій зовнішній вигляд його задовольнив.

- Ви прийшли за оголошенням, доктор Гамільтон?, - запитав він
 - Так, сер.
 - Ви відповідаєте вимогам, що зазначені в оголошенні?
 - Гадаю, що так
 - Ви сильний чоловік, судячи по вашій статурі.
 - Думаю, що так.
 - Та рішучий?
 - Так.
 - Чи знаєте ви, як виказуєте себе перед неминучою небезпекою?
 - Ні, я не знаю, як поведусь
 - Але думаєте, що вибудете швидкий та холоднокровний?
 - Надіюсь, що так.
 - Гадаю, що будете. Я вам довіряю, оскільки ви не прикидаєтесь впевненим в новому становищі. Я на мене – ви з найдостойніших з претендентів. Перейдемо до наступного пункту.
 - Якого?
 - Поговорімо про жуки.

Я видалось, що він жартує, але навпаки лорд рішуче нахилився вперед з тривогою в очах. 
 - Боюсь, що ви нічого не знаєте про жуків!.
 - Навпаки сер, це одна з галузей науки, в якій, як на мене, я щось знаю.
 - Я з великим задоволенням вас послухаю. Будь-ласка розкажіть мені про жуки

Я почав говорити. Я не намагався сказати щось оригінальне, я дав коротку характеристику жуків, описав деякі особливості видів с посиланням на зразки з власної колекцію та статтю «Жуки - некрофаги», котру опублікував в журналі Ентомологія

- Що! Колекціонер?, - схвильовано промовив лорд Лінхмер, - Не хочете ви сказати, що ви самі збираєте комах?

Його очі заблищали від задоволення.
 - Безумовно, ви єдина людина в Лондоні, що підходить для цієї справи. Я був правий, коли висунув припущення, що серед 5 мільйонів повинен знайтись підходяща кандидатура. Хоча як це не тяжко, але удача на моїй стороні.
 
Він ударив у невеликий гонг, зайшов дворецький

 - Запитайте леді Россітер, чи буде вона ласкава піднятися до нас, - сказав лорд і за декілька хвилин леді зайшла до кімнати.

Вона виявилась невеликою жінкою, середнього віку, дуже схожа на лорда Линхмера тривожним та жвавим обличчям та чорним з сивиною волоссям. Здавалось якийсь великий смуток кинув тінь на її риси. Лорд Лінхмер представив нас. Коли вона повернулась, мене вразив напівзагоєний шрам, що тягнувся в 2 дюймах над її правою бровою. Частково рана була прихована пластиром, але то було тяжка свіжа травма. 

 - Лікар Гамільтон цілковито підходить до нашої справи Евелен, - сказав лорд Лінхмер, - Він дійсно збирає жуки та пише на цю тему статті.
 - Якщо це так?! - сказала леді Россітер, - Тоді ви повинні чути про мого чоловіка. Кожний, хто хоч трохи знається у жуках, повинен чути про сера Томаса Россітера.

Вперше невеликий промінь світла освітив цю дивну справу. По крайній мірі, що до жуків. Сер Томас Россітер був найбільший авторитет в цій області. Він присвятив жукам все своє життя та написав велику кількість різноманітних робіт . Я поспішив запевнити її, що читав та цінував його роботи.

- Ви зустрічались с моїм  чоловіком? – спитала вона.
- Жодного разу.
- Ви матимете таку нагоду, - рішуче сказав лорд Лінхмер. 

Леді стала біля стола і поклала руку йому на плече. Тепер ще стало більш очевидно, що вони брат і сестра.

-Ти справді готовий до цього Чарльз? Це робить тобі честь, але я так боюсь за тебе

Її голос тремтів від тривоги, лорд виглядав дуже зворушеним, хоча покладав максимум зусиль, що приховати свої почуття.

 - Так, так, моя мила. Все обмірковано і вирішено. Я не бачу іншого шляху.
 - Але є простіший шлях.
 - Ні, іще раз ні, Евелін. Я ніколи не залишу тебе, ніколи. Все буде добре, вір мені. Все буде добре. Лише поглянь, Провидіння зглянулось над нами и прислало чудового помічника.

Я був дуже збентежений, бо відчув, що на мить вони забули про мою присутність. Але раптом лорд Лінхемер повернувся до мене та моїх обов’язків.

 - В справі, котру я вам хочу запропонувати, лікар Гамільтон, ви повинні повністю довіритись мені. Я хочу, щоб ви відправились зі мною в невелику мандрівку, всюди супроводжували мене та пообіцяти не задавати запитання, на які я не зможу дати відповідь, хоча б якими дивними не відались обставини нашої мандрівки.
 - Але гарна угода потребує обговорення. 
 - На жаль я не можу сказати прямо, бо й сам не знаю як повернуться справи. Але ви можете бути впевненими, що вас не будуть просити робити нічого, що суперечить вашій совісті і я обіцяю, що коли все закінчиться, то ви будете пишатися, що приймали участь в цій справі 
 - Якщо все закінчиться щасливо - сказала леді
-  Вірно. Якщо все закінчиться щасливо, - повторив його світлість
- Яка платня?, - спитав я 

Сума здивувала, хоча я намагався приховати це.

 - Дивна комбінація вимог здивувала вас, коли ви вперше прочитали об’яву, - сказав лорд Лінчмер, - Але такі різноманітні якості можуть добре допомогти справі. Я не буду приховувати від вас, що ваші обов’язки можуть бути тяжкими та навіть небезпечними. Але ймовірно, що за день чи два ми доведемо справу до кінця 
 - Великий боже, - зітхнула його сестра
 - Отже, лікарю Гамільтон я можу розраховувати на вашу поміч?
 - Без сумніву, - відповів я, - ви тільки повинні розповісти про мої обов’язки 
 - Перше ваше завдання повернутися додому, спакувати необхідні речі для короткого візиту до сільської місцевості. Ми відправляємося з Паддінгтонського вокзалу сьогодні о 15.40.
 - Як далеко ми їдемо?
 - Все на місці. Зустрінемось о 3.30 біля каси. Я візьму квитки. До побачення лікарю Гамільтон! До речі, я буду дуже радий як би ви взяли з собою, якщо маєте, вашу колекцію жуків та палицю, і чим товща й тяжча вона буде тим краще.

Можете уявити, що я передумав за час, коли залишив будинок на Брук стріт і до зустрічі з лордом Лінхмером на вокзалі. Ця фантастична справа не виходила в мене з голови, складаючи в різні здогадки немов у калейдоскопі. В голові тіснилися з десяток пояснень, одне дивніше за інше. Але я відчував, що правда неймовірніша. Врешті я полишив спроби найти пояснення та зосередився на приготуваннях до мандрівки. 

З валізою в одній руці та тяжкою палицею в іншій, я чекав біля Паддінгтонської квиткової каси, коли прибув лорд Лінхмер. Лорд виявився ще менше зростом, худішим, більш змарнілим та знервованим, ніж вранці. Він був одягнутий довгий, товстий пальто для мандрівок з тяжкою палицею.

 - Я вже купив квитки, - сказав він, ведучи мене на платформу, - Ось наш поїзд. Я замовив ціле купе, бо мені дуже хочеться донести до вас деякі речі під час нашої мандрівки

Із всього, що він хотів донести була лише одна думка - я повинен пам’ятати про його особистий захист і не залишати його ні нам мить. Він торочив це весь час до нашої зупинки з такою наполегливістю, що вказувала на розладнану нервову систему. 

 - Так, - відповів він на мій промовистий погляд, – Я дуже нервую містер Гамільтон. Я дуже боязкий чоловік і моя полохливість пов’язана з моїм слабким здоров’ям. Але дух мій твердий і я можу зустріну небезпеку з гордовито піднятою головою. Все що я роблю, я роблю цілком добровільно з почуття обов’язку, незважаючи на великий ризик. І якщо справи підуть погано, то можу знайти мученицький кінець».

Ці причитання не надто прояснили ситуацію. І я відчув, що повинен прискорити події.
 - Я думаю, що було б набагато краще, сер, як би ви цілковито посвятили мене в цю справу, - сказав я, - Не можливо діяти ефективно, коли не знаєш ні цілі поїздки, ні навіть кінцевої станції.

 - Місце не таємниця - відповів він, - ми їдемо до маєтку Деламер, резиденції Томаса Россітера, чиїми роботами ви так захоплюєтесь. Що до цілі нашого візиту, я не думаю, що це вам допоможе, лікар Гамільтон, тому повністю покладіться на мене. Можу сказати лише сказати, що наші дії, моя сестра леді Россітер має такий самий погляд на речі, що і я, направлені на запобігання сімейного скандалу. І як ви розумієте, я несхильний давати будь-які пояснення, окрім життєво необхідних. В будь-якій іншій справі, лікарю Гамільтон, я б прислухався до ваших порад. Але в цій справі, ви повинні чітко слідувати моїм інструкціям.

Все вже було сказано, бідняк може піти на багато за 20 фунтів в день, хоча я відчував, що лорд Лінхмер поводиться зі мною, що найменше зневажливо. Він хотів перетворити мене в пасивну зброю, мов тяжку палицю в його руці. Наскільки я зрозумів його чутливу натуру, то скандали викликали у нього відразу і ще я зрозумів, що він не довірить свою таємницю, до тих пір, аж до поки обставини не змусять його. Для того щоб відкрити таємницю я повинен тримати очі та вухам відкритими.

Маєток Деламер лежав в добрих 5 милях від станції, які ми проїхали у відкритій двоколці. Лорд Лінхмер сидів в глибокій задумі на протязі всього часу, а до поки ми не наблизилися до пункту призначення. Те що він сказав дуже здивувало мене і дало інформацію до роздумів.

 - Певно ви не знаєте, - сказав він, - що я теж лікар?
 - Ні сер, я не знав
 - Так я вчився на лікаря, до того як вступив у права пера. Я не мав нагоди попрактикуватися, але нахожу, що освіта корисна. Я ніколи не жалкую, що вивчав медицину…. А ось і ворота маєтку. 

Ми під’їхали до двох високих колон с навінчаними геральдичними монстрами, за якими тягнулася відкрита алея. За кущами та квітами, я міг бачити великий маєток оповитий плющем, що відтіняв теплими веселими тонами похмуру цегляну кладку. Мої очі ще милувалися величним будинком, коли мій компаньйон нервово схопив мене за рукав.

 - Ось, сер Томас, - прошепотів він, - Будь ласка, говоріть про жуки все що ви можете.

Висока, струнка постать, якась на диво вуглувата та кістлява, прямувала через просіку кущах лавра. В руках він тримав заступ і був одягнутий в садові рукавиці. Незважаючи на сірий крислатий капелюх, что затіняв майже все обличчя, воно надзвичайно вразило мене своїм суворим виразом, занехаяною бородою, жорсткими та неправильними рисами обличчя. Двоколка зупинилась, лорд вплигнув назустріч.
 
 - Мій дорогий Томас, як ти поживаєш?, - сердечно запитав лорд.

Але сердечність залишилась не поміченою. Власник маєтку пильно дивився на мене через свого свояка и я вловлював лише уривки монологу – «дуже добре знаю …ненавидиш незнайомців… невиправдане вторгнення…абсолютно не вибачаймо». Потім мурмотіння пояснення, і вони в обох підішли до візка. 

 - Дозвольте мені представити вас серу Томасу Россітеру, лікарю Гамільтон, - сказав лорд Лінхмер, - Ви знайдете, що маєте багато спільних уподобань.

Я кивнув. Сер Томас стояв напружено, суворо дивлячись на мене з під крислатого капелюха.

 - Лорд Лінхмер сказав, що ви знаєтесь на твердокрилих, - запитав він, - Що ви знаєте про них?  
 - Так, мене дуже приваблює ця галузь етимології і багато, чого про цих комах я дізнався з ваших робіт, сер Томас, - відповів я
 - Назвіть мені найпоширеніші види скарабеїв Британії? – запитав він

Я не чекав на такий екзамен, але на щастя я відповів на всі запитання правильно. Здавалось мої відповіді цілком задовольнили його теж, бо риси його обличчя пом’якшились.  

 - Видається ви не даремно читали мою книгу, - сказав він, - Дуже рідко зустрінеш людину, що має інтерес до таких речей. Люди знаходять час для таких тривіальних речей, як спорт, світське життя и завжди нехтують жуками. Я можу вас запевнити, що більша частина ідіотів у цій частині країни навіть не підозрює, що я взагалі написав книгу. Що я перша людина, котра правильно описала функцію надкрил. Я радий вас бачити, сер, і можу показати деякі зразки, що викличуть у вас інтерес.

 Він сів у двоколку і поїхав з нами до дому, розповідаючи про свої недавні дослідження анатомії сонечка. 

Як я вже казав,сер Томас Росітер був одягнутий в великий крислатий капелюх. Як тільки ми зайшли в хол маєтку, то він зняв його і я одразу зрозумів, що приховував капелюх. Високе чоло сера Томаса знаходилося в постійному русі. Якась нервова хвороба тримала м’язи в постійному спазмі, інколи лише сіпалися та робили дивний ротаційний рух, який я ніколи не бачив. Цей дивний симптом став особливо помітний, коли ми зайшли до його робочого кабінету. Тяжкий прямий погляд дивно контрастував з рухливими бровами.

 - Мені шкода, - сказав він, - що леді Россітер не зможе привітати вас. До речі Чальз, Евелін говорила щось про дату свого повернення?
 - Вона забажала залишитись в місті ще на декілька днів, - відповів лорд Лінхмер, - Ви ж знаєте, скільки потрібно зробити візитів леді в місті, після перебування в сільській місцевості. А моя сестра має багато друзів в Лондоні 
 - Я б не хотів змінювати її плани, але був би дуже радий побачити її знову. Без неї дуже самотньо. 

 - Це частково пояснює причину мого візиту. Я боявся, що ви будете відчувати себе дуже самотнім. І ви не будете заперечувати, що мій юний друг, лікар Гамільтон, котрий має такі самі уподобання як ви складе нам компанію.
 - Лікар Гамільтон, я веду самостійне життя і моя нехіть до спілкування з незнайомцями весь час зростає, - відповів хазяїн, - Мені здається, що інколи в мене геть здають нерви в їхній присутності. Наукові експедиції в молоді роки багато разів проходили в дивних і нездорових місцях. Але науковець завжди бажаний гість в моєму домі. І я буду дуже радий, якщо ви поглянете на мою колекцію, котра вважається однією з найкращою в Європі.

Без сумніву так і було. Він мав величезний кабінет з дубовими панелями, що був весь заставлений шухлядами з комахами. Там були дбайливо нанизані на голки и класифіковано жуки зі всього світу – чорні, зелені, блакитні, плямисті. Час від часу він брав та демонстрував рідкі зразки зі своєї колекції препарованих комах. Він тримав їх з такою ніжністю та делікатністю, немов дорогоцінну реліквію, при цьому описуючи його особливості та обставини за яких їх впіймано. Було очевидно, що для нього незвичайна річ зустріти вдячного слухача, він говорив і говорив, аж до поки не засутеніло і гонг не сповістив, що час вечеряти.

За весь цей час лорд Лінхмер не сказав ні слова, лише весь час стояв біля шурина і я весь час ловив трохи дивний питальний вираз на його обличчяі. У всій його поставі проглядали сильні емоції, страх, співчуття та нетерпіння. Мені здавалося, що все я зрозумів. Я впевнений, що лорд Лінхерман щось боявся, на щось чекав. Але на що я не міг уявити.

Вечір видався тихим та приємним. Я б цілком заспокоївся, як би не постійні напруга лорда Лінхмера. Що до нашого хазяїна, то його настрій значно поліпшився. Він з любов’ю говорив про відсутню дружину та маленького сина, котрого відіслали до школи. Він казав, що будинок не той без них і якби не наукові студії, то він не знав би як себе зайняти. Після вечері ми викурили сигарі в більярдній та пішли спати.

Спершу в мене промайнула думка, що лорд Ліндхнер страждає на лунатизм, коли він зайшов до моєї спальні, після того, як містер Россітер побажав нам гарної ночі.

 - Лікарю, - сказав він тихим тремтячим голосом, - Ви повинні піти зі мною та провести ніч у моїй спальні
 - Що ви маєте на увазі?
 - Я волі би нічого не пояснювати. Окрім того це ваш прямий обов’язок. Моя кімната знаходиться поруч з вашою і ви можете повернутися у власну спальну перед тим як слуга покличе ваш до сніданку.
 - Але навіщо?
 - Тому що я дуже нервуюсь , - сказав він, - і це достатня причина. 

Це видавалось за вид лунатизму, але 20 фунтів - дуже вагомий аргумент. І я прослідував в його кімнату.

 - Але в кімнаті одне ліжко, - сказав я
 - І лише один буде спати, - сказав він
 - А інший? 
 - Інший повинен лишитись на варті
 - Навіщо?, - запитав я, - ви чекаєте напад?
 - Можливо.
 -  Але б чому б, у такому випадку, вам не закрити двері?
 - Можливо тому що я хочу, щоб на мене напали

Це все більше і більше нагадувало божевілля. Але в усякому разі ніяких доказів, лише підозри. Я знизав плечима і сів в крісло біля пустого камінна.

 - Вартувати повинен я? – перепитав я
 - Ми розділимо ніч. Ви залишитесь на варті до 2 ночі, а я до ранку
 - Дуже добре
 - Розбудіть мене о другій
 - Так і зроблю
 - Тримайте очі відкритими і якщо щось почуєте одразу мене будіть. Ви зрозуміли?
 - Можете на мене покластися, - відповів я, намагаючись надати такого ж офіційного вигляду, як і лорд
 - І ради бога не засніть, - сказав він, знімаючи піджак і вмошчуючись у ліжку.

Це було дуже довге чергування. Й відчуття, що мене роблять дурня, робило чергування ще більш нестерпнішим. Припустимо, що лорд Лінхмер підозрює, що він в небезпеці в домі сера Томаса Россітера, то якого дідька він не замкнув двері? Відповідь, що він хоче щоб на нього напали виглядало абсурдним. Чому він хоче щоб на нього напали? Хто хоче напасти на нього? 

Цілковито зрозуміло, що Лорд Лінхмер страждає на дивну форму манії, а як результат дурний привід залишити мене без нічного відпочинку. І як це не звучить абсурдно, але я вирішив притримуватися всіх наших домовленостей на термін своєї служби. Я сидів біля порожнього каміна і слухав кожні четверть години передзвін великого годинника, що стояв в коридорі. Чергування було нескінчене. Рятував лише годинник, абсолютна тиша панувала у цілому будинку. Невелика лампа стола на столі біля ліктя, освітлюючи лише моє крісло, залишаючи в пітьмі всю кімнату.

На ліжку мирно спав лорд Лінхмер. Я заздрив його спокійному сну, раз за разом мої повіки закривалися, але кожний раз почуття обов’язку приходило на допомогу. Я вставав, тер очі і щипав себе, повний рішучості довести свою безглузду варту до кінця.

І я це зробив. Як тільки годинник на коридорі відбив 2 години, я поклав руку на плече сплячого. В мить він сів із зляканим виразом.

 - Ви чули що-небудь?
 - Ні, сер. Зараз дві години
 - Дуже добре, я повартую. Ви можете спати
.
Я ліг під покривало і відразу заснув. Останню річ, що я бачив засинаючи – коло світла від лампи, невелика, згорблена фігура та схвильоване обличчя лорда Лінхмера в центрі. 

Як довго спав, не знаю, але я прокинувся від сильного смикання за рукав. В кімнаті було темно, але запах газу говорив мені, що лампу тільки затушили.

 - Швидше! Швидше! – шепотів лорд Линхмер мені на вухо

Я зіскочив з ліжка, а він продовжував мене тягнути.
-Сюди, - прошепотів він, тягнучи мене в куток кімнати, - Тихше! Слухайте!

В нічній тиші я ясно почув, що хтось іде коридором. Кроки були обережні, тихі та преривисті, немов людина завмирала після кожного кроку. Інколи на хвилину, кроки замирали, потім човгання и скрип підлоги знову відновлювалися. Мій компаньйон тремтів від збудження. Його рука, котра тримала мій рукав, смикалась немов гілля на вітрі.

 - Хто це?, - прошепотів я
 - Це він!
 - Сер Томас?
 - Так
 - Що він хоче? 
 - Тихше! Нічого не робіть до тих пір поки, я не скажу

Я помітив, як хтось намагається відчинити двері. Тихе клацання ручки і тонкий промінь світла проник у кімнату . Лампа горіла далеко внизу в коридорі. Сірувата щілина робилась все ширше і ширше, дуже повільно, дуже обережно, потім ми побачили темну фігуру чоловіка. Він підкрадався на навшпиньки, величезний силует неправильної форми. Двері повністю відкрилися і тьмяна тінь опинилася в центрі дверного прорізу. За мить напружена фігура розпрямилася і як тигр плигнула через усю кімнату. Удар, удар, удар, три страшні удари припали на речі, що лежали на ліжку.

Мене просто спаралізувало від здивування, я стояв без руху і просто дивився, до тих пір поки крик про допомогу мого партнера привів мене до тями. Відчинені двері давали досить світла для того,щоб бачити загальну картину. Невеликий лорд Лінхмер взяв в захват шию свого зятя, немов іграшковий бультер’єр вхопився зубами величезного пса. Високий, жилавий чоловік намагався скинути його, вихилявся в різні боки, пробуючи схопити свого нападника, але той міцно його стискав і тримав, хоча пронизливі, злякані крики показували, яка нерівна була ця боротьба. Я пригнув на допомогу, разом ми зуміли повалити сера Томаса на підлогу, хоча він укусив мене за плече. Це була відчайдушна боротьба, незважаючи на мою молодість, вагу та силу. Але нарешті ми зуміли зв’язати йому руки паском від нічного халата, яким він був одягнутий.

Я тримав його за ноги, а лорд Лінхмер намагався запалити лампу, коли в коридорі почулися тупотіння і в кімнату увірвалися дворецький і два лакея, стривожені криками. С їхньою допомогою ми без ніяких труднощів убезпечили нашого полоненого, котрий хрипів та біснувався на полу. Одного погляду на його обличчя було достатньо, щоб зробити висновок, що він небезпечний маніяк і короткий, важкий молоток, котрий лежав біля ліжка показував, що його ціль було вбивство.

- Ніякої жорстокості, - сказав лорд Ліхмер, коли ми підняли чоловіка на ноги, що продовжував борсатись, - У нього скоро настане ступор, після всіх подій. Гадаю, що він вже настає.

Коли він говорив, конвульсії стали слабкіші, голова божевільного упала на груди, немов він заснув. Ми звели його до низу і поклали на ліжко, де він лежав непритомний, тяжко дихаючи. 

- Двоє з вас залишається з ним, - сказав Лорд Лінхмер, - А ми повернемося в нашу кімнату і я дам вам пояснення, як мій жах перед скандалами привів до такого стану. І можливо, ви ніколи не будете жалкувати, що приймали участь в цій нічній справі»
 
 - Щоб все пояснити вистачить декілька слів, - продовжив він, коли ми залишились самі, - Мій бідолашний зять – найкраща людина на землі, люблячий чоловік і примірний батько, але він походить із сім’ї, котра зіпсована безумством. Він мав багато спалахів безумства, котрі ще більш страшні тим, що він схильний нападати на людину, до якої найбільш привязанний. Щоб уникнути небезпеки його сина відіслали до школи, потім був замах на мою сестру, його дружину. Вона втекла с раною, що ви певно помітили при зустрічі в Лондоні. Ви розумієте, він нічого не пам’ятає, сміється і не припускає, що може нанести шкоду тому, кого так любить. Як ви знаєте дуже часто, при такій формі божевілля, не можливо впевнити хворого.

Звичайно нашою головною ціллю тримати його під контролем, але це була дуже тяжка річ. Він відлюдник за звичкам і не хоче бачити жодного лікаря. Окрім того, для для нашої справи необхідно, щоб лікар знав про його недуг. На вигляд він такий же здоровий як ви і я, за виключенням припадків хвороби. Але на щастя, перед приступами божевілля, у нього завжди з’являються провісники, котрі являються попереджають про небезпеку. Основне – це нервове тремтіння чола, яке ви помітили при знайомстві.
 
Ці симптоми з’являються за 3 – 4 дні перед нападами люті. Як тільки з’явились симптоми, його дружина поїхала до міста під якимось надуманим приводом і знайшла прихисток в моєму будинку на Брук стріт. Залишилося знайти лікаря для підтвердження божевілля сера Томаса, без якого не можливо почати лікування. Перша проблема як увести лікаря до його будинку. Я подумав, що інтерес до жуків допоможе викликати симпатію до того, хто розділяє його зацікавлення. Я помістив об’яву і фортуна допомогла мені знайти необхідну людину. 

Міцна статура була необхідною умовою, бо знав, що божевільний спробує напасти. Я мав всі резони думати, що напад буде здійснений на мене, оскільки я найближча людина до якої він відчував симпатії. Про все інше ви можете здогадатися. Я не знав, коли саме в ночі станеться напад, але робив припущення, що криза в таких випадках, за звичай, відбувається рано вранці. Я дуже полохлива людина, але я не бачив іншого способу забезпечити безпеку власної сестри. Мені непотрібно говорити, що ви мусите підписати папери про визнання хворого божевільним.

- Без сумніву. Але для цього потрібно підписи ДВОХ лікарів.

- Ви забуваете, що я маю лікарську ступінь. Ось папери на столі, будьте ласкаві підписати їх і ми зможемо госпіталізувати пацієнта вранці.

Таким був мій візит до сера Томаса Россітера, визначного дослідника твердокрилих і перший крок до успіху, бо леді Россітер та лорд Лінхмер радили своїм друзям звертатися до мене. Вони ніколи не забули мою участь в їхніх справах. Сер Томас вийшов з лікарні і кажуть навіть вилікувався. Але як би мені знову довелося ночувати в маєтку Делаклер, я все ж таки замикав би двері. 

