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ЧАСТИНА ПЕРША

1

«Сквонк» 1 аж ніяк не міг йому подобатися. Cтриптиз-клуб, 
начебто й  популярний, тулився на третьому підвальному 
поверсі облущеної кам’яниці в X окрузі. Сходи, стіни, під-
лога, стеля — все пофарбовано начорно. Щойно Стефан Кор-
со, керівник 1-ї групи Бригади карного розшуку, поринув 
у глиб льоху, як його тіло прошило глухе дзижчання — від-
разу пригадалося метро… Аж ні: лише такий собі звуковий 
ефект у дусі Девіда Лінча, аби остаточно пригнітити гостя.

Далі доводилося йти коридором, стіни якого прикрашали 
знімки кінозірок 50-х років під тонкою світлодіодною па-
неллю, а насамкінець відвідувач потрапляв у бар. Позаду 
шинквасу, замість звичної низки пляшок, висіли чорно-білі 
зображення занедбаних промислових зон і полишених го-
телів. No comment.

Корсо почимчикував до решти глядачів і повернув пра-
воруч, де перед його очима відкрився зал з  червоними 
кріслами, який полого спускався донизу. Він умостився 
в куточку — справжній підглядач серед таких самих збо-
ченців — і почав чекати, доки вимкнуть світло. Прийшов 
сюди, аби обстежити місце, і сповна отримав те, чого хотів.

Якщо вірити програмі (чорний пластиковий аркуш із 
білими літерами, схожий на рентгенограму), уже минуло 

1 Сквонк — міфічна тварина-чудовисько, що нібито мешкає в цуґових лісах 
Пенсильванії.
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майже дві третини вистави, а Корсо вкотре намагався збаг-
нути, як саме через чийсь дивакуватий снобізм цей старо-
світський мотлох (тепер такі спектаклі називали на амери-
канський лад — «нью бурлеск») зумів знову стати модним.

Він стійко витримав виступи Міс Вельвет, укриту тату-
ажем чорнявку, підсрижену під Луїзу Брукс, Кенді Мун і її 
танок семи покривал, Джипсі Ля Роз, яка вміла в позі пів-
мостика зняти з  себе туфлі. Тепер на сцену мали вийти 
Мамзель Нітуш і Лова Долл… Корсо ніколи не спокушали 
такі дійства, крім того, самі дами аніскільки не вабили 
принадами: повняві, густо намальовані кривляки — повна 
протилежність тому, що йому подобалося.

А тоді він мимоволі згадав про Емілію та перші висновки 
у позові про розірвання шлюбу, які вдень йому надіслала 
адвокат. Власне, це й було справжньою причиною погано-
го настрою поліціянта. Юридично висновки означали не 
завершення процесу, а  навпаки  — початок бойових дій. 
Емілія надиктувала цілу навалу образ і  брехні, тож слід 
було відповідати з неменшою в’їдливістю.

Об’єктом боротьби став їхній син, Таде, — хлопчику не-
забаром мало виповнитися десять років, і Корсо намагався 
отримати головну опіку над дитиною. І навіть не йшлося 
так про нагляд за хлопчиком — Корсо поставив собі за ме-
ту віддалити сина від матері, яку вважав уособленням зла: 
висока чиновниця, болгарка за походженням, полюбляла 
жорсткі садо-мазохічні практики. Доки Корсо снував свої 
думки, йому до горла линув струмінь їдкої рідини, і він по-
думав, що врешті-решт заробить собі виразку, рак печінки 
або ж, чом би й ні, вчинить умисне вбивство.

З’явилася Мамзель Нітуш. Корсо зосередився. Білявка 
мала молочно-білу шкіру й стегна, як у мамонта. На ній 
лишилося тільки боа з пір’я, дві сріблясті зірочки прихо-
вували соски, чорні стринги ледь не лускалися на міцному 
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тілі. Раптом артистка нахилилася й  почала шпортатися 
в сідниці. Нарешті, дзявкаючи, наче песик, вона витягла 
звідти новорічну гірлянду. Корсо не вірив своїм очам. Тан-
цюристка закрутилася навколо самої себе, мов величезна 
дзиґа, втримуючи рівновагу на 12-сантиметрових підбо-
рах, а в повітрі пурхала її шовкова стрічка під гучні оплес-
ки глядачів.

Тоді він постановив, нарешті, обмізкувати, що підштовх-
нуло його прийти о двадцять третій годині в цей сумнів-
ний заклад. Дванадцять днів тому, в п’ятницю 17 червня 
2016 року, поблизу сміттєзвалища на вулиці Тополевої 
Потерни, неподалік від Італійської площі, знайшли труп 
32-річної артистки стрип-клубу «Сквонк» на ім’я Софі 
Серейс, або Ніна Віс. Молоду жінку роздягнули і зв’язали 
її власною білизною, а також жахливо понівечили: убивця 
зобразив на її обличчі застиглу посмішку, для чого він під-
різав жертві кутики губ до самих вух та запхав каміння 
всередину горла, широко роззявивши їй рота.

Розслідування справи довірили коменданту Патріку Бор-
неку, керівникові 3-ї групи Бригади карного розшуку. По-
ліціянт знав, як належить чинити в  таких випадках, тож 
удався до звичних заходів: на місці злочину зробили по-
трібні знімки, взяли зразки на аналіз, обійшли сусідські 
будинки, передивилися записи камер відеоспостереження, 
опитали близьких і знайомих, знайшли свідків тощо.

Цікавилися переважно клієнтами «Сквонка». Борнек 
сподівався натрапити на купу сексуальних збоченців і варі-
ятів напідпитку. І дістав собі носа: клієнтами закладу вияви-
лися молоді модники, накокаїнені фінансисти, схильні до 
самоіронії інтелектуали-аматори, які вважали, що відвіду-
вати старомодні спектаклі — це дуже шикарно. Зрештою, 
пошук серед ґвалтівників та інших зловмисників, що не-
давно опинилися на свободі або перебували під прицілом 
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у БПТЛ 1, теж закінчився нічим. Команда Борнека також 
намагалася щось рознюхати серед поціновувачів бондажу 2, 
адже зав’язування спідньою білизною нагадувало забави 
любителів БДСМ. Намарно.

Усі файли кримінального обліку уважно переглянули, — 
від ОДПС (Обробки даних щодо попередніх судимостей) 
до Salvac (Системи аналізу зв’язків між скоєними злочи-
нами), — але насамкінець таки дістали облизня. Вивчили, 
крім того, декілька скарг, пов’язаних з використанням бі-
лизни. Нічого гідного уваги, хіба що хтось хотів би від-
крити магазин жіночого спіднього вбрання.

Опитування людей, що мешкали поблизу сміттєзвали-
ща, а також на вулиці Марсо в Іврі-сюр-Сен, за адресою 
проживання вбитої, теж виявилося даремним. У ніч з 15-го 
на 16 червня Софі Серейс повернулася додому на таксі 
Убер о  першій годині. Водій висадив її перед будинком, 
і відтоді її більше не бачили. Наступного дня вона мала 
вихідний, тож у «Сквонку» ніхто ще не почав хвилюватися. 
Труп помітили польські робітники, що прийшли на звали-
ще, аби викинути будівельне сміття. Перед тим ані охорон-
ці, ані камери не відстежили нічого підозрілого.

Склали опис жертви, попорпалися в  її минулому. Софі 
вважала себе артисткою і постійно шукала додаткові робо-
чі години, як будь-який тимчасовий працівник шоу-бізнесу. 
Обмаль друзів, жодного хлопця, без сім’ї. Мати народила її 
анонімно, тож ніхто, навіть копи, не міг установити особи 
біологічних батьків дівчини, а сама вона підростала на схо-
ді Франції, під опікою численних притулків та названих 
родин. Одержавши СВПТП 3 в галузі управління в Ґреноблі, 

1 Бригада протидії торгівлі людьми.
2 Бондаж — еротична практика, коли один з партнерів позбавляє іншого 

можливості вільно рухатися та фізично домінує над ним.
3 Свідоцтво про вищу підготовку технічного працівника.
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вона переїхала до Парижа в 2008 році, щоб присвятити себе 
справжнім захопленням: танцю та стриптизу.

Небагато вдалося дізнатися також від її роботодавців. 
«Артистка хореографії» згідно зі статистичним кодом APE 
Служби зайнятості працівників шоу-бізнесу. В  самому 
«Сквонку» вона танцювала лише три дні на тиждень, а ре-
шту часу знаходила собі численні підробітки. Бігала в по-
шуках ролей по провінційних закладах, виступала при-
ватно на парубоцьких вечірках і давала уроки стриптизу 
на вечірках прощання з дівуванням. Складалося таке вра-
ження, що танець на пілоні — перша й остання річ, про 
яку згадували молодята перед весіллям…

Борнек, як прихильник певних штампів, висунув при-
пущення, що Софі підзаробляла тим, що спала зі своїми 
шанувальниками. Він помилявся. Не знайшли ані сліду 
якогось клієнта. Вона більше полюбляла спорт та духовні 
вправи: хатха-йогу, медитацію, марафони, гірський вело-
сипед… Але це не заважало їй зустрічати впродовж місяця 
сотні різних суб’єктів під час спектаклів або на велосипед-
них доріжках. Усі вони могли виявитися підозрюваними.

Наприкінці тижня Корсо відчув, що йому таки доведеть-
ся незабаром розслідувати цю справу. За відсутності ре-
зультату часто траплялося так, що команду міняли, хай 
навіть задля того, аби відчути бодай якесь просування. До 
того ж медійний тиск і цікавість до злочину значно поси-
лилися. Тут містилися всі складники доброї старої кримі-
нальної хроніки: порнографія, кров, таємниця…

Словом, Катрін Бомпар, керівниця Бригади карного роз-
шуку, домоглася від прокуратури, аби та продовжила тер-
мін розслідування очевидного злочину, — у цей період на 
копів не тиснув ніхто, навіть суддя, — а потім вона покли-
кала Корсо. Стефан не поспішав. Бомпар швидко збила 
з нього пиху — довелося підкоритися. Вона була старшою 
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за рангом, до того ж «хрещеною матір’ю за покликом сер-
ця», бо свого часу допомогла уникнути в’язниці, а тоді він 
нічим не відрізнявся б від тих негідників, за якими полю-
вав уже близько двадцяти років.

Цього самого ранку йому мали передати повноваження. 
Корсо зачинився в  кабінеті на цілий день, щоб вивчити 
матеріали, — п’ять грубезних тек, — а тоді під вечір повідо-
мив новину членам своєї групи й роздав план дій, який сам 
і склав. Наказав їм владнати поточні справи, аби з наступно-
го дня вони були повністю готові. Інструктаж о 9-й ранку.

У залі знову запалили світло. Мамзель Нітуш підхопила 
гірлянди, Лова Долл теж уже, напевно, пішла собі геть. Він 
усе пропустив. Лише тепер, коли всі повставали з місць, 
у вічі йому впали розвеселені й задоволені міни глядачів. 
І знову, щоправда не вперше, у ньому спалахнула ненависть 
до всіх оцих добродіїв.

Пропустивши їх поперед себе, він надибав чорні двері 
справа від сцени — потрапив за лаштунки. Час навідатися 
до господаря закладу, П’єра Камінські.

2

Корсо вже давненько його знав: під час роботи в  БПТЛ 
у  2009 році йому довелося заарештувати шельму  — він 
пригадав собі всі його судимості.

П’єр Камінські народився поблизу Шартра в 1966 році 
та полишив сімейну ферму, коли йому виповнилося 16. 
Спочатку він був панком із собакою 1, згодом став жонгле-
ром, потім ковтачем вогню, а в 22 роки вирушив до Аме-

1 Панк із собакою — панк або будь-яка людина, що мешкає в бідних квар-
талах міста й часто має при собі собак. Деколи так у Франції називають 
молодих марґіналів без постійного місця проживання чи занять.
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рики. Там він учащав до позабродвейського товариства 1 
(принаймні за його словами), доки повернувся у Францію 
в 1992 році та заснував нічний клуб «Харизма» недалеко 
від площі Республіки. Минуло три роки, і його заарешту-
вали та засудили за побиття й поранення однієї зі своїх 
офіціанток. Умовний термін. Банкрутство. Втеча.

Згодом він знову з’явився поблизу каналу Сен-Мартен, 
де відкрив «Облудника», клуб для любителів оргій. Бізнес 
процвітав, аж доки його спіймали на сутенерстві й засадили 
на добрих три роки. Він просидів лише два. У 2001-му бос 
відродився з попелу й заклав «Шарпея», стриптиз-клуб на 
вулиці Понтьє, що проіснував вісім років, а згодом був за-
критий, бо виявилося, що там «торгували людьми». Камінські 
наразився на ще одне звинувачення, а заразом його запідо-
зрили ще й у вбивстві однієї з танцівниць, яку знайшли по-
нівеченою на смітнику за кілька кварталів від закладу. Тоді 
він вийшов сухим із води (свідки й позивачі пощезали) і зно-
ву заліг на дно. Слушно вчинив: Корсо був упевнений у йо-
го причетності до злочину й облагодив би справу на свій 
розсуд. Насамкінець звідник знову вигулькнув у 2013 році, 
коли відкрив «Сквонк», який мав чималий попит.

Корсо дістався до вбиральні, де дві стіни займали тримачі 
для костюмів, а на третій висіла низка гримерних дзеркал 
з підсвіткою в рамах. Тут панував веселий гармидер: на сто-
ликах валялися засоби для макіяжу, на долівці, як на полі 
бою, в безладі лежали валізи на коліщатах, туфлі, бутафорія.

Більшість міс досі вешталися напіводягненими. В куточ-
ку stage kitten (те саме, що збирачка м’ячиків на тенісному 
корті, але тут з підлоги доводилося піднімати бюстгальте-
ри й труси) чіпляла свою здобич на вішаки. Чечіточник — 

1 Позабродвейське товариство — некомерційні, експериментальні театри 
поза Театральним кварталом у Нью-Йорку.
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чорна шкіра, рожевий костюм  — сидів на ослінчику та 
пригвинчував залізні набійки собі на туфлі.

— Камінські? — звернувся Корсо до темношкірого.
Хлопчина зміряв копа очима. Його ні здивувала, ні на-

лякала поява ще одного поліціянта: щойно Ніну було вби-
то, вони зачастили до них щільними рядами.

— У кінці коридору.
Корсо переступив надувний гамбургер завбільшки з пуф, 

капелюхи з пір’ям, атласні корсети, таїтянські намиста… Аж 
раптом його пройняла ніжність до дівчат, адже ті самі ви-
гадували сценарії, шили вбрання й відшліфовували хорео-
графію. Він пригадав, як у дитинстві переодягався в Індіану 
Джонса або вдавав із себе Брюса Лі перед дзеркалом спаль-
ні у притулку.

Корсо зайшов без стуку. Спершу побачив помічника 
режисера, який направляв плафон, видершись по драбині 
під саму стелю. А тоді й уздрів самого Камінські, що з го-
лим тулубом, у спортивних штанях, руки — в боки, уваж-
но пильнував за діями техніка, ніби йшлося про будівни-
цтво мосту через річку Квай.

Чіткість ліній худорлявого обличчя підкреслювала ар-
мійська стрижка. Мав відповідно збудоване, накачане тіло 
з міцними, натренованими м’язами. Чи не найвідоміший 
у столиці продавець порнопродукції нагадував десантни-
ка, який щойно втік із зони військового конфлікту.

— Отакої, — сказав він, коротко поглянувши на Кор-
со, — знову прилетіли.

Корсо помітив, що він стояв босоніж на кокосовому 
килимі, який, либонь, правив за татамі на підлозі.

— Здається, ти не надто здивований.
— Останнім часом копи занадилися до мене — аж гай 

шумить.
Корсо спромігся на посмішку.
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— Завітав, бо маю кілька питань до тебе.
Без жодного попередження Камінські став у позу дзен-

кутсу дачі: попереду нога зігнута, позаду  — витягнута, 
кулаки — стиснуті й готові до бою.

— Взяли мене під варту, та все вам замало?
Борнек без вагань затримав Камінські з огляду на його 

попередні подвиги. І знову схибив. Комісар був змушений 
відпустити пройдисвіта за кілька годин: у нього виявило-
ся алібі.

Камінські різко обернувся в  бік помічника директора 
й угатив йому маваші ґері («круговий удар ступні»), але за 
кілька міліметрів притримав ногу. Технік, мабуть, уже при-
звичаївся до таких витівок і навіть не поворушився.

— Ви десять разів сюди приходили, — провадив далі гос-
подар закладу. — Опитували моїх танцівниць, викликали 
працівників, набридали клієнтам. Уже понад тиждень моє 
ім’я і сам клуб викачують у лайні. Погано це все для бізнесу.

— Не вигадуй. Після того, як Ніну вбили, у тебе аншлаг. 
Ніщо так не притягує клієнта, як запах крові.

Камінські простяг руки догори, ніби хотів подякувати 
небесам.

— Нарешті я довідався, чому так відбувається!
— Давай поговоримо серйозно… як справжні чоловіки.
Сутенер вибухнув сміхом.
— Гей, Корсо, про що ти? Ми з тобою до повій разом не 

бігали. Востаннє, якщо не помиляюся, ми бачилися в 2009 ро-
ці, коли ти мене запроторив за ґрати.

Корсо навіть не озвався — звичні нікчемні піддражню-
вання.

— Я б хотів, аби ти мені описав Ніну… як людину, близь-
ку особу. Адже ти її добре знав, чи не так?

Камінські знову став у позицію дзенкутсу дачі.
— Не більше, ніж будь-який бос свою підлеглу.
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Корсо пригадав офіціантку з вивихнутою щелепою й тан-
цівницю, яку знайшли без обличчя на вулиці Жана Мермоза.

— Ви не спали разом?
— Ніна ні з ким не спала.
— Чим вона жила?
Камінські крутнувся й поцілив йоко ґері («удар ногою 

збоку») в коліна ремонтника, що досі порпався з освітлю-
вальною панеллю.

— Понад усе вона полюбляла плентатися голою по пля-
жах з білим пісочком.

Корсо вже читав у справі: Софі Серейс була натурист-
кою. Навіть трусів не було, щоб відокремити її особисте 
життя від життя артистки.

— Наркотики, алкоголь?
— Я погано говорю французькою? Ніна була чистою, як 

джерельна вода.
— Жодних приватних клієнтів?
Глибоко вдихнувши, сутенер перейшов до пози шіко 

дачі, обличчям уперед, ноги зігнуті, стопи під кутом 45 
градусів, руки на колінах — так стоять борці сумо. У свої 
п’ятдесят років він був просто в олімпійській формі.

— Корсо, не шукай лайна, де його немає. Ніна була не-
заплямованою дівчиною з відвертою душею. Сама привіт-
ність. Лише її присутність поряд з нами виправдовувала 
саму нашу роботу. Три дні тому Ніну поховали. В неї не 
було навіть родини, а я ніколи не бачив стільки людей на 
цвинтарі. Прийшли друзі, колеги, шанувальники…

Корсо волів би й сам піти на похорон, щоб з’ясувати стан 
речей.

— Та ще й справжня профі! — вів далі каратист. — Чи не 
найкраща у Франції. Сама писала сценарії, вигадувала фі-
гури, вирази, дрібнички… Чорт забирай, я був певним, що 
вона стане справжньою зіркою. Новою Дітою фон Тіз!
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Камінські перебільшував. В  інтернеті Корсо побачив 
лише гарненьку білявку, що мала незвичний типаж актор-
ки німого кіно та виконувала простенькі хореографічні 
номери.

Нова стійка. Подвійний крок, перехресні кроки. Окурі аші.
— Шикарна дівчина, їй просто не пощастило — зустріла 

якогось покидька.
— Мабуть, тут, у тебе.
— Не гай часу, Корсо. Ніхто ще не скаржився на мій за-

клад або людей, що сюди приходять. А  збочення шукай 
серед йолопів закомплексованих. Мораль породжує зло, 
а не навпаки. Чув про таке?

Довелося проковтнути, й відчуття було таке, ніби його 
роздягнули. Він завжди намагався всіх заплутати: був су-
ворим, наче справжній янсеніст, але одягався, як будь-який 
сорокарічний фанат «Нірвани»; шалапут у  душі, а  став 
копом; самопроголошений християнин, але майже ніколи 
не відвідував церкви. Для інтиму завжди вибирав неза-
йманих янгелоподібних дівчат, хай лише для того, аби ще 
більше їх забруднити. Кого він хотів ввести в оману? Само-
го себе?

— А твої друзяки? — провадив він. — Ти хіба не спілку-
єшся з тими, з ким разом сидів? Із прихильниками жор-
сткого кохання?

Камінські викинув уперед тильний бік ступні в позі ура 
маваші ґері, а  тоді поміняв її на цумасакі ґері, витягнув 
пальці ноги. Корсо колись займався карате і зміг відзна-
чити, що технікою сутенер володів бездоганно. Навіть 
у помічника режисера вже почали тремтіти коліна.

— Знову помилка, підаре. Той, кого ти шукаєш, ніколи 
в тюрмі не сидів і не носить на собі плакат із написом «се-
рійний убивця». Це нормальний чувак, чистий, за ним 
нічого немає.
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Корсо погодився. Потреба в насильстві, що душила зло-
вмисника зсередини, коли він перейшов до дій, була тим 
більшою, що спокійніший вигляд він мав.

— А дівчата ваші як до цього поставилися?
— А ти як гадаєш? Ми навіть створили групу психоло-

гічної підтримки.
Корсо ледь не розреготався.
— Але вони знову стали до роботи, — вів далі кара-

тист. — На знак солідарності. Вони вважають, що так змо-
жуть якнайкраще вшанувати пам’ять Ніни.

— Show must go on…
Нарешті ремонтник під’єднав останні дроти й почепив 

на місце плафон. Після вмикання засвітилися червоним 
очі скелета, який урочисто сидів у кутку кімнати, — він, 
либонь, слугував спаринґ-партнером самому Камінські.

Годі тут стирчати. Він досхочу намилувався жалюгідним 
видовищем і лише згаяв час із пришелепкуватим каратис-
том. Від сутенера відгонило потом і дурощами, тільки не 
переляком, а ще менше — божевіллям, з яким цілеспрямо-
вано вбивали Ніну Віс. Насправді ж Корсо був упевнений: 
злочинець не належав до кола «Сквонка». Хай там як, а Бор-
нек його  б не проґавив. Вони мали справу із зовнішнім 
нападником.

Помічник режисера саме спускався з драбини, коли Ка-
мінські ввічливо йому вклонився на знак прощання. Технік 
коротко кивнув, схопив ящик з інструментами й чкурнув.

— Корсо, всі знають, що ти гарний поліціянт, — про-
мимрив звідник і витягнув грудку дурі, паперу для само-
круток, сигарети. — Краще знайди мені ту наволоч, яка це 
зробила, а не діставай мене тут до світанку.

— Це для нього ти приберіг свій маваші ґері?
Камінські провів язиком по самокрутці та підморгнув:
— А може, я лишив його для тебе…
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Корсо колись отримав чорний пояс другого дана, але він 
тоді був зовсім молодий, і  тепер йому здавалося, що це 
відбулося з кимось іншим, а не з ним самим. Але з Камін-
ські він не протримався б навіть двох хвилин.

— Виклик приймаю, — все одно обізвався він. — Зано-
туємо собі.

Камінські щойно закрутив цигарку, запалив її та зацідив 
нового йоко ґері ледь не в обличчя копа. Корсо не встиг 
побачити його рухи вчасно, лише відчув, як ребро ступні 
злегка ковзнуло по підборіддю.

Він знову ледве проковтнув, а тоді через силу усміхнувся.
— Дай мені раз затягнутися.

3

Корсо займав двокімнатне помешкання на вулиці Кассіні 
в будинку 60-х років. Він домігся, аби вартість оренди знизи-
ли через непривабливість краєвиду: з вікон було видно лише 
глуху стіну лікарні Кошен. Квартира виявилася не такою 
й жахливою, а головне — йому подобався квартал, який за 
бульваром Араґо ніби ширшав і вільно простягався до парку 
Монсурі. Особливо зігрівав душу проспект Рене-Коті, схожий 
на рамблу 1, де росли платани й стояли майстерні артистів.

Поліціянт шпурнув куртку й кобуру на диван і підійшов 
до стійки, що слугувала кухнею. Відчинив холодильник 
й  уздрів там застиглу картину холостяцького життя: зі-
псуті продукти, напіввідкриті бляшанки, залишки їжі «на 
винесення»…

Узяв одне пиво й умостився на розкладному ліжку; разом 
з  письмовим столом це були єдині меблі в  помешканні. 

1 Широка алея, обсаджена деревами, з хідником у центрі. Назва походить 
від каталанської Ла Рамбли — найвідомішого бульвару в Барселоні.
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Після того, як вони з Емілією розійшлися, він улаштував 
собі тут прихисток і навіть не намагався його якось по-
кращити, хіба що постарався прикрасити кімнату Таде. 
Зрештою, тимчасовість в усьому йому подобалася: це вко-
тре нагадувало, що він був парією, вічним вигнанцем.

Народився Корсо на самому дні суспільства, від анонім-
ної матері, як і Ніна Віс. У дитячі роки його постійно пере-
водили з одного притулку до іншого, міняли названі сім’ї, 
в підлітковому віці він блукав усюди, наче пес, — не ладний 
де-небудь затриматися, до чогось пристосуватися. Злодій, 
наркоман, відлюдник — урятувати його від неминучої за-
гибелі вдалося лише Катрін Бомпар, що взяла хлопця під 
своє крило й  допомогла стати копом  — єдина річ (крім 
сина), якою він пишався у житті.

Але попри довгі роки вірної служби, бездоганне осо-
бисте досьє та повну негнучкість, що всі вважали чесністю, 
старі закорінені звички деколи давалися взнаки. Він став 
службовцем, одружився, платив податки — у 2000-ні роки 
йому вдалося перетворитися на статечного чоловіка, але 
з чорного кота білого не зробиш. За кілька місяців він ро-
зійшовся з дружиною, так і не став своїм серед поліціян-
тів — вічний мандрівник у своєму житті… Циган на пус-
тирі.

Трохи відпив, відчув, як пійло вивертає шлунок. Прожо-
гом залетів у  туалет і  виригнув усе, що накопичилося за 
останній час: алкоголь, травку й  цилюліт стриптизерок. 
Корсо мав справжню ваду для будь-якого копа: він ненави-
дів ночі. Не зносив працювати в цей час, терпіти не міг за-
всідників нічних закладів. Мрії буржуа, фантазії інтелекту-
алів здавалися йому джерелом тупості й розпусти, втіленням 
хтивості лінивого натовпу. Хибним, міфічним усесвітом, де 
розквітала торгівля тілом, а час марнувався в пиятиках, по-
рожній балаканині та зляганні. Суцільна пиха.
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Минала північ, і йому нестерпно кортіло заснути, ноги 
ломило, нудило так, що аж кишки вивертало. Краще вже 
бути просто військовим та прокидатися на заклик сурми 
або ж учителем фізкультури й на вранішній пробіжці ло-
вити перші промені сонця.

Підняв голову від унітаза й відчув полегшення. Освіжив 
водою обличчя, почистив зуби, всівся за письмовий стіл. 
Нарешті сонливість відступила. А в комп’ютері на нього че-
кали два геть різні кошмари: міг вибрати матеріали проведе-
ного Борнеком розслідування (він попросив відсканувати всі 
документи) або перші висновки у  справі про розлучення. 
Утім, краще жах роботи, аніж брехня судових розборів.

Узявся за знімки з місця злочину: вбита здавалася дуже 
блідою в тьмяному світлі дощового дня. Вона якось дивно 
лежала: руки закручені за спиною, ноги підібгані у положен-
ні зародка, голова неприродно вигнута якомога далі назад. 
Злочинець зв’язав зап’ястки й щиколотки жертви її ж тру-
сами. Згодом він задушив дівчину бюстгальтером — спо-
чатку Корсо дещо недоречно подумав собі, що білизна 
марки Princesse tam-tam виявилася на диво міцною для 
такого навантаження.

На перший погляд здавалося так, ніби покидьок зґвалту-
вав жертву, скориставшись тим, що було під рукою, аби 
знерухомити та вбити її. Насправді ж усе виявилося наба-
гато складнішим. Насамперед жертву не ґвалтували: жодної 
подряпини на статевих органах, навіть сліду сперми не зна-
йшли. Згодом убивця прив’язав ліфчик-зашморг до трусів 
за спиною жінки — діяв, як справжній професіонал. Схоже 
було на те, що потім він її покремсав, а тоді вже сама жертва 
затягнула на собі петлю, звиваючись від болю.

Рани на лиці були потворними: знаряддя вбивства — 
ніж, сікач, принаймні якесь знаряддя із тонким лезом — 
пошматувало щоки так, що рот розірвало до самих вух. 
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Згодом він запхав каміння глибоко в  горло, аби щелепа 
залишалася широко роззявленою. Створювалася картина 
гнітючого, надривного крику, як у творах Едварда Мунка. 
На довершення жаху: капіляри повік та білків луснули від 
перенапруження — очі повністю залило кров’ю.

Роздивляючись світлини, Корсо нічого не відчував. Як 
і більшість копів, з плином часу він утратив здатність обу-
рюватися, коли стикався з людською жорстокістю. Лише 
зрозумів, що має справу з першорозрядним чудовиськом, 
дуже прискіпливим у плануванні злочину й ладним геть 
оскаженіти, коли жорстокість затьмарювала розум.

Корсо гортав протоколи. Борнек погрів чуба: молодець. 
Навіть гадки не мав, що б він міг тепер іще зробити. Мож-
ливо, убивця знав Ніну, а що, як ні? Можливо, вони зустрі-
чалися двадцять років тому, а що, як напередодні загибелі?.. 
Десь там у часі та просторі їхні шляхи перетнулися, і жодної 
можливості відстежити, коли саме спалахнув згубний вог-
ник у його очах, промайнула хижа тінь…

Друга ранку. Сон не брав. Пішов шукати ще одну пляшку 
пива, а тоді вирішив дати собі раду з тим, що найбільше до-
шкуляло: натиснув на кнопку мишки, відкрив позовні ви-
моги, що надіслала йому адвокат, і прокрутив список своїх 
недоліків, провин та хиб. Тут було геть усе: алкоголізм, до-
машнє насильство, постійна відсутність, моральне знущан-
ня… Емілія не наважилася лише на одну річ, — але він був 
певним, що в разі чого можна сподіватися навіть на таке, — 
вона не закидала йому тілесних домагань стосовно сина.

Зліпили все абияк, украй важко було повірити таким свід-
ченням, тож він сподівався, що їм не вдасться спіймати суддів 
на цей гачок. Ще підступнішим був спосіб, у який Емілія та її 
адвокатеса намагалися з будь-якої риси його характеру, навіть 
із його чеснот, виліпити вади. Старанно виконує роботу? Син 
ніколи не бачить тата. Перевіряє його домашні завдання, 
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пильнує, щоб той учився грати на піаніно? Тиран, надто 
вимогливий і владний. Старається присвятити синові віль-
ний час? Ладний на все, аби віддалити його від матері…

Коли рядки на екрані почали зливатися в лінії-блискав-
ки, він закрив документ, ледь стримуючись, аби не жбур-
нути ноутбук у стіну.

Треба було знайти спосіб угамувати гнів. Йому на думку 
спало лише одне: зателефонувати Ламберу, коменданту 2-ї 
групи БПН, тобто Нарковідділу.

— Ламбер? Це Корсо.
— Як справи, старий? — радісно привітався той. — Я ду-

мав, що в БКР усі лягають спати о 22-й годині.
— Щось комбінуєте сьогодні вночі?
— Що тобі до нас? Ти що, з поліції?
— Я не жартую.
Пролунав недобрий смішок.
— Невеличкий шмон — щойно перші півні заспівають.
— Буде гаряче?
— Брати Зарауї, братику. Нагоди чекали три роки. Наш 

інформатор каже, що там є новенький виробничий цех, 
лабораторія, гідравлічний прес і крута дорожезна швид-
кісна тачка.

— Скільки там?
— Сто кіло гашишу, стільки ж коноплі й чималий паку-

нок необробленого коксу.
Корсо навіть присвиснув від захвату. Сподівався на ма-

леньку вилазку, щоб трохи мурашки забігали по спині, аж 
раптом надибав масштабну операцію.

— Де?
— Пікассо.
Дільниця Пабло Пікассо в Нантері була чи не першою 

в списку ЗПРЗ (зон із підвищеним рівнем злочинності). 
Перший рівень загрози й небезпеки.
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— Приєднуюся до вас.
— Гей, братику, це справа Нарковідділу, ти не на ярмар-

ку в Сен-Жермен-ан-Ле.
— Міг би вам стати в пригоді. Я там виріс.
— Хвалько. З якого дива ти туди заявишся?
— Мушу трохи розрядитися.
— Ми тут напругу не знімаємо.
— Припиняй.
Аж раптом Ламбер поцікавився:
— Проблеми з начальством?
— З моєю колишньою. Щойно отримав свідчення від її 

адвокатеси стосовно розлучення.
Коп заквоктав, мов той індик, в якого прорізався голос:
— Я це називаю форс-мажором. Be my guest. 1

4

Дільниці Пабло-Пікассо як такої не існувало. Йшлося про 
будинки на проспекті Пабло Пікассо в Нантері. Фасади висо-
ких і круглих веж, створених архітектором Емілем Айо, при-
крашали кольорові візерунки-хмаринки та вікна у  формі 
крапель води. Прекрасний архітектурний задум, що згодом 
обернувся на жахливий осередок злиднів та злочинності.

Саме тут минули підліткові роки Корсо, і він міг при-
гадати будь-яку деталь будівель: у загальній частині двері 
пофарбовані в яскравий колір, а стіни вкривав пістрявий 
тиньк. У помешканнях стіни були круглими, а долівку за-
стеляло килимове покриття, схоже на коротко підстриже-
ний газон. Багато простору, багато фантазії, але мешканці 
не забарилися все зіпсувати, забруднити, знищити. І  не 
важливо, яка там пляшка, головне — сп’яніти.

1 Ласкаво прошу (англ.).
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На кільцевому бульварі Оборони він уже побачив вежі, 
що вимальовувалися на тлі яскраво-синього неба. 3-тя 
година 45 хвилин. Устигав. Ламбер попередив, що облава 
почнеться рівно о четвертій: Нарковідділ домігся від судді 
з питань затримання та звільнення (СЗЗ) дозволу здійсни-
ти обшук уночі.

Він виїхав з кільцевого бульвару й рушив уздовж скуп-
чення офісних будівель — скло, сталь, чіткі лінії, — яких не 
існувало, коли він був молодим. На першому ж круговому 
перехресті зауважив, що свято вже почалося. Підмурівками 
веж бігали промені проблискових маячків. У нічному пові-
трі лунали постріли. Із виском шин на повній швидкості 
його обганяли поліційні автівки.

Корсо почепив мигалку на дах автівки й увімкнув радіо-
зв’язок. Крізь сичання проривався громовий заклик:

— ТН5 усім патрулям, поліціянт — на землі. ТН5 усім 
патрулям, повторюю: поліціянт — на землі!

Ламбер не міг розпочати операцію раніше. Може, їх за-
стукали ті, що стояли на шухері — місцеві вартові? Або 
група потрапила в пастку? Одна помилка — і вже незрозу-
міло, хто кого застукав.

Корсо був змушений загальмувати на другому круго-
вому перехресті — далі проїзд перекривали поліційні фур-
гони, що припаркувалися в  шаховому порядку. Либонь, 
сюди з’їхалися всі, хто носив однострій у Нантері. На око 
Корсо визначив: тут були хлопці з  Бригади боротьби зі 
злочинністю, хтось із 92-го Підрозділу судової поліції, десь 
неподалік купчилися копи в одностроях центральних де-
партаментів та комісаріатів (за іронією долі, одна з буді-
вель Міністерства внутрішніх справ містилася на вулиці 
Труа-Фонтано за кілька сотень метрів).

Він заїхав на тротуар, зупинився й вистрибнув із автів-
ки. Багажник. Бронежилет. Sig Sauer SP 2022. З пістолетом 
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у руці він сунув уздовж припаркованих на вулиці машин, 
намагаючись збагнути, що відбувається. Зіткнення зосе-
редилося біля вежі Айо, другої від кругового перехрестя. 
Саме там він колись мешкав.

Корсо показав жетон першому вартовому, якого зустрів, 
вигукуючи:

— Що тут коїться?
— Бригадир Менар. Комісаріат Нантера.
— Я поставив тобі питання: що коїться?
— Лише дві групи. Чекаємо, що до нас перекинуть ще три.
Корсо не міг уторопати: вартовий кепкує з нього чи об-

курився, а тоді зрозумів. Він підійшов ближче й крикнув 
йому в саме вухо:

— Зніми ці бісові затички!
Поліціянт підплигнув, а потім витяг з вух протишумові 

вкладки.
— Перепрошую, — пробурмотів він, — я… про них за-

був. — Бідолаха трусився з голови до п’ят, тримаючи вогне-
пал у тремтливій руці. — Ви… ви щось казали?

— Що-тут-відбувається?
— Невідомо. Стріляють уже хвилин десять…
Корсо продовжив рухатися вулицею невеличкими пере-

біжками, міцно стискаючи зброю обома руками. Світлоді-
одні лампи вихоплювали з темряви деякі ділянки, які йому 
вдалося, нарешті, розгледіти. Праворуч, попід вежею, за 
кам’яними дюнами, що слугують у кварталі зеленими ост-
рівцями, два поліціянти в бронежилетах стріляли з пом-
пових рушниць.

Зліва, з іншого боку проспекту, стрічка безпеки заважа-
ла тримати вуличних роззяв на відстані, але ніхто так і не 
наважився потрапити на поле бою.

Корсо примружив очі й побачив кількох копів, що схо-
валися за автівками. Також він уздрів повняву жінку у ву-
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алі та джелабі 1, яка стояла між бійцями й репетувала в світ-
лі ліхтарів:

— ‘Іібні! ‘Іібні! ‘Аін гу? ‘Аін гу?
Він трохи знав арабську, а тому зрозумів, що вона хоче 

донести: «Сину! Сину! Де він? Де він?» Перед нею навко-
лішки стояв поліціянт Бригади боротьби зі злочинністю. 
Він схопив її за сукню й змушував присісти.

Корсо посунув трохи далі в бік веж і обминув кількох 
копів, що стріляли наосліп. Кулі свистіли, немов останні 
бенгальські вогні на якомусь небезпечному святкуванні. 
Звуковим тлом слугувало шипіння рацій — навкруги па-
нував безлад.

Щойно він знайшов собі схованку за сміттєвими баками, 
як надибав трупа. Обличчя в нього було знесене кулемет-
ною чергою. Розлита кров прилипла до коліщат контейне-
рів і мішків зі сміттям, що їх полишали просто на землі. 
Корсо весь вимазався, бо спирався коліном на асфальт. 
‘Іібні! ‘Іібні! ‘Аін гу? ‘Аін гу? Очевидно, славнозвісний син.

Він виліз на бруковану дюну, що відділяла його від поля 
бою. Спершу не побачив нічого, крім спалахів, що роздира-
ли нічне повітря. Згодом угледів луску величезної змії, яка 
прикрашала майданчик. І лише тоді його очам відкрилося 
надзвичайне видовище. Над лавками на ліхтарі висіла лю-
дина — голова її схилилася під прямим кутом до осі стовпа.

Ламбер та його хлопці причаїлися в овальній брамі бу-
дівлі й стріляли по черзі. Одягнені в усе чорне, скуті бро-
нежилетами, єдина кольорова пляма — червоний нарукав-
ник. Жалобна стрічка на пурпуровому похованні.

Корсо помчав до них. Він ще не встиг привітатися, а вже 
зауважив, що в  них були напівавтоматичні штурмові 

1 Традиційний берберський одяг: довга сукня з загостреним капюшоном 
і широкими рукавами.
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гвинтівки HK G36, заладовані 5,56-міліметровими патро-
нами — стандартний натовський калібр.

Поглянувши на Корсо через плече, Ламбер насилу роз-
сміявся.

— Таки прийшов? Молодець, не пошкодуєш.

5

— Кого це повісили? — спитав Корсо, намагаючись роз-
дивитися, що коїться за плечима копів.

— Наш інформатор. Телепень якийсь — попався, щойно 
передав дані. Напевно, здав нас. Усе пішло шкереберть: 
очікували саме нас…

У тіні арки Корсо краще роздивився своїх товаришів. 
Ламбер — високий блідуватий чолов’яга із солом’яною чу-
приною та вицвілими бровами. На довершення картини — 
віспувата шкіра й гнилі зуби. До пари й помічники: один, 
мов справжній мареро 1, від шиї до скронь — у тату, а друго-
го прикрашала «туніська посмішка» — шрам від рота до вух, 
що йому лишили на згадку наркодилери, яких він запро-
торив за ґрати.

— Схема така, — сповістив Ламбер. — За змією стоять бра-
ти Зарауї та їхні поплічники, що стріляють по нас. За ними, 
біля вежі, яку ти бачиш далі, ховаються приятелі повішено-
го — вони теж смалять. Подекуди перші переключаються на 
других і відправляють декілька куль у їхній бік, а тоді знову 
палять по нас. Часом ті, що засіли поблизу вежі, згадують про 
копів, і кулеметна черга летить сюди. Справжній секс утрьох.

Веселощі Ламбера відгонили безнадією. Цієї ночі знову 
матимемо вбитих, поранених, а врешті-решт — дірка з бу-
блика й нічого доброго.

1 Гангстер латиноамериканського походження, укритий тату.
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— Я чув повідомлення по рації, — докинув Корсо. — 
Один з хлопців лежить на землі?

— Легке поранення. Проте Зарауї втратив одного, а ін-
шого сильно зачепило. Якщо пощастить, уколошкаємо ще 
одного або двох там, позаду змії.

— План який?
— Немає плану. Очікуємо людей з РОГ 1: вони влаштують 

штурм і  всіх розженуть. Якщо повернемося живими та 
здоровими, подякуємо за це Святій Риті.

— А лабораторія?
— Облажалися. Поки ми тут перестрілюємося, вони пе-

реносять товар поблизу майданчика. Ці пройди обороня-
ють в’їзд до парковки. Коли надійде підмога, їх уже й сліду 
не буде.

Корсо спало на думку:
— Є інший вхід.
— Про що ти?
— Підвали з’єднані зі стоянкою.
— Ти щось наплутав. У нас є плани, вони на першому 

поверсі.
— Кажу тобі, я тут мешкав колись. Через вентиляційні 

ходи можна дістатися до стелі парковки.
Очі Ламбера зблиснули вогником чи то лихоманки, чи 

то шалу.
— Підвали перебудували й улаштували в них мечеть, — 

обізвався він. — Туди можна потрапити лише ззовні.
— Твої хлопці нас прикриють. Евакуаційний вихід за 

десять метрів від нас уздовж стіни.
Ламбер зняв свій HK G36 із запобіжника й заволав:
— Чули, хлопці? Цього вечора обмиємо подію, я  при-

гощаю!

1 Регіональна оперативна група.
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Копи приготувалися. За сигналом керівника вони по-
чали стріляти, а  Ламбер і  Корсо рушили вздовж фасаду 
вежі. Корсо роздивлявся пащу змії (всіяна кам’яною лус-
кою скульптура виринала з плити майданчика) й дякував 
Усевишньому, що він — поліціянт, що його існування якесь 
ненормальне й підживлюється самою смертю.

Ламбер зупинився. Незабаром вони мали опинитися на 
відкритій ділянці. Знову сигнал — і вони пробігли останні 
кілька метрів, що відділяли їх від евакуаційних дверей. 
Мозаїка розлетілася вщент, кулі наздоганяли їх у сутінках. 
Ударом ноги Ламбер вибив вхід у мечеть-підвал. Вони за-
нурилися в темряву й запалили електричні ліхтарики. Все-
редині — нікого.

Колись тут містився сарай для велосипедів та мото-
циклів. Корсо часто сидів у  ньому по обіді й  порпався 
біля мопедів. А тепер промінь ліхтарика вихоплював із 
пітьми килими, дерев’яний міхраб, що вказував напрям 
на Мекку, вірші Корану й облямовані божественні імена 
на стіні.

Корсо знадобилося кілька секунд, аби зорієнтуватися 
в знайомому місці.

— Туди!
Вони перетнули кімнату впоперек і ліворуч надибали 

приміщення котельні. Корсо зайшовся гатити в двері но-
гою, але йому не пощастило, як Ламберу, — навісний замок 
тримався міцно. Коп з  Нарковідділу відштовхнув його 
й пальнув у сталеву петлю, яка відлетіла із силою гільзи. 
Стрілянина в мечеті: блюзнірство стає наругою.

Вони дісталися до комірки, де були складені кнопки, 
перемикачі, запобіжники. Над ними, за два метри від 
долівки, бічна решітка прикривала вентиляційний хід. 
Спершись ногами на електричний щит, Ламбер спромігся 
видряпатися досить високо й  відірвати рамку ножем  — 
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у нього був фінський пуукко, яким він полюбляв хизува-
тися в кнайпі, де вони часом снідали разом.

Решітка відлетіла, і Ламбер, тримаючи гвинтівку, про-
слизнув у прохід, устелений всередині скловатою. Корсо, 
хоч як стривожений, рушив услід. Він ніколи не залізав так 
далеко в глиб, навіть не був упевнений, що димар веде до 
стоянки. За кілька метрів пітьма почала їх душити. Спіт-
нілий Корсо подумки підраховував відстань, що вони по-
долали, — півшляху, мабуть, уже позаду.

Аж раптом Ламбер зойкнув. Корсо відчув, що спека 
стала якоюсь іншою: колючою, їдкою, мов розбуджений 
у лігві звір.

— Відступай! Вони закинули сюди вогонь!
Корсо сунув назад, відштовхуючись ліктями, намага-

ючись допомогти собі колінами. Дим, волокна й згар дер-
ли горло. Скловолокно, якщо спалахне, накриє їх шаром 
вогню.

— Відступай! Якого дідька? ВІДСТУПАЙ!
На смерть переляканий Ламбер силувався, як і Корсо, 

пропхатися назад і вдаряв того ногами по обличчю. На-
решті, звиваючись, мов той хробак у тріщині дерева, він 
відчув під собою порожнину. Ще раз відштовхнувся й геп-
нувся на долівку комірки, просякнутої ядучими випаро-
вуваннями. Аж гульк  — Ламбер упав просто на нього, 
вдаривши чоботами із металевими набійками. Вони лежа-
ли тепер валетом, кашляли, плювалися, відригували.

— Двері відчини! — ледве вичавив із себе Ламбер. — Ми 
зараз поздихаємо!

Корсо штовхнув підбором заслін, і  вони спромоглися 
рачки виповзти з комірки. Зіщулені, засліплені копи ви-
пльовували шматочки вовни й ковтали повітря, мов по-
топельники, що в  останню мить таки зуміли виринути.

Ламбер підвівся й схопив Корсо за куртку.
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— Треба вшиватися. Ми зараз спалахнемо під три чорти!
Корсо мимоволі поглянув у бік комірки. Жодного натяку 

на пожежу. Поліціянт трохи зачекав, а тоді збагнув: склова-
та була вогнестійкою, а дим у вентиляцію потрапив лише 
тому, що з  іншого кінця вибухнула запалювальна бомба.

— Ну то й що? — спитав Ламбер після того, як Корсо 
поділився з ним міркуваннями.

— Повертаємося. Йолопи підкинули вогню й гадають, 
що всі негайно накивали п’ятами. Саме тепер було б добре 
спіймати їх на гарячому!

Ламбер, зігнувшись навпіл і спираючись руками на ко-
ліна, досі відкашлювався.

— Я забув, що ти ненормальний…
Корсо вже залазив у прохід. Треба було лише затамува-

ти дихання, ще раз проповзти наосліп і вискочити з іншо-
го боку. Дилери подумають, що мерці повернулися з того 
світу, і навіть спротиву не чинитимуть. Принаймні так він 
себе переконував, коли просувався вперед, заплющивши 
очі й не пропускаючи повітря в легені. Корсо чув тільки, 
як шарудять Ламберові чоботи по обгорілій скловаті та 
оцинкованій сталі стін — Пан Наркотики заповз усере дину 
слідом за ним.

Згодом він помітив отвір. Наркоторгівці відкрутили ре-
шітку, щоб запустити бомбу у вентиляцію. Ось і стеля сто-
янки з брудними неоновими лампами.

Корсо висунувся трохи вперед і міг спостерігати з висоти 
за тим, що відбувається: якийсь типок переносив цілий блок 
смоли канабісу завбільшки, як велика пакувальна коробка. 
Ще двоє штовхали кудись гідравлічний прес. Четвертий 
перетягав дволітрові бідони з якимось хімічним перетво-
рювачем.

Сльози заслали йому очі, діоксид вуглецю просочився 
в легені, але Корсо силувався збагнути, чи зможуть вони 
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з Ламбером удвох знешкодити каналій. Переваги: в мер-
зотників руки були зайняті. Недоліки: з діри за два метри 
від землі вони виповзатимуть кілька секунд — за цей час 
злочинці встигнуть витягнути зброю.

— Чорт, просувайся! — промимрив позаду Ламбер, що 
вже почав задихатися.

Корсо запхав пістолет за пояс, учепився руками за край 
і сяк-так відштовхнувся. Пролетів головою вперед уздовж 
стіни — так і приземлився. А тому розбив собі писок об 
капот автівки й загубив пістолет.

Прокотився землею, хутко проповз рачки до зброї та по-
цілив навмання в бік дилерів, що змарнували, як він і спо-
дівався, кілька секунд через те, що не відразу оговталися.

— Не рухатися! — вигукнув Корсо.
Перший покидьок завмер посеред стоянки, не випуска-

ючи з рук брикет канабісу. Ще двоє стояли біля мінівена 
«Мерседес» V-класу з відчиненими задніми дверима — гі-
дравлічний прес вони поставили на долівку. А четвертий 
випустив з рук пластикові бідони.

Усе відбулося одночасно, і Корсо побачив, що той з мо-
лодиків, який стояв біля автівки, опустив руку в її задню 
частину, хлопець з  бідонами кинувся навтіки, чолов’яга 
з канабісом порачкував, а за спиною копа на машину, від 
якої він сам щойно відштовхнувся, з гуркотом повалився 
Ламбер разом із гвинтівкою.

Корсо вистрілив у двох найнебезпечніших із них і пора-
нив того, що порпався всередині мінівена, потім поцілив 
у брилу канабісу, а тоді той, що її тримав, відлетів від удару 
назад — Корсо знав, що робить: з 2012 року копи викорис-
товували експансивні кулі нового зразка, які роздробляють-
ся, коли влучають у ціль, але не пробивають її.

Усі заклякли. Поранений перекинувся всередину «Мер-
седеса». Його поплічник мимоволі підніс руки. Той, що був 
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з канабісом, лежав на животі, притиснутий до автівки ван-
тажем коричневої наркоти. Один із шахраїв, щоправда, втік.

Тримаючи злочинців на мушці, Корсо крикнув Ламберові:
— Наручники їм почепи!
Йому ніхто не відповів. У повітрі бриніла напруга, звіду-

сіль до нього промовляли тисячі сигналів тривоги. Ламбер 
там що, розбився насмерть, коли падав? Він хутко поглянув 
у його бік і побачив, що той спирається на землю коліном 
і чубиться з плюгавцем у капюшоні, який вигулькнув неві-
домо звідки. Наркоторгівець силувався повернути гвинтів-
ку Ламбера на нього самого. Обома руками він стискав 
кисті поліціянта, змушуючи того прострелити себе. «Капю-
шон» уже тримав палець на спусковому гачку. Корсо від-
плигнув на два кроки вбік, аби під відповідним кутом паль-
нути так, щоб куля не пробила голову мерзотника й  не 
вбила поліціянта, хоч якими новими були його патрони.

Зі свого місця Корсо побачив, як пересувається палець, 
а обличчя Ламбера аж витягнулося від зусилля. І тоді він 
вистрілив. Куля влучила в  череп зловмисника  — кості 
й мозок просто розлетілися на всі боки. Корсо кинувся до 
нього так швидко, що встиг навіть побачити дим від по-
стрілу, який виходив з рота дилера, котрий уже лежав на 
землі.

Ламбер відразу схаменувся й навів свій HK G36 на двох 
інших, які — miracolo 1 — все ще стояли нерухомо. Корсо 
відступив на кілька кроків і сперся на кузов автівки — но-
ги в нього тремтіли. Ламбер уже одягав кайданки на руки 
обом телепням.

Щось спонукало його підійти до «Мерседеса». І  знову 
Корсо переконався в тому, що досі вміє влучно стріляти: 
куля знесла півживота наркодилера, спалила його плоть 

1 О диво! (іт.)
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і знищила життєво важливі органи. Його ледь не знудило, 
щойно він пригадав усі трофеї, здобуті цього вечора.

Ламбер відважив йому дружнього стусана у спину.
— Ще два ідіоти врятували життя твого колишнього 

товариша!

6

Дев’ята година, інструктаж у будинку № 36 1.
Корсо проспав з п’ятої до восьмої одягнутим, а тоді взяв 

душ, поголився, знову одягнувся, намагаючись не думати 
про різанину, що сталася напередодні.

З Ламбером вони домовилися, що нікому не скажуть про 
те, що він там був. Керівник групи відповідатиме за опера-
цію, — за її успіх, за трупи (одним з убитих виявився Мехді 
Зарауї власною персоною), — а Корсо повернеться до роз-
слідування справи та своїх папірців. Сили реагування, на-
решті, поклали край стрілянині біля фігури змії. Втекти 
пощастило лише приятелям повішеного. Підсумок: підпіль-
ну лабораторію знищено, жменю дилерів заарештовано, 
серед злочинців — троє вбитих та двоє поранених, зокрема 
один з ватажків банди, серед копів — один поранений. Лам-
бер може пишатися. А Корсо — відчути свого роду катарсис.

Убити нараз двох за одну ніч — а всього він спровадив 
на той світ шістьох або сімох за вісімнадцять років служ-
би — це вам не жарти. Зазвичай, аби залікувати душевні 
травми, він виконував певний ритуал: біг до церкви Св. Яко-
ва госпітальєрів з Альтопашіо — першого храму, що тра-
пився йому в Парижі після того, як він утік із передмістя, — 
і благав Господа простити його гріхи.

1 Номер будинку на набережній Орфевр, де до 2017 року містився штаб 
і служби Регіонального управління судової поліції префектури Парижа.
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Корсо був копом і добре усвідомлював, що зло присутнє 
всюди, в кожній людині, проте дивився на всесвіт з вірою 
в майбутнє та вважав, що існує п’ята фундаментальна си-
ла 1 — любов. Ось чому після того, як проливалася кров, 
він виганяв із себе бісів у тиші парафіяльної церкви. Мо-
литвами та благаннями намагався приборкати демонів, що 
містилися в душі і знову підняли голову…

Того ранку забракло часу на виконання обряду. О 8-й 
годині 45 хвилин він вирушив у напрямку Сени — двото-
нова сирена ревіла на даху автівки. Найбільше його бенте-
жила власна легкодумність. Адже в  нього був 9-річний 
син  — любов та кумир, що надихав на боротьбу, а  він 
знову без потреби наражав себе на небезпеку…

Третій поверх, кавоапарат. Горло обпалила рідина, та він 
не відчув ані запаху, ані смаку напою. Але йому цього ви-
стачило.

У залі для загальних зборів на нього вже чекали члени 
його групи. Упродовж останніх чотирьох років він керував 
згуртованою та дієздатною командою, але створення крих-
кої рівноваги всередині колективу коштувало йому кількох 
безсонних ночей. Щойно вилетить один з елементів — і вся 
конструкція завалиться…

Барбара Шомет, тобто «Барбі». Ані ім’я, що навіювало 
Корсо думки про жінку ніжну, високу на зріст, ані прі-
звисько не пасували до її справжнього образу. Їй було 
тридцять, вона була другою особою в групі, мала кашта-
нове волосся та невиразне обличчя. Суха, як скіпка, за-
вжди носила чорні вовняні сукні, діряві колготки та взут-
тя «Стан Сміт», придбане на розпродажу. Торохтіла, наче 

1 Нині достовірно відомо про наявність чотирьох фундаментальних сил, 
або взаємодій (гравітаційної, електромагнітної, сильної і  слабкої), що 
слугують підґрунтям для усіх фізичних явищ у всесвіті.
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автомат, рухалася незграбно, випромінювала нервовість 
та життєву невлаштованість.

Закінчила факультет політології, згодом мала вступити 
до Національної школи адміністрації, але в 26 років різко 
змінила плани й попрямувала до школи копів — не Вищої 
національної школи поліції в Сен-Сір-о-Мон-д’Ор, де на-
вчаються майбутні комісари, а до звичайнісінької фабрики 
поліційних кадрів у Канн-Еклюз. Ніхто не міг уторопати, 
чому вона так учинила. Також нічого невідомо про її ро-
дину чи особисте життя (навіть якби в неї виявився хло-
пець, його було б шкода, адже вона одноманітна, як звук 
маракасів). Барбі була капітаном, але Корсо пророкував, 
що незабаром жінка отримає звання коменданта. Він ще 
ніколи не зустрічав копа з  таким аналітичним розумом 
і такою пам’яттю. Доручити їй розібратися з роздруківкою 
телефонних розмов або виписками з банківських рахунків 
означало вже розшифрувати їх.

48-річна Наталі Валлон — геть інша. Багато років вона 
займалася культуризмом, тим-то до неї пристало прізвись-
ко Стокос (копи теж полюбляють мовні ігри 1), або просто 
Сток — так швидше вимовляти. Жінка мала міцну статуру, 
тож у  Судовій поліції подейкували, ніби вона лесбійка, 
зрештою, в неї був чоловік, викладач, з яким вони разом 
прожили вже двадцять років, та двоє дітей, що успішно 
навчалися в школі.

Сток завжди носила чорні простацькі костюми, білі 
блузки й берці — справжній солдат Карного розшуку, щось 
середнє між службовцем і трунарем.

Жінка не плекала надмірно честолюбних надій і навіть 
не мріяла отримати колись звання капітана. Єдиним її до-

1 “Стокос” (stockos) утворене від “косто” (“costaud” — “кремезний, здо-
ровань”).
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шкульним місцем були міцні напої. Час від часу Корсо 
доводилося нагадувати правила роботи в групі: алкоголь 
та наркотики — під забороною, службово-штатна зброя — 
в шухляді, і жодних дешевих кпинів, будь ласка.

Як людина Наталі не мала рівних. Усміхнена, добродуш-
на, лагідна; легко, як ніхто в  групі, завойовувала довіру 
свідків і самих підозрюваних. Під час допиту їй удавалося 
отримати більше свідчень, ніж будь-кому з  поліціянтів.

Третім у групі був коп на ім’я Людовік Ландремер — йо-
го Корсо любив менше за всіх. 35-річний талановитий 
тулузець, магістр економіки, швидко піднявся службовими 
сходинками. Він скидався на продавця автівок, — добре 
припасований костюм, гостроносі черевики, — мав руде 
кучеряве волосся й захоплювався реґбі — здається, це бу-
ло єдиним його хобі. Коли в нього питали, звідки він ро-
дом, Людовік відповідав: «Овалі» 1.

Його ахіллесовою п’ятою були сайти знайомств. Молодик 
існував лише від однієї нічної здибанки до іншої. Керувався 
гаслом: «Одна жінка на вечір, один матч на тиждень». На 
робочому комп’ютері йому обмежили доступ до певних 
сайтів, а свій ноутбук він мусив залишати в роздягальні.

Козирем поліціянта була терплячість. Він ладен був не-
втомно й безупинно нишпорити в цілому будинку, дзвони-
ти в усі двері, ставити тисячу разів ті самі питання. Людо на 
прізвисько «Трал» примудрявся витягти зі своїх сіток важ-
ливий предмет, недоречну дрібничку, що могли знецінити 
всі попередні припущення під час розслідування.

Був іще хлопець, якого звали Крішна Вальє. Батьки-хіпі, 
які подарували синові ім’я індуїстського божества, мабуть, 
не надто тішилися з  того, що їхній нащадок став копом, 

1 Овалі, або світ овального м’яча, тобто реґбі. У Франції так деколи назива-
ють південно-західну частину країни, де є багато професійних спортклубів.
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«а головне — чиновником». Сутягою, що цілими днями сидів 
на роботі (в нього був кабінет, так званий «карцер»), дряпав 
протоколи допитів, рапорти, пояснювальні. Мав вищу юри-
дичну освіту, тож серед них лише він володів мовою, якою 
спілкуються між собою судді, та розумівся на адміністратив-
них викрутнях. Він також завідував архівами й відповідав 
за Salvac, величезну базу кривавих злочинів — після кожної 
справи йому належало заповнювати довжелезну анкету.

Решта співробітників індуїстами не були, але всі вони 
поважали Крішну, — їхнього Крішну, — адже завдяки йо-
го зусиллям вони не за комп’ютером просиджували, а мог-
ли довше попрацювати поза відділом.

Зовнішність Крішни відповідала фахові або ж навпаки. 
Невисокий на зріст, тендітний, лисуватий у неповні 35 років. 
Свій образ він доповнив дорогими брендовими окулярами 
в  прямокутній роговій оправі й  був схожим на іграшку 
з конструктора Леґо. Про його особисте життя ніхто нічого 
не знав, але для людини з такою головою, як у нього, воно, 
напевно, містилося десь на аркуші для нотаток.

Він не брав участі в зборах, не провадив розслідувань, 
ніколи не виповзав зі свого кабінету, але був життєво необ-
хідною частиною групи. Мав виняткову витримку, зокрема 
стосовно колег, які не стукали в двері, коли заходили до 
нього, а вперто віталися словами «Харе Крішна».

— Гаразд, — почав збори Корсо, плеснувши в долоні, — 
з поточними завданнями впоралися?

— У мене ще лишилися хвости у справі Мартеля, — допо-
віла Барбі. — Людо склав останні протоколи щодо корейсько-
го цеху. Очікуємо висновки експертизи зі стоянки в Оберві-
льє. Вже не викликаємо свідків лінчування в Шато-Руж…

Слово «лінчування» нагадало Корсо вчорашнього пові-
шеного, а  також його власні провини. Аж зіпрів, щойно 
припустив, що їхню групу можуть відправити перерахувати 
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загиблих на дільницю Пабло Пікассо. Але Ламбер, очевидно, 
триматиме справу подалі від нього. Пильнуватиме 92-й під-
розділ судової поліції — кожний має дбати про свою ділянку.

— Тож ми можемо цілком зануритися в справу «Сквонка»?
Сток, яка тримала руки в кишенях (вона ніколи нічого 

не записувала), вирішила втрутитися:
— А що ми маємо робити?
— Я ж учора розповідав: тягар переклали на наші пле-

чі — сподіваються надати справі поштовх.
— У нас є всі потрібні документи, — додав Людо. — Бор-

нек з хлопцями добре попрацювали.
— Але можна зробити краще, — запевнив Корсо.
Група схвально промовчала: марнославство — головний 

рушій будь-якої війни.
— Докладаємо зусиль на 500 %, гаруємо вчотирьох над 

справою вдень і вночі, принаймні до понеділка. Якщо ні-
чого не знайдемо, термін розслідування очевидного зло-
чину закінчиться, нам призначать суддю, а тоді годі вже 
буде пройтися по гарячих слідах.

— Останній бій на захист честі? — усміхнулася Наталі.
— Точно. Всі бачили світлини жертви. Ми не можемо до-

зволити, щоб покидьок спокійно собі дрочив, пригадуючи 
все, що він накоїв, або намислив повторити свій подвиг.

Усі закивали. Корсо надихав.
— Отож, почнемо з нуля, збільшимо обсяг завдань. Вони 

опитали торгівців з вулиці, де мешкала Ніна? Перетрусимо 
цілий квартал. Вони проаналізували роздруківку телефон-
них розмов за останній місяць? Ми переглянемо за три. 
І таке інше.

Людо відірвався від комп’ютера.
— У якому напрямку шукати?
— Усе свідчить, що вбивство скоєне навмисно. Тобто 

злочинець так чи інакше був знайомий із жертвою.



39

— А за чверть години до смерті Ніна була живою.
Корсо не відповів на жарт.
— Слід шукати серед тих, з ким вона спілкувалася, близь-

ких знайомих, а також людей, яких вона просто зустрічала 
на спектаклях або курсах.

— Чимала купа людей.
— Ось чому треба починати з її власного розкладу. По-

чвара накинув на неї оком, і то в найгірший спосіб. Він десь 
засвітився, маємо лише його відшукати. Прокрутимо плів-
ку в зворотному напрямку, переглянемо кожний кадр.

Поліціянти перезирнулися: пишна промова, але все це 
відіб’ється на обсязі роботи — попереду сотні годин ви-
снажливих, нудних опитувань. А насамкінець доведеться-
таки дулю з’їсти…

— Хто і за що відповідатиме? — мляво запитала Барбі.
— Ти займешся телефонними роздруківками, рахунками, 

комп’ютером. Уважно передивись усі електронні листи, її 
зв’язки тощо. Зустрінься з  нашими комп’ютерниками  — 
можливо, удасться відновити стерті файли.

— Її ноутбука не було серед опечатаних речей.
Корсо погодився й скористався нагодою, аби підкреслити:
— Труп лежав без одягу, не знайшли ані торбинки, ані 

особистих речей. Може, це неважливо, або  ж, навпаки, 
свідчить про те, що вбивця не хотів, щоб хтось надибав її 
щоденник. Тому слід дізнатися, кому вона дзвонила.

— Але хлопці Борнека вже все зробили.
— Я французькою говорю чи як? — підвищив голос Кор-

со. — Вони нічого не нарили, тож піщинка або давніша, або 
замаленька. Подзвони до оператора, перевершуй саму себе.

А тоді звернувся до Наталі, що стояла, спираючись на 
одвірок.

— Ти візьмеш на себе торговців, сусідів, найближчих 
знайомих. Далі розшириш коло: Ніна була натуристкою, 
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прихильницею йоги, усіляких таких дурниць. Хтозна, мо-
же, той, кого ми шукаємо, був нудистом.

Жарту ніхто не зрозумів. Нехай. Цінність інструктажу 
вимірюється силою натхнення, яке вдалося передати вій-
ськам.

— Ще одне, — звернувся він до Стокос. — Софі Серейс 
народили анонімно. Знайти її біологічних батьків тепер 
неможливо, але Борнек зробив запит щодо притулків та 
названих родин, де вона виховувалася. Подивися, може, 
там щось справді є.

— Гадаєш, слід копати так глибоко?
— Хтозна. Мотив може мати корені в дитинстві, через 

образу якоїсь іншої покинутої дівчинки.
Наталі навіть не поворушилася. Просторікування Кор-

со не справили на неї жодного враження.
Стефан повернувся в бік Ландремера.
— Людо, рушай знову в клуби, де вона працювала, по-

дивися, чи немає там серед відвідувачів якихось прише-
лепкуватих. Перевір усі одноразові виступи. Вона часто 
ходила танцювати стриптиз на один вечір в різні клуби або 
до приватних осіб. Можеш там надибати купу людей… 
А ще попроси Крішну — хай пошпортається в базі Salvac; 
напевно там є дані про вбивства, скоєні у сяк-так схожий 
спосіб: з покаліченням або придушенням.

— Борнек…
— Вони шукали в Іль-де-Франс. Розшир межі Франції. 

Порийся в архівах, що існували до появи цифрових файлів. 
Розпитай старожилів. Копирсайся в папірцях. Чорт, схожі 
поранення, мабуть, траплялися в минулому, таке немож-
ливо забути!

Він лютував далі, але вже ніхто його не слухав. Усі 
сприймали його таким, яким він був — страшенно злим, 
завжди незадоволеним.
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— А ти сам? — нарешті запитала Барбі: лише вона могла 
собі дозволити такі кпини.

— Спочатку лизатиму дупу Борнеку — не хочу, аби в нас 
з’явилося півповерху ворогів. Згодом візьмуся за танців-
ниць, колег і, так би мовити, подруг Ніни. Усі зійшлися на 
думці, що вона була чи не найкрутішою чувіхою, але жоден 
свідок не бовкнув зайвого про її особисте життя.

Будь-де вже б зайшлися жартувати з боса: отакої, лишив 
собі ласий шмат роботи, — дівчат, — але в  групі Корсо 
зубоскалам зараз би перехотілося сміятися. Зрештою, ні-
кому й не спало б на думку, що він їде саме витріщатися на 
сідниці стриптизерок. Не той калібр.

7

— Якщо ти вважаєш, що впораєшся з тим краще від нас, 
то сильно помиляєшся.

— Я так не вважаю. Бомпар просила мене перейняти 
естафету. А я вже постараюся, як зможу.

Патрік Борнек був середнього зросту, мав круглий, як 
діжка, тулуб та плескатий ніс. Зовнішність пасувала до мис-
лення. Він марудно й наполегливо долав усі перешкоди, на-
бирався досвіду і, врешті-решт, став першокласним слідчим.

Щаблями службових сходів він піднімався геть інакше, 
ніж сам Корсо: жодного геройства, моторошної багато-
річної служби у складі небезпечних бригад — навпаки, він 
довго й  терпляче сидів на адміністративній роботі, що 
дало свої плоди. За відсотками розкритих злочинів група 
Борнека була на одному рівні з командою Корсо, хай свої 
завдання вони виконували й не так швидко, не так блис-
куче, не так показово.

Цікаво, що спершу справу «Сквонка» мали передати 
групі Корсо, який чергував того дня, коли знайшли труп. 
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Але саме перед тим його відправили до нотаріуса, який роз-
тяв собі горло ножем для паперу. Доки він шукав винного, — 
ним виявився позбавлений спадку клієнт, що в такий спосіб 
висловив своє незадоволення, — документи щодо вбивства 
стриптизерки мали вже бути в нього на руках, але справу 
Ніни Віс, яка вже й так набула чималого медійного розголо-
су, Катрін Бомпар вирішила довірити скромнішій команді.

Борнек всівся за свій стіл. І відразу його шия десь по-
тонула, а сам він став схожим на похмурого бичка в загоні.

— Дідька лисого ти щось знайдеш, — проказав він, — 
покидьок не залишив жодних слідів. Ніхто не бачив жерт-
ву цілу добу перед тим, як вона була вбита. Ніхто нічого не 
зауважив у дні перед самою загибеллю Ніни. Щодо її близь-
ких, то ми вже так їх замордували, що вони тепер можуть 
оголосити себе потерпілими й звинуватити нас у переслі-
дуваннях.

— Але навіщо її зв’язали білизною?
— Дівчину задушили вузлом «засувний штик», щось на 

кшталт ковзного вузла. Зап’ястки й щиколотки скріпили 
«вісімкою». Морські фокуси. Ми не кликали на допомогу 
цілий Гавр укупі із Тулоном через це… Ми навіть зверну-
лися до скаутів.

— Чому до скаутів?
— Вони добре знаються на вузлах. Так ми й натрапили 

на підказку…
— А бондаж? — не вгамовувався Корсо. — Ніна, мабуть, 

робила фото, знімала фільми для інтернету, зустрічалася 
з прихильниками садо-мазо…

— Ми думали про це. В її записах немає жодної згадки 
про таку роботу, але повір мені: вона вміла пильнувати гроші. 
Справжня крамарка. Ми і  в  їхнє середовище встромили 
носа, залучили БПТЛ. Нічого надзвичайного не виявили.

— Але ж її понівечили?
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— Я тебе прошу. Сушити собі голову, чому мерзотник 
силувався зобразити щось на обличчі бідолашної дівчи-
ни, — про що тут можна говорити? Він намагався спотво-
рити її, та й годі.

Борнек помилявся: роздертий рот, камінь у  горлі  — 
геть не другорядні деталі. Злочинець перетворив обличчя 
жертви на справжню картину, тож цей жах мав якесь під-
ґрунтя.

— Я помітив, що на тілі вбитої немає слідів опору, — за-
уважив Корсо.

— Ну то й що? — роздратовано докинув Борнек. — Ти 
вже з цього виводиш висновок, що вона знала головоріза, 
довіряла йому? Ти забагато телесеріалів передивився. Ні-
коли досі злочин не був розкритий на підставі таких ось 
міркувань. Можливо, він заскочив її зненацька й негайно 
зв’язав. Або дав їй наркотик, що не залишає слідів. Хіба що 
вона була так налякана, що й поворухнутися не змогла. Ми 
ніколи не дізнаємося, що тоді відбувалося насправді.

Корсо збагнув, що Борнек відступив, тож йому дове-
деться самому кидатися в бій.

— Я подумав, що було б доречно зосередитися на самій 
Ніні…

— А ми чим займалися, як ти гадаєш? Ми все перевору-
шили, все перевернули догори дриґом. Жодної зачіпки ані 
щодо вбивства, ані щодо самої жертви.

— А її дитинство?
— Власне, чекаємо на документи з Управління соціальної 

допомоги дітям, але ти їх знаєш…
Він подумав: якби його самого коли-небудь убили, що б 

тоді нарили про його минуле? Корсо теж перебував у дитин-
стві під опікою держави, мав реєстраційний номер 6065. 
Прізвище, що звучало на італійський лад, він отримав тому, 
що народився в Ніцці, за кілька кілометрів від кордону.
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Що б відкопали копи, якби дісталися до його дитячих та 
молодих років? Найменування притулків, імена названих 
батьків, але напевно нічого про таємний безлад, який ви-
ліпив з нього особистість, про темні провалля, що оберну-
ли його на людину-загадку з купою несподіванок і супе-
речностей. Так він собі міркував і знову почав сподіватися. 
Софі Серейс, певно, теж мала свої таємниці…

Борнек підвівся й став біля вікна, тримаючи руки в ки-
шенях.

— Мене відсторонили…
— Не кажи так.
— Саме так. Відсторонили, але це все одно, як добре по-

дрочити. Відчуваєш приниження, але насамкінець над-
ходить полегшення.

Слова на довершення розмови.
Корсо встав і спробував пожартувати:
— Ми виконаємо роботу, однак навряд чи знайдемо 

щось нове. Але треба  ж якось угамувати ЗМІ та пуб-
ліку.

— Еге ж, — промовив Борнек і став обличчям до спів-
розмовника. — Корсо, хіба я тебе не знаю? Ти впевнений, 
що зможеш упоратися краще від нас. Гаразд, бажаю 
успіху. А я  собі їду у відпустку.

Корсо попрямував до кабінету. Проходячи повз Нарко-
відділ, почув, що там аж гай шумів: обговорювалася вчо-
рашня перестрілка. Він прискорив крок, щоб не натрапити 
на копа з їхньої бригади.

— Коменданте Корсо?
Він обернувся й зіштовхнувся віч-на-віч із журналістом, 

імені якого навіть не пам’ятав, — той завжди вештався 
коридорами Судової поліції. Корсо не ставився вороже до 
газетних писак — вони багато патякали, але не більше, ніж 
міг сказати адвокат чи суддя. На відміну від своїх колег, він 
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не вважав їх стерв’ятниками. Радше копи були яструбами, 
бо самі живилися чужою кров’ю.

Чоловік наближався до нього з простягнутою рукою. Кор-
со не відповів на вітання — він ненавидів рукостискання.

— Ви не могли б мені сказати кілька слів про операцію, 
яка відбулася цієї ночі на дільниці Пабло Пікассо?

— Я не працюю в Нарковідділі вже цілих п’ять років.
Він пригадав собі, як звати чолов’ягу: Трепані або  ж 

Тріварі. Йому доводилося раз чи два відповідати на питан-
ня кумедного хлопця. Банькаті очі, маленький ротик — ви-
капаний Скажений Кролик 1.

— Але є один повішений, троє вбитих і  троє потерпі-
лих від кульового поранення  — не схоже на паризьке 
передмістя, більше на Хуарес або Медельїн 2.

— Можете запитати про це в моїх колег.
— Просто пригадав собі, що ви там зростали.
Часом журналістам удається довідатися про те, чого 

не знає навіть сама ГІПН 3.
— На вашу думку, яке майбутнє очікує квартал?
— Я не маніяк-підпалювач, на мене навіть не розрахо-

вуйте. Я  вірю в  розвиток передмістя. Більшість його 
мешканців — прекрасні люди.

Журналіст із розумінням усміхнувся.
— За ваших часів там не вішали людей на ліхтарях.
Йому закортіло відповісти, що існували інші розваги, 

лише відбувалося все у підвалах. Але вчасно схаменувся.

1 Герой відеоігор, створених французькою компанією «Юнісофт».
2 Сьюдад-Хуарес — мексиканське місто на кордоні зі США з високим рів-

нем злочинності. Медельїн — друге за розміром місто Колумбії, її про-
мислова столиця. Колись прославилося ґанґстерськими війнами.

3 IGPN (фр.)  — Генеральна інспекція Національної поліції, або Поліція 
поліційних служб. Проводить аудит усередині поліції, перевіряє персо-
нал, займається внутрішніми розслідуваннями.
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— Ватажки намагаються нагнати страху, — проказав він 
якнайспокійніше. — Марні сподівання. Ще раз повторюю: 
вони складають лише невеличкий відсоток населення пе-
редмістя, і там працює поліція, яка здатна виявити їх та 
арештувати. Досить таврувати ці квартали.

Він сам не йняв віри своїй політкоректній промові. А зга-
дуючи дільницю Пікассо, пам’ятав лише, як сусіди нацько-
вували на нього пса лише тому, що він заголосно вмикав 
музику, або як діти, які мешкали у вежах, не сиділи й пи-
сали домашні завдання, а бігали пісяти в поштові скринь-
ки, або як його названі батьки викликали копів — хотіли 
донести на горопах, що не мали документів і мешкали на 
сходовому майданчику неподалік… Сміття валялося на 
кожному поверсі.

— Що слід зробити, аби не розплоджувалися ці… пар-
шиві вівці?

— Треба їх зупиняти та знешкоджувати, ось і все. Хай їм 
дідько, в клітку їх саджати!

Він прикусив язика. Молодець, Корсо. Стрімголов у прірву.
— Навіть не віриться, що ви теж із передмістя. Такий 

злостивий.
— Злостивий, бо походжу саме звідти.
Лаючи себе за фашистську промову, яку щойно виголо-

сив, Корсо дістався до свого кабінету. Ніхто не знав, що 
саме він стріляв напередодні по дилерах, однак виявляєть-
ся, що цього замало: тепер треба витягувати іншу зброю 
і знову стріляти — вже словами, які підхоплять ЗМІ, со-
ціальні мережі, різношерсті політики, а  згодом кожний 
перекрутить їх на свій розсуд.

Щойно Корсо примостився в кабінеті, у двері постукали. 
На порозі стояла Барбі, схожа на чорну кішку, яка потра-
пила під зливу.

— Я знайшла одного наваші, тобі цікаво?
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— Кого?
— Майстра із шібарі, мистецтва японського бондажу.
Емілія нерідко розповідала йому про незрозумілу науку 

на межі еротики й естетизму. Мистецтво, що навчало стис-
кати жіноче тіло ніжно та рішуче.

— Борнек уже там нишпорив…
— Він перетрусив три чверті садо-мазо-клубів у Парижі. 

А я тобі говорю про справжнього професіонала.
— Японець?
— Ні, він з Парижа. Влаштовує майстер-класи, шоу, кон-

ференції.
— Де мешкає?
— В XVI окрузі. То що?
Корсо поглянув на годинник: ще немає одинадцятої.
— Поїдемо моєю автівкою.

8

Барбі наполягла на тому, щоб сісти за кермо. Машина по-
мчала вздовж набережних, і  вона зайшлася розповідати 
про шібарі. Жінка на диво добре знала Матьє Веранна, але 
хтозна, чи й сама не була прихильницею таких практик.

Корсо завжди хотів збагнути, що саме приваблює Барбі 
в сексі. Але був упевнений лише в тому, що найбільше їй 
подобалося порпатися в  темних проявах людської при-
роди й подекуди вона надовго в них загрузала. Вважала 
себе «репортером душ».

— Твій знайомий узагалі має якийсь фах?
— Він фінансист. Керує хеджевим фондом для азійських 

інвесторів. Розривається між Парижем, Гонконгом і Токіо.
— У нього є родина?
— Дружина та двійко діточок, здається. Але на першому 

місці в нього бондаж — єдина пристрасть. Він заробляє 
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бабло, утримує сім’ю, дбає про свою справу, як кожний 
банкір, проте існує стіна між справжнім життям і тим, що 
його найбільше збуджує.

— Де саме ти з ним познайомилася?
— Під час роботи в БПТЛ, нас тоді викликали на місце 

події. Один із сеансів шібарі закінчився невдало: якась жі-
ночка зірвалася з гачка на стелі й розбила собі потилицю.

Він уявив картину й ледь не розсміявся. Липневе сонце 
вдарялося об каміння фасадів, але світло було лагідне, 
пом’якшене кількома хмаринками — воно ніби стиха за-
лицялося до міста. Цілий квартал начебто причарували.

— Він був майстром церемоній?
— Ні. Я  радилася з  ним стосовно можливої похибки 

з боку… людини, що прив’язувала потерпілу.
— А ти сама, — докинув він, — не пробувала?
Барбі лише іронічно усміхнулася за кермом, що здава-

лося величезним у її тендітних ручках.
В авто запала тиша — вони саме минали Великий Палац 

і мчали в бік Ейфелевої вежі; ані сирени, ані мигалки — 
ніби парочка напідпитку, що їхала в чорному обшарпано-
му «Фольксвагені Поло».

Корсо занурився в  роздуми. Знерухомлення, таємна 
зброя бажання… Він сам часто-густо прив’язував Емілію 
(поспіхом), коли вона погоджувалася побавитися у прини-
жену незайману діву — гидкий поліціянт, увесь у чорному, 
сплутав їй руки… Зі своєю колишньою він пізнав темні 
й незабутні хвилини насолоди, що досягає вершини, ніби 
перегріта ртуть у  градуснику. Тієї миті в  уяві поставали 
атоми, що рухалися майже зі швидкістю світла. Щойно 
атоми наближаються до небезпечної межі, вони розширя-
ються й перетворюються на чисту енергію, стають «чимось 
іншим». Так само відбувалося з самою Емілією: вона зви-
валася під мотуззям, і йому здавалося, що довкола неї роз-
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ширюється ореол світла, утворюється сірчане ядро, яке 
загрозливо збільшується і ось-ось підірве його самого…

Він випростався на сидінні, намагаючись позбутися спо-
гадів. Відтак поліціянт ніколи не силувався повторити ці 
вправи з кимось іншим. У його досвіді це був своєрідний 
пролам, який він швидше хотів закоркувати забуттям, 
роботою, ненавистю і, чом би й ні, насиллям, що зрідка 
навіть закінчувалося вбивством. Але не міг відкараскати-
ся від набридлого питання: чи був він так само навіженим, 
як Емілія? Або гіршим від неї? Облудником? Адже сама 
болгарка цілком природно сприймала свою вдачу.

Міст Ґренель. Барбі повернула праворуч, перетнула Се-
ну, потім проїхала вздовж Будинку Радіо, щоб потрапити 
на вулицю Ґро. І відразу вони опинилися в сплетенні ву-
лиць з одностороннім рухом XVI округу.

Матьє Веранн мешкав на вулиці Доктора Бланша. Будь-
якому копові адреса навіювала моторошні спогади. 14 січ-
ня 1986 року саме тут відбулася поліційна облава: БПТЛ 
і БРШР 1 повернули навтіки «Банду в перуках» 2 (банк міс-
тився в  будинку № 39), але згодом усе пішло нанівець: 
хідник усіяли трупи, грабіжники повтікали, прихопивши 
заручників, а  тоді копи, як відомо, збурилися й  узялися 
вимагати відставки комісара, який був винний, за їхніми 
підозрами, у цій бійні.

19-й номер на вулиці виявився одною з тих прямокутних 
споруд без зайвих прикрас, що повиростали, мов гриби, 
у 50-60-ті роки в Парижі, зокрема в XVI окрузі. За низькими 
ґратами ховалося просторе подвір’я з двома цікавинками: 
викладеним лазурною керамічною плиткою хвилеподібним 

1 Бригада розшуку й швидкого реагування.
2 Банда в перуках, або Перуки. Грабували банки в Парижі у 1981—1986 рр. 

Їхньою фішкою було заходити в банк у звичному одязі, перуках і напада-
ти серед дня.
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басейном і  фонтаном-скульптурою із синтетичної смоли 
у формі боксерської рукавиці.

Корсо обожнював споруди, що нагадували модернізм 
попередньої епохи. Він знизу розглядав будівлю: одинад-
цять поверхів, п’ятдесят помешкань, що тулилися одне до 
одного, немов цукерки в  прямокутній коробці. Велична 
споруда пихато й байдуже поглядала згори на весь квартал.

Вони переступили поріг. Усе найкраще чекало на них 
усередині. По всій довжині хол виходив вікнами у сад — 
складалося враження, ніби будинок висить у повітрі. Все 
відблискувало: засклений вхід, що відзеркалювався у две-
рях, які вели в парк, блискуча мармурова долівка, поштові 
скриньки в алюмінієвому облямуванні…

Не знати чому, але він вбачав у цій картині добрий знак: 
такі вишукані, прозорі декорації, напевно, ховали в собі 
якесь одкровення — просвіт у пітьмі.

9

Матьє Веранн був високим і цибатим, мав близько п’ятдеся-
ти років. Посивіле волосся, кощаве обличчя — все в запади-
нах. Конячі зуби, очі захланні, вибалушені, уважні. Повняві 
губи, ніби пришиті до кінчиків рота, заклякли у  вищирі. 
Сміявся він аж страшно: тоді всі зуби ніби вигулькували 
з пащі з кровожерливим і оскаженілим вигуком «уррра!».

Корсо завжди ніяковів, якщо зовнішність людини пасу-
вала до її фаху. Він знав, що не слід цьому довіряти, та все 
одно йому подобалося, коли суголосність згодом виявля-
лася справжньою.

Матьє Веранн скидався на сатира.
Він упустив їх у простору кімнату з низькою стелею і сті-

нами, обшитим панелями. Меблі наче й не мінялися з 60-х 
років, коли їх виготовили, але Корсо здогадався: насправ-
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ді йшлося про автентичні речі, придбані за шалені гроші. 
Ніби на підтвердження високої вартості гарнітура на стіні 
навпроти скляних дверей висіло широке полотно за під-
писом Ганса Арпа.

Із загальної картини вибивалася лише японка років два-
дцяти, на колінах якої лежав наплічник «Eastpak». Вона сиді-
ла на тюльпаноподібному стільці із жовтою вовняною об-
бивкою. Дівчина не здавалася ні гарною, ні манірною і була 
схожа на ученицю ліцею, що засиділася в останніх класах.

Схилившись над телефоном, — лунали гугняві звуки 
якоїсь гри, — вона навіть не зволила підвести очі на гостей. 
Веранн не вважав за потрібне її відрекомендувати.

— Чим можу допомогти? — запитав він і вмостився на 
шкіряному червоному дивані.

Їм довелося всістися на кріслах «Egg».
— Ви щось чули про вбивство стриптизерки клубу 

«Сквонк»?
— Авжеж, — мовив Веранн, схрестивши ноги й  неви-

мушено змахуючи порошину зі своїх штанів. — Знаю про 
такий клуб.

Безжурність, природність: господар приділив їм трохи 
уваги, ось і все.

— Ми ніколи не показували журналістам знімки тіла 
жертви. Дівчину скрутили білизною в дуже дивний спосіб.

Барбі вже виймала фотографії з місця злочину. Вона їх 
виклала, ніби карти, на низькому столику.

Веранн нахилився й поглянув на світлини, не змигнувши 
оком. Ані слова про рани на обличчі. Ані руху, який би вика-
зав бодай якесь хвилювання. Корсо закортіло побачити його 
в роботі, з метрами мотузки на руках і хлистом, що шмагає 
по спинах молодих оголених жінок, яких підвісили до стелі.

Урешті-решт Веранн випростав ноги й узявся передив-
лятися знімки.
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— Щось можете сказати про це?
Він зробив хтиву міну, яку ще більше увиразнили м’яси сті 

губи. Японка й далі сиділа собі в куточку — її цілком погли-
нула гра на мобільному: досі було чути набридливе «ззз-ззз».

— Трохи нагадує чи не найнебезпечнішу позу шібарі: 
ушіро такате коте шібарі турі.

— Що воно таке?
— Це коли партнерку підвішують зі зв’язаними за спиною 

руками. Можна також зашморгнути мотузкою зап’ястки та 
щиколотки, як на світлинах. Звичайно, треба вміло закріпи-
ти, бо кінцівки можуть не витримати ваги тіла.

— Погляньте уважно на вузли. Що ви про них скажете?
— Це мусубіме, «закриті вузли» — їх досить рідко ви-

користовують у шібарі. Надто небезпечно.
— Вибачте, але я вас не розумію.
— Закритий вузол важко розплутати. Що більше зв’язана 

людина ворушиться, то міцніше затягується зашморг. На-
томість відкритий вузол легко розплутати, потягнувши за 
кінець мотузки.

— У якій галузі використовують закриті вузли?
Веранн стенув плечима.
— Тоді нам слід зазирнути в далеке минуле: у XV столітті 

в Японії виникло хойоюцу. У ті часи спосіб, у який зв’язу вали 
полоненого, міг багато чого розповісти про нього. Для кож-
ного правопорушення існували відповідні прийоми. Щойно 
бачили покараного — вже розуміли, якою була його провина. 
У такому військовому мистецтві вправлялися самураї та за-
конники. Воно називалося дзайнін шібарі («шібарі винних»).

Корсо скоса поглядав на Барбі: вона блаженно слухала. 
Його дратувало її захоплення, до того ж вони чимало від-
далилися від суті справи.

— Згодом, — вів далі Веранн, — у добу Едо, майстерність 
зав’язування вузлів слугувала приємнішим речам. Пере-
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творилася на естетичне задоволення, «васа», нарівні з крас-
нописом або мистецтвом чаювання. В XVII столітті існу-
вало більше п’ятдесяти різноманітних шкіл у цій царині…

Корсо перервав лекцію з історії:
— Гадаєте, вбивця дещо знається на цих прийомах?
— У наші часи достатньо пошарудіти в  інтернеті, щоб 

навчитися правильно зв’язувати партнерку.
Поліціянт помислив про інше:
— Згідно з вашою стародавньою технікою кожний вузол 

означав якийсь злочин. А  зашморг нашої жертви може 
натякати, наприклад, на якусь провину, ганебний вчинок?

— Тут я вам не зараджу. Треба читати історичні твори… 
Можу лише сказати, що йдеться, либонь, про страту. У будь-
якій школі шібарі скручувати руки за спиною і прив’язувати 
їх до кісточок означало завдавати людині чи не найбільших 
страждань. Навіть зараз люди нерідко калічаться, коли ось 
так задовольняють свої примхи, але діють невміло і…

Веранн замовк. Щось привернуло до себе його увагу на 
знімках. Він знову схопив світлину, а другою рукою витяг 
окуляри з нагрудної кишені.

— Щойно побачив, — проказав він, почепивши окуля-
ри. — Вузол-вісімка дещо незвичний…

— Поясніть, будь ласка.
Він підвів голову, як та чапля, а тоді манірно зняв окуляри.
— Зашморг, який ми обговорюємо, має форму поземної 

вісімки…
Він далі тримав фотографію й показав роговою оправою 

на вузли.
— Отже, придивіться: тут зображена ще одна вісімка, 

але цього разу відкрита…
Він протягнув знімок Корсо, і той насправді помітив, що 

за вузлом, яким скрутили зап’ястки, ніби починався ще 
один, незавершений…
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— На вашу думку, що це означає?
— Можна снувати будь-які припущення, але поземна 

вісімка є символом нескінченності. Всі це знають… Тож 
друга вісімка, очевидно, вказує на продовження. Не хоті-
лося б удаватися в химери, але гадаю, що зловмисник на-
магався переказати нам дві речі: по-перше, він щойно 
розпочав низку вбивств, по-друге, ніхто не зможе стати 
йому на заваді…

Оце несподіванка. Корсо ледь не почав розповідати йому 
про Баз Лайтера з «Історії іграшок», яку він дивився разом 
з Таде: «У безмежжя й далі…»

— Ви знайомі з цією жінкою? — спитав він і показав на 
мобільному портрет Ніни Віс.

— Жертва, чи не так? Бачив її обличчя на фотографіях.
— А десь іще? В садо-мазо-клубі або студії шібарі?
— Ні.
Корсо знову поклав телефон у кишеню.
— Не могли б ви надати нам список клубів, де займають-

ся… цими практиками в Парижі?
— Певна річ. Їх не так уже й багато.
— Дякую, — проказав він, тоді підвівся, а слідом за ним 

і Барбі.
Матьє Веранн теж устав. Японка далі нерухомо сиділа 

собі в куточку. Корсо відчув, що між ними існує прихова-
ний зв’язок, не висловлений уголос, але набагато важливі-
ший, ніж усе, про що вони говорили між собою.

Копу захотілося завершити розмову в невимушеному тоні:
— Ваша подруга, либонь, не дуже рада нас бачити, — 

сказав він, указуючи на німфетку Отаку 1.
— Це не подруга.

1 В Японії так часто називають людей, що багато часу приділяють своїм 
захопленням, наприклад, любителів аніме чи манги.
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— Здається, вона на вас гнівається. Ви надто сильно 
стиснули її абощо?

Веранн поблажливо усміхнувся на брутальні слова по-
ліціянта. Обриси губ злегка пом’якшилися, але випуклі очі 
лишилися холодними — справжні вирла ката.

— Вона на мене зла через те, що я її вчора добряче від-
шмагав.

— Ой-ой, — вимовив Корсо, який знову вдався до деше-
вих жартів.

Веранн посміхнувся зі ще більш відчутною зневагою — 
викапаний маркіз де Сад перед тюремниками Бастилії.

— Їй було боляче, але саме цього вона від мене хоче.
Веранн, очевидно, вважав його йолопом, і Корсо кивнув, 

ніби погоджуючись із такою роллю.
Коли вони вийшли, він зупинився біля чорної пластико-

вої скульптури. Була майже перша — сонце стояло високо 
в  небі, але спека не докучала. Літо просочилося під тінь 
прекрасних кварталів і навіювало на Корсо дивну зажуру.

— Мені шкода, — мовила Барбі. — Я  сподівалася, що 
зустріч… що від неї буде якась користь.

— Чудес я не очікував. Треба буде старанно переглянути 
аматорів шібарі.

— Повертаємося в клуб?
— Ти їдь. Сідай в Убер.
— А ти?
— У мене зустріч, — коротко пояснив він. — Справи 

особисті.

10

Кабінет адвокатеси Карін Жано містився в  просторому 
помешканні у  VIII окрузі на вулиці Сен-Філіп-дю-Руль. 
Корсо почувався ніяково: борода за три дні відросла, 
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волосся стирчить, куртка зношена — вигляд геть не пасу-
вав до вишуканого дизайну почекальні.

Він сидів тут уже хвилин десять, але йому було все одно. 
Міг пометикувати про довгий шлях, який привів його 
сюди, до червоного крісла у формі амеби.

У Корсо завжди були напружені стосунки з  жінками 
взагалі і з сексом зокрема. Вісім років він намагався збаг-
нути, чому так відбувається, але даремно, хоча почав сну-
вати певні здогадки. Сталося так, що Управління соціаль-
ної допомоги дітям щоразу відправляло його до названих 
родин, де сповідували католицизм і де жінка уникала ін-
тимних стосунків, а чоловікові відмовлялося в сексі. Ви-
хователі не тиснули на нього, не сушили голову лицемір-
ними проповідями, не мордували напучуваннями, але 
таки спромоглися донести те, що хотіли. Тільки-но малюк 
Корсо відчув перші припливи бажання, він негайно доклав 
усіх зусиль, аби погамувати їх у собі. Даремно.

А тоді — так він вирішив — підсвідомо зненавидів сам 
об’єкт жадання, тобто жінку. Відчув, що в світі фантазій 
його приваблює все, чим можна принизити, налякати, об-
разити дівчат. Еротичні комікси, фільми жахів, готичні 
оповідання — ось що його збуджувало.

Усе відбувалося лише в  уяві, окремо від справжнього 
життя. Але він ніколи б не зізнався приятелям, що його 
зовсім не цікавили їхні розповіді про те, як вони трахали-
ся в підвалі або сором’язливо цілувалися з однокласниця-
ми, у яких закохувались. Поступово в його голові стався 
глибокий розкол, класичне роздвоєння, — якщо можна 
так сказати, — він більше не відчував бажання до тих, 
кого кохав, і збуджувався від тих, кого зневажав.

Насправді все виявилося ще складнішим. Його хіть 
могла спалахнути від наруги над ідеалом, у який він був 
цнотливо закоханий. Над істотою неземною, чистою й без-



57

невинною, яку можна роздягнути, зґвалтувати, принизи-
ти. Над жінкою, яку можна зіпсувати тим найгіршим, що 
ховається в душі.

Згодом життя внесло певні виправлення. Він підсів на 
наркотики. З’явився Мама, його дилер і наставник. Корсо 
позбавили волі… Заради кількох грамів героїну він став 
сексуальним рабом Мами. І лише Катрін Бомпар, Блакит-
на Фея, що віднайшла його в  калюжі крові (біля трупа 
Мами), змогла повернути бідолаху до життя. Вона відпра-
вила Корсо на навчання до ліцею, а згодом — у поліційну 
школу, але перед тим змусила пройти курс лікування в АН, 
серед анонімних наркоманів.

Поволі його знову полонили призабуті еротичні химе-
ри. Панни, покусані вампірами, дівчата, зґвалтовані ков-
боями, німфетки, переслідувані серійними вбивцями… 
Либонь, не так уже й  страшно, бо все це відбувалося 
лише в його голові.

Аж раптом він зустрів Емілію.
Її побив чоловік, і вона принесла скаргу до централь-

ного комісаріату в XIV окрузі, де 27-річний Корсо, власне, 
здобував свій перший досвід. Його причарувало ніжне 
лице, зовнішність учительки-амішки, він ще не здогаду-
вався, що натрапив на втілення своєї мрії, на зґвалтова-
ного янгола.

Поліціянт узявся самостійно розслідувати справу кра-
суні, щоб знати, з якого боку до неї ліпше підійти. Однак 
не знайшов, за що зачепитися. Емілія виявилася болгаркою 
за походженням, французьку вивчала в рідному Слівені 
й так зуміла вдосконалити її, що навіть потрапила за кон-
курсом на факультет політології в Парижі. Навчання за-
кінчила з відзнакою, гарно проявила себе в різних мініс-
терствах. Дороги Емілії та Корсо аж ніяк не збігалися: 
вона літала високо, а він пластував по землі.
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І Корсо змушений був робити тільки те, що вмів най-
краще: коп чаївся ночами під вікнами її хати на проспекті 
Дюнуа в Кашані. Хоч як сумно це визнати, але він чекав, 
сподівався, що чоловік Емілії знову нападе на неї, а тоді він 
зможе втрутитися в ролі справжнього героя.

Минуло кілька тижнів. Корсо вже почав думати, що 
мерзотник перетворився на праведника, але в день Свято-
го Валентина він таки дістав нагороду за наполегливість. 
Почулися зойки, удари, гримання дверима. Раптом її чо-
ловік заскочив до автівки і зник у нічній темряві. Поліціянт 
одразу подзвонив у двері. Ніхто не озвався. Як раз та два, 
він упорався із засувкою й надибав Емілію, що висіла на 
перекладині, яку її чоловік прикріпив до одвірків у ванній 
кімнаті. На ній зовсім не було одягу, а тіло яскраво свідчи-
ло про безжальне побиття й катування.

Швидка. Реанімація. Видужання. Корсо засадив артиста 
за ґрати й особисто пильнував, аби гра відбулася за пра-
вилами і він не скористався з милості судді. Зі шкіри пнув-
ся, щоб той потрапив до найгіршої камери попереднього 
затримання у Флері, до того ж усі мали знати, за що його 
відправили до буцегарні. Доклав старань, аби той щоденно 
міг вибирати, як бути битим: у пику чи в дупу. Справжня 
школа життя.

Водночас він старанно навідувався до Емілії в лікарню, 
приносив квіточки, навіть зайнявся її паперами для отри-
мання розлучення. Її рани загоїлися, і вона поставилася 
прихильно до його старомодних залицянь. Завдяки тому, 
що він сліпма упадав біля неї, усіляко догоджав, він зумів 
приборкати красуню… фізично.

А тоді Корсо відчув на собі владу болгарки. Вона й на-
далі залишалася безтілесним ідолом, але їй вдалося зама-
нити його у світ, де він уперше міг потурати своїм найгид-
кішим, найжорстокішим бажанням. Йому дозволялося 
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поганити, ганьбити, плюндрувати її, але після такого ніч-
ного цирку ані він, ані вона не почувалися приниженими. 
Емілія виказувала різноманітну обдарованість: могла бути 
коханою жінкою, яку годі в чомусь запідозрити, а потім 
віддавалася найогиднішим сексуальним забавам. Але ува-
га: завжди прикидалася, ніби їй нічого такого не хочеться. 
В цьому полягала суть задоволення.

Корсо ледь не під стелю стрибав від щастя. Нарешті він 
знайшов собі сексуальну партнерку, про яку навіть мріяти 
не міг: вона грала роль матінки, але водночас повії, ба більше, 
такої собі матінки, що змушена вдавати із себе повію. Отже, 
позбавляла його сорому, розчарувань, гризот сумління.

Він помилявся. Йому здавалося, що це він використовує 
Емілію, керує її поведінкою. А болгарка насолоджувалася 
неврозами, страхами, гріхами Корсо й у самих його страж-
даннях знаходила натхнення для насолоди.

Але бажала більшого.
Те, що він вважав вершиною збочення, слугувало їй 

лишень заїдком. Саме тоді він переконався, якою небез-
печною виявилася його жінка. А  також зметикував, що 
насправді відбувалося в її колишньому подружньому жит-
ті. Жорстокий чоловік, негідник, якому Корсо постарався 
зіпсувати життя після того, як той вийшов із тюрми (йому 
приставили наглядача служби пробації, копали під нього, 
аби завадити в  пошуку роботи, постійно погрожували), 
був тільки жертвою. Чоловіком на побігеньках, що мусив 
задовольняти апетит схибленої болгарки. Саме вона ви-
магала, щоб він її бив, підпалював, підвішував… У танці 
смерті саме вона вела за собою партнера.

Але вони вже були одружені, й Емілія завагітніла. Оше-
лешений Корсо навіть думки не припускав, що їхні ганеб-
ні ігри можуть закінчитися народженням дитини. Коли 
вони встигли зачати малюка? Щойно вона попросила його 
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обкачати її у  битому склі? Або коли він мав зайти в  неї 
й одночасно періщити її?

Корсо намагався переконати себе, що вагітність заспокоїть 
жінку. І знову схибив. Під впливом гормонів абощо Емілія 
дедалі втрачала сором. Але щойно він застукав її на тому, що 
вона встромлює в живота голки, то замкнув її в кімнаті й на-
казав чекати на нові розпорядження. Корсо домігся для неї 
декретної відпустки у зв’язку з «патологією» (влучне слово) 
й щодня ходив молитися до церкви. Страх і огида охопили 
його, він побоювався, що на синові відіб’ються їхні вади — 
не пощастило малюку з недолугими батьками-збоченцями.

Народився Таде, і  він заспокоївся. Дитинча здавалося 
втіленням безневинності й починало життя з чистого арку-
ша. Корсо заповзявся виховати з нього врівноважену люди-
ну й приховав від сина, яким чудовиськом була насправді 
його мати. Пообіцяв собі лишитися разом із жінкою до 
повноліття Таде й стежив за горгоною.

Минули роки. Він мучився, його подружнє життя вияви-
лося невдалим, але сам хлопчик щасливо зростав у  сім’ї. 
Корсо був не проти стати офірою  — так він спокутував 
гріхи, жив у біді й відвойовував собі щодня частинку раю: 
милувався сином, який дорослішав. Аж нарешті таке кру-
тійство втомило Емілію. Й одного вечора Корсо повернувся 
додому та не побачив меблів. Болгарка переїхала, прихопив-
ши з собою геть усе, включно із сином.

Корсо відразу заарештували: мадам пожалілася на те, 
що він її «побив і поранив». Щойно він видобувся з осячо-
го гнізда, як отримав документ від Емілії з вимогою про 
розлучення. І він зараз кинувся в бій за головну опіку над 
сином, хоч якими й химерними були його сподівання.

— Пан Корсо?
Адвокат Жано стояла перед ним у розкішній блакитній 

сукні. Вона обдаровувала поліціянта крижаною посміш-
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кою — здавалося, шибки ось-ось луснуть від холоду. І знову 
його вразила її схожість з Емілією. Пихата й гарна, непри-
ступна, але чомусь спадало на думку, що саме такі зазвичай 
виявляються згодом справжніми гарячими штучками.

Корсо підвівся й привітався з нею кивком голови. Схо-
пив портфель, а тоді помітив кров, що запеклася на рукаві 
куртки після вчорашньої бійні. Мимоволі почав вишкрі-
бати сліди нігтем, нашвидкуруч протер їх ліктем, не ви-
пускаючи теки з-під пахви.

Схрестивши руки, адвокатеса пригнічено спостерігала 
за його діями. В її очах Корсо уздрів довгий шлях, що на-
лежало подолати, доки вдасться переконати суддю в тому, 
що він — ідеальний батько.

Справжній шлях до Голгофи.

11

— Я вже казала вам, що ваші документи непридатні.
Справді? Корсо вибрав адвокатесу Жано, тому що один 

із його колег, з яким він разом працював у 36-му будинку, 
після розлучення втратив усе саме через неї. Найпаскудні-
ша мерзотниця, — підсумував коп. Отже те, що треба.

— Ви мали час, аби ознайомитися з  їхніми висновка-
ми? — продовжила вона, вмостившись за дубовим столом, 
на якому лежала зелена шкіряна підкладка для письма.

— Авжеж, — проказав він і відкрив портфель. — Я про-
коментував кожний параграф і…

— До речі, що ви про це думаєте?
— Суцільна омана.
— Можете довести?
— Звичайно, я…
— Заплямувати її вдасться?



62

Корсо завагався. Всередині офіс оздобили інакше, ніж 
почекальню. Меблі початку ХХ століття з  полакованого 
дерева слугували б кращою рамкою вилощеному повсяк-
денню якогось нотаріуса з лорнеткою.

— Чи є у вас підстави стверджувати, що вона — погана 
матір?

— Найгірша з усіх, що існують, але я не оприлюднюва-
тиму доказів.

— Чому?
— Заради сина.
— Він ще замалий, щоб брати участь у судових засідан-

нях. І ніколи не знатиме, що там обговорювалося.
— Мати покаже йому вирок, щойно він підросте і зможе 

зрозуміти. Може, й  раніше. Я  відмовляюся паплюжити 
образ його матері. Не хочу, аби він вважав, що я був злий 
на неї.

— Тоді не варто навіть продовжувати.
— Так-то ви виконуєте свої обов’язки? Зі старту визна-

єте поразку?
Катрін Жано підвелася й відчинила вікно. Спокійно за-

палила цигарку та сіла на місце. Гарна, зневажлива, спо-
куслива.

— Вам нагадати, як усе складається насправді? — про-
довжила вона. — Ваша дружина втекла з дитиною під при-
водом того, що ви жорстоко поводилися з нею, на підтвер-
дження чого подала скаргу в  січні 2016 року. Тепер ви 
розлучаєтеся й вимагаєте, щоб на вас оформили основну 
опіку над 9-річним сином. Отримати її ви не зможете.

— Її скарга — брехня. Можна поглянути на все з іншого 
боку й сказати, що вона полишила сімейне вогнище…

— Це нічого не дасть, — кинула вона, видмухуючи ще 
одне кільце диму. — Річ у  тім, що ви є  батьком. Навіть 
у  разі почергового опікунства, боротьба буде запеклою.
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— Я чув, що нинішні судді стають дедалі прихильніши-
ми до батька.

— Неправда. Доки дитина маленька, більшість з них вва-
жає за краще залишити її матері. Хай навіть та працює або 
в неї вільного часу на дитину не більше, ніж у колишнього 
чоловіка. Скажу відверто: хай навіть є об’єктивна провина 
з її боку. Мати завжди матиме більше прав, аніж батько. 
Ми називаємо це «законом утроби».

Корсо завовтузився на кріслі: Жано озвучувала те, що 
з самого початку нашіптував йому внутрішній голос. У від-
чинене вікно до кімнати вдирався гуркіт будівельних робіт.

— Що ми можемо зробити?
— Повторюю: змішати її з болотом. Довести, що вона — 

погана мати, а сама дитина перебуває в небезпеці.
— Ні.
— Тоді ми потрапляємо в безвихідь.
— Можна розповісти, який я гарний батько абощо.
— У таких справах рішення ухвалюють на підставі стат-

ті витрат, а не доходів. З року в рік перед суддями прохо-
дять жінки й чоловіки, що лають одне одного останніми 
словами та звинувачують у найогидніших гріхах. Якщо ви 
не пристанете на правила гри, суддям може здатися, що 
цього разу жінка розповіла про вас правду, а от вам, на-
впаки, нічим їй дорікнути.

Вона знову схопилася на ноги, щиглем відкинула цигар-
ку й зачинила вікно.

— Поміркуймо, як вас краще захистити, — повела вона 
далі, знову сідаючи в крісло. — Пані Корсо стверджує, що 
ви неодноразово зраджували її…

— Вона бреше.
— Можете якось обґрунтувати?
— Це вона не ладна обґрунтувати. Лише безпідставно 

звинувачує. Так найпростіше для неї.
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Адвокатеса усміхнулася  — її помада нагадувала гус-
те, блискуче чорнило, що якимось дивом трималося на 
губах.

— У мене склалося враження, що ви не розумієте, якою 
є насправді пані Корсо.

— Знаю її як свої п’ять пальців.
— Я про зовнішні показники. Трудові досягнення Емілії 

Корсо вражають. Захистила дипломи мовою, що не є рід-
ною для неї. Після отримання французького громадянства 
займала посаду в  Міністерстві сільського господарства, 
згодом — у Міністерстві соціальних справ. Нині друга осо-
ба в Державному секретаріаті, помічниця Міністра освіти. 
Безперечно, вона просуватиметься й далі.

— Ну то й що?
— А те, що ви — лише скромний комендант поліції.
— Один з найкращих у 36-му будинку!
Метр Жано поклала руки на шкіряну поверхню кольору 

зеленої пляшки. Наманікюрені нігті скидалися на криваво-
червону шкаралупу краба. Коли вона встигала причепури-
тися? Чи були в неї діти? Чоловік? А як вона надумає роз-
лучитися, хто її напахтить парфумами?

— Ніхто не сумнівається у вашій професійності, Стефа-
не, — додала вона м’якше, — але ваш послужний список, 
так би мовити, зіграє проти вас…

— Не думаю.
— Кілька років ви працювали в комісаріатах, згодом — 

у БРШР, БПТЛ, а тоді — в Бригаді протидії наркозлочинам, 
тобто здебільшого перебували серед бандитів, збоченців 
і дилерів.

— Не серед них, а проти них.
— Це те саме. Ваше життя минає в отруйному середови-

щі. А тепер ви працюєте в Бригаді карного розшуку — тим 
гірше. Цілодобово стикаєтеся з убивцями.
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Корсо зіщулився на кріслі, немов тупоголовий учень, що 
не хоче розмовляти з учителем. Останні слова ще раз упев-
нили його в тому, що він і так завжди знав: поліціянти іс-
нують лише для того, аби чистити стоки та забезпечувати 
спокій чесних громадян. Благородне покликання, однак 
воно перетворює їх на парій. Усі визнають, що між копами 
та злочинцями є потаємний зв’язок, родинна подібність.

— Вирішили познущатися з мене чи як?
— Лише дивлюся на справу очима судді. Геть не дивно, 

що вас уважно вивчатимуть: хто ви, чим займаєтеся.
— Йдеться про мене як батька, я пнуся зі шкіри, аби…
— Пані Корсо стверджує, що вас ніколи немає поруч 

і у вас жахливий розклад.
— Неправда. Завжди вертаюся наприкінці робочого дня, 

щоб побачитися з Таде й повечеряти з ним разом.
Адвокатеса розсміялася майже розчулено.
— Ніхто вам не повірить. Злочинці не працюють в уста-

лений час.
— У Бригаді карного розшуку розклад завжди той са-

мий. Я більше не сиджу в засідках і не бігаю за бандитами.
— Пані Корсо каже, що ви п’єте.
— Келих вина, зрідка. Не більше норми.
— Вона також запевняє, що ви вживаєте наркотики.
Корсо здригнувся: кокаїнове минуле, вбивство Мами, 

анонімне лікування.
— Брехня.
— Справді? — не повірила вона. — Ані смужки порошку 

вряди-годи?
— Я ішачив на Нарковідділ. Коли ночами чатуєш на 

продавця трави, щоб прихопити його, часом кортить зба-
дьоритися. Але тепер усе позаду.

Жано перегорнула сторінку, а також виділила деякі ряд-
ки в документі.
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— Вона стверджує, що ви небезпечний і тримаєте зброю.
— Якщо й тримаю, то лише для захисту невинних.
— Ви вбили п’ятьох людей. Її адвокат десь доп’яла про-

токоли, що засвідчують ваші подвиги. Пункти 33, 34, 35, 47 
і 63. Мушу визнати: вона добре попрацювала.

Сімох, сонечко. Миттєво згадав убитого горопаху з авто-
стоянки, що порпався в багажнику. Череп його приятеля 
розбився об стіну, і через відкритий рот у нього вийшов 
димок від пострілу.

— Лише виконував свої обов’язки, — захищався він. — 
Або я, або вони. До того ж уколошкав найзапекліших ду-
шогубів.

— Вона також дорікає, що ви зловживали силою.
— Знову неправда. Ніколи не даю волю рукам.
— Адвокат додала до справи цілу купу скарг на вас із 

боку підозрюваних, що…
— Та це ж найгірші покидьки! Хай їм грець, ви хоч уяв-

ляєте, з ким я щодня спілкуюся? Що ви собі думаєте? Га-
даєте, що побалакаєте з  ними ґречно  — і  вони вам усе 
розпатякають? Вулиця  — суцільна боротьба. Моя сила 
слугує суспільному благу. Але в  звичайному житті я  не 
годен когось образити.

Адвокатеса нашкрябала кілька слів і знову заговорила:
— Проте є скарга від 4 січня 2016 року… Пункт 57 ви-

сновків. Емілія Корсо обстежилася в  лікаря наступного 
дня. Він засвідчив, що…

Корсо нетерпляче змахнув рукою. На мить заплющив 
очі й пригадав той доленосний вечір, коли він її застукав, 
а тоді збагнув, як далеко Емілія може зайти в божевільних 
витівках: чхати вона хотіла, що в кімнаті поруч спить син. 
У ту мить він не бити її хотів, боявся тільки, що вона запо-
діє собі справжнього лиха.

— Вона сама себе мордувала.
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— Тобто навмисно покалічила себе?
— Не зовсім так, як ви могли б подумати. Вона…
— Прошу?
— Годі. — Корсо схилився над письмовим столом і почув, 

як під кріслом зарипіли дерев’яні ніжки. Краплі поту висту-
пили на корінцях волосся. — Не піду цим шляхом. Допо-
можіть мені знайти іншу зачіпку, аби я міг виграти справу.

— Якщо ви не хочете обвинувачувати суперницю, ви-
гадайте щось надзвичайне, спробуйте виокремитися з на-
товпу простих смертних.

Тоді йому спало на думку:
— Ви щось чули про вбивство стриптизерки? Вчора ме-

ні доручили розслідувати справу.
— Сподіваєтеся знайти злочинця?
Досі не з’явилося жодної підказки, після зустрічі з Бор-

неком він ще більше занепав духом, а сам убивця розчи-
нився серед мільйонів мешканців Іль-де-Франса.

— Я його заарештую.
— В такому разі ви можете сподіватися на перемогу. Ге-

роєві годі відмовити.
Він уже налаштувався йти, як вона додала:
— Зберіть свідчення на вашу користь. Знайдіть фото-

графії, де ви вдвох відпочиваєте, проводите час. Мені тре-
ба, щоб на світлинах ви були разом.

— Буде з цього якась користь?
— Якщо вам удасться спіймати вбивцю, світлини ста-

нуть у пригоді.

12

Він сів у  машину й  набрав номер Емілії: хотів спитати, 
о котрій годині міг би заїхати по сина. Навряд чи вона за-
цікавлена тепер вступати з ним у суперечки.
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— Що тобі від мене треба? — спитала вона, щойно впі-
знала його голос.

— Телефоную, бо маємо якось домовитися цього вечора.
— Ти про що?
Корсо зачмихав носом — спокійно, прошу тебе.
— О котрій я можу забрати Таде?
Він почув її сміх. Притлумлений, крижаний, самотній — 

схожий на неї. Або на жарт, що зрозуміють лише свої.
— Літаєш у хмарах — навіть на календар не поглянув.
— Ти з мене не кепкуй, — просичав він крізь зуби. — До-

бре знаєш, що це мої вихідні.
— Сьогодні 1-е липня, възлюбен 1. Почалися літні кані-

кули. Мої канікули. Побачиш Таде 1-го серпня.
Як він міг забути? А все через роботу, неспокій, а осо-

бливо — небажання так жити: на припоні в психопатки. 
Корсо більше не слухав, хоча голос Емілії досі линув, усе-
таки колись її солодкавий, східний акцент причарував 
його.

— Я зателефоную йому сьогодні ввечері.
— Не впевнена, що він зможе відповісти. В нього тепер 

останні лекції з фортепіано. Він буде змученим.
Серце застукало так міцно, що відлунювало в  горлі, 

у скронях.
— Ти заслуговуєш на…
— Прошу? — проспівала його колишня. — Продовжуй, 

любімец 2… Розповіси, на що ти здатний…
Корсо прикусив язика: знав, що вона записує розмову. 

Такі записи складали «незаконну частину доказової ба-
зи», але різкі вислови, образи ніколи не слугуватимуть 
вам на користь.

1 Милий, коханий (болг.).
2 Коханий (болг.).
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— Куди ви їдете? — спитав він лише, хоч як йому корті-
ло сказати щось прикре.

— В нашому договорі немає ані слова про те, що я зобо-
в’язана повідомляти тебе про наші подорожі.

Французькою вона говорила старомодно, манірно.
— Рушаєте до Болгарії? Для виїзду з країни тобі потрібен 

мій дозвіл, ти…
— Великий коп перекриє кордон? — Вона знову розсмі-

ялася.
Корсо так міцно прикусив собі нижню губу, що відчув 

смак крові. Протерся рукавом і звелів:
— Зателефонуй, щойно приїдете.
І натиснув на відбій, не чекаючи на відповідь, а потім 

рвучко зірвався з  місця. Увімкнув сирену  — як завжди, 
коли гарячкував, — так і домчав до будинку № 36, жодно-
го разу не натиснувши на гальма.

Щойно він піднявся на третій поверх, як його зупинила 
Барбі:

— Поговоримо? В мене щось для тебе є.
Корсо, не промовивши ані слова, рушив за нею. Вона 

працювала разом з Людовіком у тісній кімнатці — зараз 
тулузець ходив десь у справах, тож майже всюди, до самої 
підлоги, були розкладені роздруківки. З виписками теле-
фонних розмов та банківських рахунків вона працювала, 
як за старих часів: купа друкованих аркушів і маркер.

— Передивилася банківські виписки Ніни за останні 
чотири роки.

— Невже можливо відкопати такі давні документи?
— Знаю кілька способів.
— Отже?
— Порівняла всі перерахування грошей та отримані че-

ки з  кількістю відпрацьованих годин  — можливо, в  неї 
була робота не лише на сцені, в кіно або відеозаписах.
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Барбі схопила одну з розшифровок — вона друкувала 
з обох сторін аркуша, аби скоротити на 50 % площу, яку 
займали цифри (дівчина з повагою ставилася до екології). 
Тож створювалися нечитабельні вервечки колонок, які 
лише вона була здатна розтовкмачити.

— Я знайшла принаймні два заклади з  інших галузей. 
У лютому 2012 року Ніна отримала 2200 євро від товари-
ства «Едоґа». У травні 2013-го — 3000 євро від іншої фір-
ми — «Компа». Обидві були закриті за кілька місяців після 
того, як її взяли на роботу.

— Чим вони займалися?
— Послуги з кодування й цифрового шифрування.
— Ніна зналася на таких речах?
— Аж ніяк. Перед тим, як улаштуватися стриптизеркою, 

одержала свідоцтво про вищу підготовку технічного керів-
ника за фахом менеджера.

— Що вона для них робила?
— Не маю жодної гадки. Лише підозрюю, що їй платили, 

хоча немає розрахункових відомостей, договорів чи бодай 
імені. Утім, я відкопала дещо цікаве.

Корсо взяв крісло і всівся. Він намірився простежити, 
яким шляхом просувалася Барбі.

— Через пошукові сайти я виявила, що «Едоґа» і «Ком-
па» розмістили однакові тексти про свою діяльність. Один 
в один, з тими самими граматичними й орфографічними 
помилками.

— За ними стояли ті самі люди?
— Без сумніву. Ось що привернуло мою увагу: в них по-

відомлялося, що компанії мають право виготовляти за-
кодовані програми, наприклад, фільми…

— Тобто знову відеопродукція…
— Я собі подумала: якщо б хлопці надумали прокрутити 

ще одне дільце, вони б знову розмістили ту саму недолугу 
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рекламу. Тож вирішила шукати в зворотному порядку й зно-
ву скористалася їхніми об’явами, включно з усіма помилка-
ми. У базах даних 2015 року вдалося знайти ТзОВ «ОПА».

— У них є свій сайт?
— Дзуськи, в інтернеті про них — жодної згадки, крім 

тої недоладної реклами. Я  звернулася до знайомих про-
грамістів, дещо відкопала. Насправді вони не надають по-
слуг. І кодують лише свої фільми.

— Які саме?
— Порнографію. Я б навіть додала сюди чарівне слово 

«ґонзо».
Течія розвинулася в  90-ті роки, а  згодом заполонила 

ринок на правах господаря. Назва походить від «ґонзо-
журналістики» 70-х років, коли журналіст повністю за-
нурювався в сюжет і ставав одним із учасників репортажу.

А в порнофільмах саме «режисер» знімав свої забави з ка-
мерою на плечі, а його пеніс ставав окрасою програми. Де-
корацій немає, сценарій відсутній, жодних засобів, окрім 
голого сексу. Дешевий, кепсько знятий, відвертий і вульгар-
ний ґонзо, в якому одну з ролей виконувала ваша сусідка, 
мав неабиякий попит, тому що був вибуховою сумішшю 
банальності й дуже жорсткого порно.

— Отже, Ніна щонайменше двічі у  житті брала учать 
у ґонзо?

— Не виключаю такої можливості. Але, ймовірно, це 
була лише верхівка айсберга.

Стриптизерка знімалася в порнофільмах — геть не сен-
сація століття, але Борнек таки не натрапив на цей слід.

— Твої колеги вже бачили фільми?
— Ні. Але чули про такі. Бо зашифровані вони справді 

дуже надійно.
— Про ці кадри більше відомо через те, що вони закодо-

вані, а не завдяки їхньому змісту?
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— Можна й так сказати.
— Навіщо зашифровувати фільми, якщо їх можна зна-

йти в інтернеті одним натисканням на кнопку мишки?
— Отож-бо й воно, що можна, але не такі. Для перегляду 

належить підписатися на анонімному сайті. У світі, де до-
зволено геть усе, заборона лишень підігріває бажання.

— Але щойно фільм розкодовують, він потрапляє в за-
гальний доступ, чи не так?

— Ні. Програма не дозволить щось скопіювати або пере-
слати. Тож навіть той, хто оплатив послугу, втрачає фільм.

Справді, скидалося на те, що надмірна обережність ма-
ла на меті розпалити глядача.

— Що відомо про самі стрічки?
— Здається, вони дуже, дуже своєрідні.
— Незаконні?
Барбі невизначено махнула рукою. Поняття законності 

в  галузі порнографії можна тлумачити дуже широко  — 
актори завжди підписують згоду на зйомки, що переважно 
унеможливлює в  подальшому будь-яке притягнення до 
відповідальності.

Поліціянтка розгорнула теку: їй уже вдалося надруку-
вати цілі сторінки з хештеґами з їхнього сайту. Коп читав 
у зворотному порядку, але ключові слова промовляли самі 
за себе: «ампутована», «dwarf» 1, «glory hole» (термін, що 
означає цікавеньку гру: в стіні — переважно туалета — ви-
довбують отвір, куди будь-який чоловік може пропхати 
статевий орган; по той бік до нього притискається жінка).

— За словами моїх хлопців, — продовжила Барбі, — ке-
рує клубами такий собі гуру на ім’я Ахтар Нур, що спо-
чатку, ще в  90-х роках, прославився завдяки змазці для 
жорстких ґеїв, яку вдало запустив у продаж.

1 Коротун(ка) (англ.).
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— А тоді він подався у продюсери?
— Мабуть, так. Але спочатку закинув у мережу фільми 

за участю «goo girls» 1.
Ще одна назва для знавців: «липкі дівчата». Вони так 

завзято вправлялися в акробатиці, що часом незрозуміло, 
з якого боку на них дивитися.

— Згодом він вигадав новий жанр. І сам назвав його «біо 
ґонзо», або «органічне порно». Але потім почав надмірно 
шифруватися, і треба було вступити в клуб, щоб мати змо-
гу дивитися його фільми. На мою думку, літери «ОП» в на-
зві компанії означають органічне порно. Буква «А», ймовір-
но, відповідає імені Ахтар.

— Чолов’яга стоїть на обліку?
— Ні. Сам він — пакистанець чи бенгалець, точно не-

відомо. Деколи додає до імені «Сафраз» або «Бухарі». Який 
у нього статус у Франції — теж не зовсім зрозуміло. Усі 
фірми він створював на підставних осіб. Нині орудує спіл-
кою, в якій дозволені будь-які вподобання. Сам він спові-
дує дивакувату суміш ґонзо з тантризмом 2, що, як завжди 
в нього, закінчується жорстким порно.

А Ніна не просто знялася в кількох сороміцьких кіно-
стрічках, але в такий спосіб виявила, мабуть, певну схиль-
ність до свавілля. З  «натуризму-стриптизму» так легко 
перейти до «ґонзо-тантризму».

— Барбі, ти найкраща, — підсумував він, підводячись. — 
Де шукатимемо пташку?

— Його штаб — на вулиці Параді. Я надішлю тобі точну 
адресу.

— Я зроблю з нього кебаб.

1 Goo girl (англ.) — дівчина, що займається сексом одночасно з кількома 
партнерами, які найчастіше еякулюють їй на обличчя.

2 Напрям в індуїзмі зі своєю системою езотеричної практики.
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13

Шукаючи місце для машини, Корсо пообіцяв собі, що в роз-
мові з порнодилером не вдаватиме з себе пуританина або 
борця за справедливість. Коп ще не знав, що саме означає 
«органічне порно», але надивився в житті на всяке-різне. 
За кілька років роботи в БПТЛ (раніше її називали «Бри-
гадою моралі») крізь вогонь та воду пройшов: улаштовував 
облави на зйомках, де половина акторів були тваринами, 
конфісковував DVD — потім його колеги передивлялися 
їх і не вірили своїм очам: двоє чоловіків потискали один 
одному руки всередині вагіни, порнозірка Х ставила ре-
корд в царині групового сексу (за день вона примудрилася 
близько тисячі разів вступити в  статевий контакт), ще 
одна чемпіонка хоробро витримувала «потрійне проник-
нення», але увага: лише через анальний отвір…

Він більше про це не згадував, викреслив із життя Емі-
лію, яка теж, у свій спосіб, множила рекорди. А він потре-
бував лише спокою, умиротворення, розсудливості…

Офіси «ОПА» розташовувалися в одній із занедбаних 
кам’яниць із внутрішнім подвір’ям; у таких будівлях ко-
лись містилися склозаводи або керамічні мануфактури. 
Звичайно, він не надибав знизу жодної таблички або згад-
ки про шифрувальну фірму, але отримав від Барбі їхнє 
точне місцеперебування: другий поверх ліворуч.

Корсо нишком пробрався в тінь сходової клітки, де ви-
сочів громіздкий вантажний підйомник з бічною решіт-
кою, і, не вмикаючи світла, піднявся нагору. На другому 
поверсі коротко натиснув на дзвінок, адже зараз він тут 
лише в гостях. Минула хвилина — не чути ані звуку. Він 
знову подзвонив. Дві хвилини. Ймовірно, нікого немає. 
Вже 15-та година. Мабуть, Ахтар кудись вийшов у справах. 
Але внутрішній голос змусив його ще трохи зачекати.
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Нарешті на порозі з’явився низенький темношкірий 
дядько з гладким волоссям. Стояв босоніж, у довгій білій 
сорочці й піжамних штанях, і здавався привидом на тем-
ному тлі кімнати. Тут явно не звикли відчиняти віконниці.

— Пан Ахтар Нур?
Чоловічок захитав головою, як заведено в індійців. Кор-

со показав йому поліційний значок.
— Можна до вас?
Ахтар відступив, аби той зміг пройти. Корсо розгледів 

господаря зблизька — зморщена шкіра, напомаджене во-
лосся стояло сторчма: ґуру щойно прокинувся після сієсти.

У темряві вимальовувалася велика кімната, оздоблена 
на східний лад: килим на долівці, шпалери на стінах, меблі 
без ніжок — мабуть, тут завжди сиділи просто на підлозі. 
У повітрі линули пахощі карі та спецій.

— Чай? — несподівано спитав Ахтар пронизливим го-
лосом.

Він манірно пригладив волосся. Корсо лише заперечно 
махнув головою. А  тоді зробив кілька кроків усередину 
кімнати й виявив у глибині декілька комп’ютерів, що сто-
яли на столі. Вони були єдиним джерелом світла в примі-
щенні, але самі монітори беззвучно показували розмиту 
картинку. Корсо змінив думку: Ахтара він застукав за 
роботою, а не після сієсти.

Перед тим, як відчинити двері, індієць закодував кож-
ний екран.

— Я вам заважаю?
— Мав терміново закінчити монтаж, — засміявся індус, 

склавши руки човником на знак вибачення. — Вам не важ-
ко роззутися?

Корсо вдав, що не почув. Він уже був роздратований. Не 
зводив очей із закодованих екранів, що білясто відблиску-
вали в темряві.
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— Ви насправді не хотіли би масали-чаю? Або сандешів? 
Це такі бенгальські солодощі, їх…

— Годі балакати, Ахтаре, — перервав Корсо і  став об-
личчям до індуса.

Він більше не хотів з ним панькатися. На гуру тантризму 
чекало важке пробудження.

14

— Покажи-но мені, чим ти тут займався…
— Не можу, це таємниця.
У сутінках золотаво-коричневе лице Ахтара нагадувало 

блискучий панцир великого жука-скарабея.
— Для поліції не повинно бути таємниць, хіба ти цьо-

го не знав? — промовив Корсо і штовхнув індуса в кріс-
ло на коліщатах, що стояло перед консоллю для відео-
монтажу.

— Все закодовано, я…
— Мені потрібні зображення, Ахтаре, — проказав коп, 

поклавши йому руки на плечі. — Чого ти боїшся? Я й не 
таке бачив. Хіба що твій бізнес незаконний.

— Зовсім ні! Моя фірма…
— Коди.
Корсо став позаду продюсера, витягнув з  кобури Sig 

Sauer і дослав кулю до патронника, а тоді приклав зброю 
до вуха Ахтара.

— Почнемо з першого екрана з лівого боку. Тільки-но 
поворушишся, аби стерти що-небудь, я скроню тобі про-
стрелю.

Індус мимоволі втягнув голову в плечі й заходився на-
тискати на клавіші. Пальці в нього тремтіли. Сніжок на 
моніторі обернувся на дуже чітке зображення  — навіть 
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пікселізація 1 виявилася бездоганною. Марно шукати якісь 
обличчя. Корсо побачив два прутня в одній піхві, а чийсь 
кулак порпався в анусі. Здавалося, що тонка смужка шкіри 
між двома отворами ось-ось лусне.

— Ми знімаємо зблизька, — промимрив Ахтар. — Клі-
єнти стають дедалі вибагливішими, і ми зі шкіри пнемося, 
аби вигадати щось нове…

«Вигадки» Ахтара пахли дивно. Все було схоже радше 
на хірургічну операцію. Органи старанно виголені. Ані 
волосинки.

Кут зйомки змінився, і Корсо зауважив, що всі актори 
також коротко підстрижені. Немов танцюристи буто 2 
в стилі хард.

Усе мало грубий, різкий вигляд, але не було нічого, що 
порушувало б закон.

— Другий екран.
— Не розумію, що…
— Ну ж бо, Ахтаре. У мене зараз терпець урветься.
Вигулькнула нова картинка. Throat gagger. Сексуальний 

кляп. Обома руками чоловік роззявляє рота жінці, що 
стоїть перед ним навколішки, і  плює всередину. А  тоді 
грубо встромлює прутня в глотку і жорстко її шкварить. 
Дивитися неможливо. Пеніс треться об стінки горла із 
глухим звуком. Жінка хрипить і гикає. Сльози, слина, блю-
вотиння…

— Вони прикидаються, — наважився сказати Ахтар. Він 
дедалі жвавіше човгався на кріслі.

1 Цифрова обробка зображення для зміни його якості, наприклад, для 
приховування особистих даних у  ЗМІ. Зображення може частково за-
мальовуватися великими кольоровими квадратиками, блоками.

2 Буто — напрямок сучасного японського танцю. Його виконавці мають 
оголені голови й білий грим.
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— Твої акторки грають навдивовижу переконливо.
Жінка намагалася кричати, але прутень буквально ду-

шив її.
Жорстоко, але й досі нічого протиправного.
— На ринку свої закони, — відбивався індус. — Ми лише 

задовольняємо попит…
— Третій монітор, Ахтаре.
Продюсер похапцем щось наклацав на клавіатурі. Корсо 

бачив піт, що стікав його потилицею. А  може, від тепла 
голови лише розтанув брильянтин…

Пальці, втиснуті в кастет, навідліг вдаряють в обличчя 
жінку, яку прив’язали до андріївського хреста 1. Сталеві кіль-
ця шматують плоть, розпанахують м’язи, ламають кістки. 
Жінка знепритомніла і вже не відчуває ударів, що перетво-
рюють її лице на місиво.

— Отакої, Ахтаре, — вимовив Корсо, в нього навіть у гор-
лі пересохло. — Ось тепер належить тебе заарештувати за 
всіма правилами.

Індус зіскочив з крісла й миттєво став обличчям до копа.
— Та хто ви такий? Що вам треба? — Він більше не вор-

котів, і в нього зовсім зник акцент, як за помахом чарівної 
палички. — Я знаю свої права. Стаття 1 закону від 21 червня 
2004 року: «Спілкування електронним шляхом є вільним, 
що надає інтернету ті самі гарантії, що й друкованим ви-
данням та аудіовізуальним засобам, щодо свободи слова. 
Обмеження цієї свободи може відбуватися лише за умови 
порушень, які стосуються поваги до людської гідності, до-
тримання суспільного порядку та захисту дітей і підлітків».

Корсо усміхнувся й поклав пістолет назад у кобуру.
— Гаразд, Ахтаре, ти добре вивчив урок. Отож, «повага 

до людської гідності» не передбачає використання кастета 

1 Хрест Святого Андрія — хрест у формі літери Х.
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для ударів по обличчю. В такому разі вирок унаслідок вчи-
нення катувань і варварських дій — саме те для тебе.

Ахтар випнув груди під довгою сорочкою. Обличчя ви-
блискувало, як велика чорна оливка.

— Ні, — проказав він, та губи в нього тремтіли. — Всі 
мої акторки підписали договір, який підтверджує, що вони 
погодилися з умовами зйомок.

— Те, що ти називаєш «умовами зйомок», насправді ста-
новить злочин перед законом.

— Ні. Жінки висловили згоду, і йдеться виключно про 
їхнє особисте життя. 17 лютого Європейський суд з прав 
людини виніс постанову щодо справи К.А. і  А.Д. проти 
Королівства Бельгії та закріпив право на «особисту авто-
номію (…) включно з  правом підтримувати сексуальні 
стосунки й розпоряджатися власним тілом, зокрема вчи-
няти дії, які можуть бути розцінені як такі, що завдають 
фізичної або моральної шкоди цій особі»…

Ахтар не вгадав: з такою жінкою, як у Корсо, доводить-
ся знайомитися зблизька із законами, що стосуються са-
домазохізму.

— Обвинувачувані забули сказати, що варварські дії 
були зняті на відео, а згодом продані в інтернеті.

Індус явно тішився з того, що мав нагоду посперечатися 
зі справжнім фахівцем.

— Отож, ви, напевно, знаєте, що Суд визнав: якщо потер-
пілий попередньо надав згоду й діяв відповідно під час сексу-
альних стосунків, це слугує виправданням та знімає обвину-
вачення. Після цього можна продавати фільм цілком законно.

Він наблизився до екрана, на якому досі тривала бійня, 
та поклав руку на комп’ютер, як скульптор — на один із 
своїх творів.

— Садомазохізм є складовою сексуальної свободи, що 
її визнає держава стосовно громадян у  демократичному 
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суспільстві. Ця ухвала докорінно змінила судову практику 
після справи Ласкі, Джаґґарда й Брауна 1 в 1997 році, і тепер 
питання вважається закритим.

Корсо примусив себе поглянути на обличчя в квадрати-
ках пікселів, що тепер нагадувало якийсь шмат тухлятини, 
підвішеної на гак м’ясника. Він шмагонув індуса стволом 
пістолета по писку й притиснув до стіни.

— Слухай-но сюди, хвойдо. Я сюди приперся не заради 
курсу лекцій з права, а твої дурниці про садо-мазо і Євро-
пу й  поготів не слухатиму. У  лютому 2012-го і  травні 
2013-го в кількох фільмах ти зняв Софі Серейс, цебто Ніну 
Віс. Що саме вона для тебе робила?

— Софі Серейс? Ніна Віс? Насправді, не розумію, я…
Корсо вцідив його руків’ям пістолета й розбив носа.
Горопаха повалився на підлогу, а тоді поліціянт додав:
— Її вбили десять днів тому. В новинах цілий тиждень 

лишень про це й розповідали. Портрет можна побачити 
будь-де в мережі. Ти завжди чудово поінформований і мав 
упізнати її!

— Н-Ніна належала до нашого клубу… Вона… вона по-
стійно працювала в нас…

— У її рахунках знайшли тільки дві платіжки. Решта 
часу ти платив їй начорно?

В Ахтара був поламаний ніс, губи набрякнули, але він 
таки вичавив із себе посмішку.

— Ви нічого не зрозуміли… Ніна завжди виконувала 
ролі зі своєї волі. Задля втіхи! Моя філософія привернула 

1 Справу широко висвітлювали в пресі. Йшлося про звинувачення ґеїв, що 
добровільно знущалися із себе та знімали сексуальні ігри на плівку для 
свого перегляду. Обговорювалося, чи може добровільна згода жертви на 
мордування бути приводом для висунення звинувачення. Усі обвинува-
чувані отримали тоді терміни ув’язнення.
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до себе серця та голови. Ми не фільми робимо, ми при-
чащаємо… Ми…

Корсо ушкварив індуса в  щелепу: мовляв, добре його 
зрозумів.

— В яких фільмах грала Ніна?
— Ви щойно бачили.
— Брешеш! Ніна була стриптизеркою. І ніколи б не до-

зволила себе поранити або спотворити у ваших іграх для 
навіжених.

— Вона працювала всередині групи, — миролюбно від-
казав індус. — Члени клубу мають право обирати знаряд-
дя й засоби для служителів культу, які…

Корсо намірився вліпити Ахтарові ще одного ляпаса, але 
його рука так і  зависла в  повітрі. Емілія, гола, у  ванній 
кімнаті, тобто вона тоді… Його мозок відмовився домис-
лювати далі й зосередився на поточних подіях.

— Де фільми?
— Мені треба пошукати. На все є посилання, але… я ба-

гато чого знімаю.
— Ким були її партнери?
— Відповідь буде така сама, — обізвався індус, витираючи 

кров та шмарклі, що текли з носа. — З пам’яті я не можу…
Корсо підняв його та знову штовхнув у крісло. Схопив 

його мобільний і набрав номер Сток. Лише за кілька годин 
йому вдалося пробити величезний пролам — аж сам зди-
вувався. У Борнека — чудова команда, але в нього немає 
маленького генія в подертих колготках.

— Я натрапив на слід Ніни Віс в одній цікавій мережі, — 
пояснював він Сток та одночасно стежив очима за індусом, 
який, немов хлопчисько, шморгав носом. — Барбі тобі 
пояснить. Облиш усе та женіть сюди. Техніків із собою 
також прихопіть…
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Ахтар силувався звестися на ноги.
— Ви не маєте права. Для обшуку у вас повинна бути…
Корсо схопив індуса за чуприну — волосся виявилося 

огидно масним на дотик — і засадив у фотель, притиска-
ючи руків’я пістолета йому до горла.

— Зберіть усі жорсткі диски, файли, — говорив він далі 
в  телефон, — бухгалтерію  — словом, геть усе. Візьміть 
паяца, що керує тут конторою, із собою, витрясіть із нього 
коди й  посилання. Знайдіть фільми, в  яких грала Ніна. 
Відстежте її партнерів, техніків, що були присутні під час 
зйомок, а головне — складіть список збоченців, які замов-
ляли відео. Адресу надішлю SMS-кою. Терміново відправ-
те сюди новобранців  — хай стережуть підозрюваного, 
і швидше рухайтеся!

Він натиснув на відбій і причепив продюсера кайданка-
ми до радіатора, якомога далі від монтажної консолі. Від-
чинив вікно, аби випустити надокучливий запах карі, та 
налив чаю, а  філіжанку поставив на срібний піднос, що 
стояв на підлозі. Повернувся до вікна й випив маленькими 
ковтками, намагаючись заспокоїтися.

Насамкінець підійшов до Ахтара, який стогнав у куточ-
ку. Скарабей обернувся на слимака. Корсо взяв у  руки 
потертий шкіряний пуф і всівся біля нього з філіжанкою.

— Дай-но мені свою мобілку.
Вільною рукою індус видобув з кишені телефон і про-

тягнув його копу.
— Доки не прибула моя команда, — провадив Корсо, 

забираючи собі апарат, — ти мусиш підкинути мені якусь 
дрібничку, ім’я, деталь, що миттєво підштовхне мене в по-
трібному напрямку.

Ахтар хлюпав розквашеним носом і випльовував із себе 
криваве мокротиння.

— Не знаю, що ви маєте на думці… Я…
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Навіть не підводячись, поліціянт копнув його в ребра.
— Ім’я, почваро. Пригадай партнера, хлопця, з  яким 

Ніна поділяла свої довбані захоплення, техніка, з яким 
вона трахалась, абощо. Назви щось, хай тобі грець, або 
клянусь: моїм колегам доведеться відскрібати тебе від 
підлоги.

Той знову відхаркнув на килими, а тоді вимовив, хоч як 
важко йому було дихати:

— Знайдіть Майка… Порнозірку… Він працював укупі 
з нею. Гадаю… гадаю, вони якось пов’язані…

— Що означає пов’язані?
— Існували на одній хвилі. Він її привів до нас.
— Де мені його шукати?
— Я… в мене нема його даних…
Корсо знову підняв чобіт — він з легким серцем морду-

вав негідника.
А той скоцюрбився в куточку.
— У… у Везіне. Сьогодні в них зйомка… Я скажу вам, 

де це…
— Його справжнє ім’я?
— Треба шукати у файлах. Принаймні всі його кличуть 

Фройд.
— Фройд?
— Інтелектуал.
Раптом хтось почав гатити в двері із криком: «Поліція!»
— Побачимося в 36-му, — додав Корсо й підвівся. — На-

даси моїм колегам усі коди, відповіси на всі їхні питання, 
решту часу триматимеш пельку на замку.

— Я… хочу зателефонувати адвокатові, — просичав він 
крізь розхитані зуби.

Коп наостанок дав йому ще одного копняка в  живіт 
і пішов відчиняти двері новобранцям. Ахтар розридався.

— Як на мене, надто чутливий ти для аса садо-мазо.
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— Лікарю? — Корсо мчав уперед на захід і водночас теле-
фонував судово-медичному експерту з ІСМЕ 1. — Комен-
дант Стефан Корсо, Бригада карного розшуку. Мені пере-
дали справу вбитої стриптизерки.

— То що?
Він явно заважав. У голосі бриніло відлуння холодної 

кімнати. Лікар був новим, Корсо його ще не знав.
— Десять днів тому ви проводили розтин Софії Серейс. 

Хотів би дещо уточнити.
Ескулап зітхнув. Корсо чув, як той віддавав розпоря-

дження помічникам, ніби режисер, що наказує: «Ріжте».
— Слухаю вас.
— Декілька разів читав вашу доповідь, проте не знайшов 

жодної згадки щодо вагінальних пошкоджень.
— Я вже казав і ще раз наголошую: жінка не була зґвал-

тована.
— Хочу поговорити про давні травми, можливо, якісь 

рубці.
— Тобто?
Лікар помітно зацікавився.
— У нас уже є докази, що Софі Серейс знімалася в по-

рнострічках із садомазохістським забарвленням. Тож ви 
нічого не зауважили?

— Ні.
— Жодних анальних тріщин, вагінальних розривів?
— Кажу ж вам: нічого не зауважив.
— І не проводили обстежень щодо хвороб, які переда-

ються статевим шляхом?
Ескулап не витримав:

1 Інститут судово-медичної експертизи.
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— Тіло різали, ламали, шматували, і ви ще хочете, аби 
я  перевіряв, чи не хворіла жертва на хламідіоз? Ви що, 
знущаєтеся з мене?

— Дякую, лікарю.
Щойно Корсо опинився у кварталі Оборони, він знову 

пригадав перестрілку в Нантері. Двох убили недавно, а ни-
ні розпочато кориду з індусом. Насилля — ніби грип, яко-
го важко позбутися.

Нескінченний тунель Оборони тягнувся попід західним 
передмістям. Немов потяг Євростар, який проносився під 
чорними хвилями його молодості. А тоді знову задзеленчав 
мобільний. Сток і Людо вже прибули на місце: переїзд роз-
почали. Обладнання мали перевезти на склад неподалік 
Берсі, де зазвичай БКР зберігала речі, вилучені під час об-
шуків. Там комп’ютерники з  ПБК (Підрозділу боротьби 
з  кіберзлочинністю) зануряться у  вивчення експонатів 
музею жахів Ахтара Нура.

— А привід? — запитала Сток. — У чому його звинува-
чуємо?

— Передивись кілька фільмів і зараз усе второпаєш. По-
бачимося в 36-му за дві години.

Він виїхав з тунелю й потрапив на іншу планету. Тепер 
поліціянт просувався широким проспектом, на якому ви-
сочіли гордовиті дерева, скляні будинки й  пихаті вілли.

Корсо перетнув Сену, дорога D186 привела його прямо 
туди, куди він мав потрапити: на проспект Еміля Тібо. Зйом-
ки відбувалися в будинку з дерев’яним каркасом, що ховав-
ся за суцільним парканом і переливчастими каштанами.

Аби не виділятися, Корсо вирішив відрекомендувати 
себе як друга Ахтара. Йому захотілося відчути дух «клубу», 
тишком наблизитися до Майка, себто Фройда.

Капловухий культурист відчинив йому ворота. Щойно 
він згадав Ахтара, на нього посипалися питання. Корсо 
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вдався до хитрощів і  описав ігри з  перших серій, що їх 
запам’ятав, коли був у індійського гуру. Але враження не 
справив.

Тоді він вирішив перервати розмову, що більше скида-
лася на каверзне опитування, і запропонував зателефону-
вати самому Ахтарові.

— Звати тебе як? — запитав Хі-Мен 1.
— Корсо.
І той натиснув на екран. Пан або пропав: Корсо залишив 

мобільний індуса в новачків, які, мабуть, уже передали апарат 
його команді… Або він валявся десь на дні опечатаного міш-
ка, і тоді ніхто не відгукнеться на дзвінок, або ж поліціянти 
тримали його в руках, але все одно треба було, щоб Ахтар 
стояв десь поблизу. В такому разі можна примусити підозрю-
ваного говорити через гучномовець — під дулом пістолета…

Корсо почув сигнал, що відлунював у вухо цербера. Він 
розглядав логотип на його светрі «Лакост»  — на м’язах 
культуриста щелепи крокодильчика ніби розтягнулися 
в усмішці.

Друге припущення виявилося слушним. Ахтар озвався, 
надав дозвіл — і Корсо шурнув у святе святих. Алея, по-
сипана жорствою, абстрактні скульптури посеред травни-
ків, засклені стіни із лляними фіранками.

На порозі оселі Хі-Мен скомандував:
— Знімай черевики.
Якась манія в їхньому середовищі. Корсо роззувся й по-

сунув за провідником крізь плутанину кімнат — здавало-
ся, що меблями їх обставляв сам Людвіґ Міс ван ден Рое.

Коп уже був присутній на зйомках порнофільмів. Загалом 
там дуже мило: голі актори обговорюють родинні справи, 

1 Обдарований надзвичайною силою герой американського мультсеріалу 
“Хі-Мен і володарі Всесвіту”.
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футбол чи автівки й водночас займаються самозбудженням, 
а хтось перевіряє їх на ВІЛ або налагоджує світло.

Але тут усе інакше. Трупа Ахтара приділяла увагу серйоз-
ним предметам, езотериці. Кімнату, де стояв французький 
більярд, а стіни займали полиці з книгами, перетворили на 
гримерну. Тут мовчки купчилися актори — чоловіки й жін-
ки. Усі вони були оголені, коротко стрижені й нагадували 
пацієнтів, готових перенести складне хірургічне втручання.

— Зачекай тут, — кинув атлет і зник.
Корсо силувався не впадати у вічі. У нетрях білих тіл, 

спухлих прутнів, блискучих голів він скидався на якогось 
небажаного збоченця.

Дехто з чоловіків прикріпив собі до члена якусь химерну 
конструкцію, схожу на водяну помпу, — вони вправно ору-
дували нею. Жінки широко розвели сідниці й намащували 
отвір кремом або ж управлялися в розтяжці, спершись на 
більярд. На столику він помітив звичний набір — засоби 
для посилення ерекції, змазки, клізми, але в кількості, що 
могла б слугувати цілою аптекою під час війни.

Серед присутніх не тільки він був одягненим. Широко-
плечий коротунь у синьому, як ніч, флісовому спортивно-
му костюмі та стетоскопом на шиї порався біля акторок. 
Мовчки й хутко, майже нашвидкуруч, він уприскував їм 
якусь рідину, кружляв від одної до іншої. Очевидно, вво-
див знеболювальне з огляду на майбутні виступи.

Нарешті до кімнати зайшов чоловік у довгій білій со-
рочці — таку саму носив Ахтар — і попрямував до Корсо.

— Ти від Ахтара?
— Саме так.
— Він ніколи не відправляє людей на знімальний май-

данчик.
— Колись треба починати.
— Бажаєш переговорити з режисером?
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Він промовляв дуже тихо, поводився церемонно і в до-
вгій сорочці був схожий на служителя культу. Утім, Корсо 
спостеріг у нього на шиї кишеньковий ліхтарик — світло-
діодну лампочку «Maglite», — тобто перед ним стояв відпо-
відальний за «light pussy» («освітлення піхви»); коли відбу-
вається проникнення в статеві органи, той негайно вмикає 
свій прилад.

— Ні, я шукаю Майка.
— Кого?
— Фройда.
— Навіщо?
— Я також продюсер. Мене цікавить його досвід.
— Ходімо.
Корсо рушив услід за супроводжувачем, посунув ще од-

ним коридором, переступив дроти, прикріплені скотчем 
до підлоги, обігнув флайт-кейси 1 з алюмінієвими косинця-
ми. Увійшов до просторої кімнати, де меблі були відсунуті 
та вкриті білими чохлами. Долівку захищала пластикова 
плівка — справжня операційна. Техніки вмикали прожек-
тори, розставляли світловідбивачі. Тут, імовірно, знімали 
якийсь мудрований ґонзо зі штучним освітленням, про-
фесійною камерою, загартованими акторами.

Посередині кімнати розмістили ліжко, тобто матрац, на 
якому хлопці розкладали гумову підкладку, а тоді закрі-
пляли зверху простирадло. В кутку дві оголені акторки — 
їхні потилиці аж сяяли в  денному світлі  — цілувалися, 
а водночас гримерки припудрювали їм сідниці.

— Фройд — це той хлопчина, що сидить он там.
Важко було його не помітити: затуливши очі, спершись 

до вікна, той сидів у  позі лотоса  — звичайно  ж, голий. 

1 Укріплені металевими косинцями валізи для безпечного перевезення 
відеоапаратури.
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Дрібний на зріст, але міцно збудований, бульдожий писок, 
упалі очниці, вибриті брови. Кістки обличчя виступали під 
шкірою, немов металева споруда, що її нашвидку прикри-
ли плоттю та м’язами.

Але справжня несподіванка містилася нижче, між ногами. 
Пеніс довжиною понад 25 сантиметрів, розмір XXL, рухався 
в напруженому ритмі. Правицею він безтурботно мастурбу-
вав, а лівицею змащував кремом смертельну зброю.

Щойно Корсо наблизився, істота розтулила очі й усміх-
нулася:

— Довгенько ти мене шукав.

16

— Я познайомився з Ніною в нашій мережі. У ті часи вона 
надавала поради на сайтах садо-мазо.

— Ми уважно передивилися її ком’ютер: навіть згадки 
немає про щось таке.

— Кажу ж: «у ті часи». Останніми роками їй це було вже 
непотрібне. Вона переступила на той бік екрану.

— Давно це сталося?
— Шість-сім років тому, мабуть.
Порноактор явно не прагнув сповідатися перед поліці-

янтом, але що вже був припертий до стіни, то доводилося 
підтримувати розмову.

Фройд розплутав ноги, витягнув їх і  взявся масувати, 
а відтак підвівся без будь-яких зусиль після довгого сидіння.

— Ходімо, — кинув він, підхопив пачку «Жітан» і від-
чинив засклені двері, — хочу покурити.

Корсо намагався поводитися невимушено, але щоразу 
ніяковів, коли бачив присадкуватого й м’язистого чоловіч-
ка, голого, як римська статуя, спокусливого, як індійський 
барельєф.
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Коли той сперся на дерев’яний балкон, продовжуючи 
дрочити на тлі розкішного передмістя, Корсо аж замилу-
вався видивом, що здавалося геть сюрреалістичним.

— Не звертай уваги, — проказав актор, адже помітив, 
що Корсо розхвилювався. — Я скоро повернуся й не зби-
раюся ковтати їхню гидоту. Майк працює без підстрахов-
ки! З їхніми сраними таблетками постійно стоїть, але все 
відбувається, як в автомата. Стає нецікаво. — Усміхнув-
ся. — Ну, скажімо, так…

Корсо хитнув головою, ніби прекрасно розумів усі тон-
кощі.

— Нам повідомили, що Ніна старалася з усіма бути при-
язною, але насправді мала небагато друзів.

— Я був тим справжнім і єдиним, — підтвердив дог.
— Ви ніколи не спали разом?
— Лишень у фільмах, — посміхнувся Майк. — Її цікави-

ло тільки жорстке садо-мазо. Я сам її заохотив.
— До чого саме?
— До клубу. Фільмів. «Органічного порно», як каже Ахтар.
— Де ж, власне, вона виконувала обряди?
— Не прикидайся, що ти не знав.
— Ахтар силувався щось пояснити, але я так і не второпав.
Майк розсміявся й прикурив ще одну цигарку.
— Ніна була зіркою ігор онлайн.
— Яких ігор?
— Пташечко, — порнозірка випустив з рота дим, — щось 

не схоже на те, що ти дуже просунувся в своєму розсліду-
ванні…

— Поясни.
— «ОПА» пропонує закодовані ігри. Платиш, оглядаєш, 

робиш ставку.
— На що саме?
Чоловік зітхув: гість не тямив ні вуха, ні рила.
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— Ніна була найкращою в  «Загадай бажання» і  «Льо-
дянику».

— Не чув про таке.
— Вона вставляла, наприклад, тоненьку свічку до піхви 

й запалювала ґніт. Ставки в режимі реального часу зрос-
тали, доки танув віск. Що ближче вогонь підсувався до 
тіла, то більше накидали грошей… Ніна була неперевер-
шеною в цій грі. І сама гасила ґніт… всередині піхви.

— А «Льодяник»?
— Ахтар виготовляв капсули вареного цукру, куди до-

давав подрібненого скла. Учасник — тобто учасниця — за-
пихає їх собі у вагіну. Під дією тепла скалки вивільняються. 
Гра полягає в  тому, щоб примудритися виштовхнути їх, 
скорочуючи м’язи промежини. Цебенить кров, пекельно 
болить, дійсно огидне видовище. А гравці від того у захваті.

Поліціянт подумав про медексперта: як сталося, що він 
не зауважив нічого підозрілого?

— Скільки людей підсіло на ваші ігри?
— Кілька тисяч, гадаю.
— А Ніна… ще якісь послуги надавала Ахтарові?
Майк помахав рукою комусь у саду, який з’єднував їхній 

будинок із сусіднім. Корсо витягнув шию: п’ятдесятилітня 
пані в піджаку «Шанель» саме перетинала подвір’я вілли.

Жінку в костюмі міні явно обурило те, що вона побачи-
ла (голівка статевого органа Майка випиналася над краєм 
огорожі, немов маріонетка в  ляльковому театрі), й  вона 
хутко подалася геть.

— Ніна надто захопилася, — продовжив розповідь по-
рноактор. — Я не раз її попереджав. Вона брала учать у так 
званих «сліпих тестах». Дівчину прив’язують до столу па-
тологоанатома, а кат отримує вказівки онлайн від учасників 
парі… Переважно їй у піхву вставляють найхимерніші пред-
мети. Спочатку вона відмовляється, ставки ростуть, а коли 
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сума здається достатньою, дівчина погоджується… Ніна 
була королевою трюку.

— Які саме предмети?
— Мобільний. Заради сміху хтось телефонував, і він дзе-

ленькав усередині. Але могли й жменю рибальських гачків 
запхати…

— Ахтар казав, що Ніну ніхто не змушував…
— Це правда. Гроші перетікали до його кишені. Мерзот-

ник уже голову нам проточив балачками про велике еро-
тичне злиття, але він — лишень гендляр, що натрапив на 
золоту жилу…

— Якщо бабло її не цікавило, навіщо вона приставала на 
такі пропозиції?

— Задля задоволення. Ніні подобалося, коли їй завдава-
ли болю. Насправді.

— Не надто переконливе тлумачення.
Фройд щиглем відкинув недопалок у сад сусідки.
— Їй подобався біль, бо вона себе не любила. А не лю-

била вона себе тому, що була переконана, нібито не гідна 
кохання. Її народили анонімно; сподіваюся, ти про це 
знаєш?

Корсо хитнув головою.
— Ніна собі уявила, що істота, яку не можливо покоха-

ти, — тобто вона сама, — обернулася на істоту, яку слід 
зневажати. Бажання докорінно змінилося. Дівчина тепер 
насолоджувалася болем, тортурами, зневажанням, що ні-
бито заслужила до себе. Її психіка переставила всі ціннос-
ті з ніг на голову. Насилля стало для неї єдиним джерелом 
задоволення.

Корсо вже зрозумів, чому його називали «Фройдом». 
Свою заплутану промову той виголосив на єдиному дихан-
ні, повчальним голосом — якби трошки відірватися, можна 
було б уявити, що він звертається до власного фалоса.
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Коп мучився загадкою: дівчина, що віддавалася на-
стільки божевільним забавам, очевидно, мала чималі 
ускладнення. Тож чому медексперт так нічого й  не по-
бачив?

Але Майк був ладен розвіяти будь-які сумніви.
— Останнім часом Ніна спекалася залежності від ігор 

садо-мазо. Шрами, певно, зарубцювалися. Вона почувала-
ся краще як тілом, так і душею.

— Чому так сталося?
— Чувака собі знайшла.
— Чувака?
Усі свідчення збігалися в одному: 32-річна Софі Серейс, 

вона ж Ніна Віс, була сама як палець.
— Не чіпляй мені локшини на вуха. В  протоколах не 

згадується ніякий хлопець. Катма ні в  мобільному, ані 
в комп’ютері.

Майк ошелешено замахав головою.
— Отже, ви так нічого й не зрозуміли про Ніну. Все, 

що стосувалося її особисто, вона ховала за сімома зам-
ками. В  неї було обмаль таємниць, але вона їх свято 
зберігала.

— Ким був її хлопець?
— Не знаю.
— Вона тобі щось про нього розповідала?
— Небагато. Здається, він був художником.
— Займався садомазохізмом? Де вона його зустріла?
— Навіть гадки не маю, кажу ж тобі! Вона лише зізна-

лася, що подекуди зустрічається з ним і що їй з ним добре.
Цей художник, мабуть, теж був дуже охочий до загадок, 

бо не залишив жодного сліду в житті Ніни. Яке брело, таке 
й стріло.

— Може, пригадаєш бодай щось, адже ми маємо встано-
вити особу?
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— Здається, вона позувала для нього…
— Де можна знайти його полотна?
— Навіть не уявляю.
— В нього є галерея?
— Кажу тобі, ніфіга не знаю!
— Подумай.
Майк провів рукою по голові.
— Носить капелюха.
— Капелюха?
— Одного дня вона мені його описала. Нібито він по-

любляє незвичний одяг. Білі костюми, капелюхи… В стилі 
сутенера 20-х років…

Якось не суголосно з образом загадкової людини. Тут 
треба добре пошарудіти. Може, і вдасться відкопати щось 
цікаве. Хай там як, але це з біса значний крок уперед в роз-
слідуванні, розпочатому Борнеком.

Корсо попрощався з Фройдом, проте за якусь мить по-
вернувся.

— Ще хотів спитати — так, дрібничка.
— Що саме?
— Чому ви всі підстрижені під нуль?
Майк хтиво усміхнувся.
— Ахтар вигадав. Більше скидається на секту. А  втім, 

зручно.
— Для чого зручно?
— Для того, щоб трахати головою.

17

Його команда чекала на нього в залі засідань. У Берсі про-
грамісти взялися за розкодування фільмів — їх виявилося 
кілька тисяч — за «ласкавої підтримки» Ахтара.

— Щось надибали?
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— Жах якийсь, — відказав Людо, що був не з полохли-
вих. — Дівчата справді багато беруть за виступи. Ми ще не 
торкалися фільмів з Ніною, але, гадаю, вони такі ж самі…

— Список передплатників?
— Теж розшифровуємо. Генії інформатики кажуть, що 

вдасться визначити лише IP-адреси комп’ютерів. Згодом 
треба буде віднайти імена їхніх власників. Ми не здаємося.

— Актори, акторки?
— Картотека Ахтара в  повному порядку, але що нам 

з  того? Всі працюють під псевдонімами. Жодних даних 
щодо кадрів.

— Він ніколи не записував, яку видав зарплату?
— Ні. Всі брали участь добровільно. Реально схибнуті 

якісь…
— Що з Ахтаром, ви дозволили йому зв’язатися з адво-

катом?
— Ні. Ми досі шукаємо на плівках щось гаряченьке, на 

чому можна розкручувати звинувачення.
— Копніть навмання. Дівчат там перетворюють на ка-

лапецю.
— Він каже, що їх нібито загримували.
— А одночасне проникнення вчотирьох? А предмети, що 

запихають до піхви та дупи?
Людо стенув плечима.
— Вільний обмін між дорослими людьми, які дали згоду. 

У нас є договори, що їх підписали дівчата. Ахтар пояснює, 
ніби в такій спосіб він їх звільняв від іудейсько-християн-
ських пут, забобон, якими їх пригноблює суспільство, і та-
ке інше. Ми й  далі переглядаємо фільми, але, якщо не 
знайдемо в них дітлахів або тварин, доведеться відпустити 
пана Конферансьє.

Корсо колись гарував на БПТЛ і знав, як і всі в цій залі, 
що постачальників порнопродукції схопити можна лише 
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на використанні неповнолітніх або на статевих актах зоофі-
лів з тваринами. Стаття 521-1 Кримінального кодексу перед-
бачає покарання за «публічно або приватно виконані дії 
сексуального або брутального характеру, або пов’язані 
з  жорстоким поводженням стосовно тварин: домашніх, 
свійських або тих, що утримуються в неволі…» Навіть є за-
кони для захисту коників поні, що потерпають від содомії…

Корсо наказав і далі старанно шукати: ще раз пірнути 
в колодязь із нечистотами, визначити користувачів, а ін-
дуса постійно маринувати, крім того, не дозволяти йому 
спілкуватися з будь-якими знайомими.

— Прокуратура буде в захваті.
— Мабуть, що так.
Коп набрав повітря й повідомив несподівану новину, що 

почув у Везіне: Софі Серейс мала коханого. І на одному 
подиху віддав усі розпорядження. Провести блискавичний 
обшук у неї вдома наступної ночі й постаратися знайти 
бодай щось стосовно незнайомця. Знову навідатися до 
«Сквонка» й опитати її колег. Обнишпорити ринок сучас-
ного мистецтва: можливо, вдасться натрапити на слід ху-
дожника, що носить білий костюм та борсаліно 1. Худож-
ника, що (можливо) зображає у своїх творах стриптизерок 
або порноакторок і  якось пов’язаний зі старою школою 
художників Мулен-Руж.

Сток подала голос — на збори вона вирішила почепити 
великі окуляри, в яких несподівано стала схожою на вчи-
тельку:

— Щось не можу второпати. Ґонзо вже відкидаємо?
— Ні, не відкидаємо.
— А хто займатиметься підписниками Ахтара? Партне-

рами Ніни абощо?

1 Дорогий капелюх, найчастіше фетровий, марки “Борсаліно”.
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— Попросимо вислати до нас підкріплення.
— А чому б не Борнека? — пожартував Людо.
— Хай Борнек робить своє, а ми — своє. До того ж він 

незабаром вшивається у відпустку.
— Половина 36-го будинку виїжджає цього вечора, — 

уточнила Сток.
— Спитайте в Бомпар, кого вона може відправити до 

нас. Завтра все добряче обміркуємо й вирішимо, хто кого 
має опитати.

Копи перезирнулися: цієї ночі вони знову на службі — 
перша новина, а в вихідні на них також чекає робота — 
друга новина.

— Крішна теж цього вечора їде, — несміливо докинула 
Барбі.

— Хай скасовує відпустку!
Після останніх слів Корсо попрощався й повернувся до 

себе в  кабінет. Підбивати підсумки треба без метушні: 
протягом кількох годин він двічі вдало натрапляв на новий 
слід. Навіть не сподівався на такий успіх першого дня.

— Стефане!
Він обернувся: Барбі рушила за ним коридором з текою 

в руці. Знову в його голові майнула думка, що вигляд у неї 
геть недоладний. Вона скидається (і то в найкращі дні) на 
пошарпану Мері Попінс — більшої привабливості їй мог-
ли б надати вінтажний одяг або торбинки з гобеленової 
тканини.

— Я знайшла посилання на поранення, що їх отримала 
Ніна.

— У тебе є час на іншу роботу? — здивувався він.
— Я вмію працювати над двома завданнями одночасно.
А точніше трьома, адже саме вона відкопала Веранна, 

аса в царині мотузок, і доп’яла Ахтара, пильно переривши 
всі рахунки Ніни… Надзвичайна обдарованість Барбі 
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дещо дратувала, завжди здавалося, що вона на крок ви-
переджає групу разом з ним.

Жінка розгорнула теку, де містилися кольорові ксеро-
копії.

— Це картини Франсіско Ґойї.
— Ходімо до мене в кабінет.
Корсо зачинив за собою двері, а Барбі розклала зобра-

ження поверх його паперів.
— Чув про такого художника? — спитала вона.
— За дурника мене маєш, чи що?
Корсо впізнавав відомі полотна: портрети різних по-

статей Мадридського двору, славетний «Розстріл повстан-
ців у  ніч на 3 травня 1808 року», репродукції «Pinturas 
negras» 1: «Два старці», «Шабаш відьом», «Пес»… Спотво-
рені мармизи лякали нав’язливою правдоподібністю.

Барбі вихопила з купи кілька знімків і розклала на ви-
дноті.

— Поглянь — нічого тобі не нагадують?
Жахливі портрети у відтінках від червоного до сепії — 

пики, що дико волали або ж уїдливо посміхалися (важко 
зрозуміти), роти, що розтягувалися від вуха до вуха,  — 
саме такий вигляд мало поранене обличчя Ніни.

— Це з  «Чорних картин»?  — спитав він і  взяв одну зі 
світлин: чоловік зі змарнілим лицем мав скуті ланцюгом 
зап’ястки.

— Ні. Вони називаються «Pinturas rojas» 2. Маленькі по-
лотна віднайшли кілька років тому — їх приписують Ґойї. 
Каторжанин, чаклун, умирущий. Очевидно, Ґойя поринув 
у свої найпохмуріші спогади.

— Де вони зараз?

1 Чорні картини (ісп.).
2 Червоні картини (ісп.).
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— У музеї одного з мадридських фондів. Якийсь меценат 
придбав за шалені гроші. В мене є адреса. Впевнена, що 
злочинець годинами там простоював… Може, він навіть 
іспанець…

Корсо ніяк не міг прийти до тями: вони втретє натрап-
ляють на новий цікавий слід. Ба більше, він і  «милого 
друга» тепер тримає на прицілі. Вимальовувалась певна 
єдність усіх деталей.

— Пошпортаємося в  цьому завтра, — підсумував. — 
Маємо розібратися, що саме відзеркалюють обличчя. Яку 
символіку й глибинний смисл він у них вклав…

— А фонд?
— Переговори з французьким офіцером зв’язку в Ма-

дриді.
— Не хочеш, аби ми туди поїхали самі?
— Ні. Головна робота — тут.
Барбі зібрала докупи ксерокопії та втиснула йому теку 

під пахву.
— Ти помиляєшся. Наш убивця підживлює своє боже-

вілля картинами. Все закручено довкола них.
— Кажу тобі, знайди офіцера зв’язку.
Барбі неохоче погодилася. Як усі маленькі генії, вона 

була вразливою — справжній недолік для поліціянта.
Жінка вже намірилася йти, але Корсо покликав її назад:
— Ти чимось зайнята?
— Жартуєш? Щойно ти завантажив нас роботою на ці-

лих три дні.
— Ні, я хотів спитати, чи є в тебе час, щоб випити тро-

хи вина?
— Еге!
— Що означає «еге»?
— За сім років чесної та вірної служби ти лише двічі за-

пропонував мені перехилити з тобою чарку. Уперше — аби 
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сповістити про намір вигнати одного з хлопців нашої гру-
пи. Удруге — аби повідомити, що жінка, яку я щойно аре-
штувала, повісилася в  камері. Одне слово, для мене це 
було завжди поганим знаком.

Він спромігся на усмішку.
— Хочу в тебе дещо попросити.
— Мені вже стає моторошно.

18

— Свідчення? Свідчення про що?
— Про мою порядність. Підтвердження того, що я гар-

ний батько.
Барбі метельнула головою, ніби щойно почула добрий 

жарт. Вони сиділи в кав’ярні на площі Дофіна, далеко від 
місць, що їх зазвичай відвідують поліціянти з Іль-де-ля-Сіте.

— То що? — гаркнув Корсо з викликом.
— Либонь, справа про розлучення почалася для тебе не 

надто вдало…
— А ти хіба знаєшся на розлученнях?
Він не був готовий до балачок у дусі Катрін Жано.
— Просто… чи воно того варте? Що саме ти хочеш до-

дати до справи?
— Свідчення, світлини, де ми з Таде щось робимо вдвох… 

Хотів би також потім записати свої думки про виховання. 
Яким повинен бути батько.

Барбі відпила ковток кока-коли без цукру. Вона тримала 
келих обіруч: мабуть, хотіла пропустити прохолоду напою 
аж попід шкіру.

— В тебе є друзі? — запитала вона.
— Небагато.
— А родина?
— В мене є Таде.
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— І ти маєш час забирати його зі школи? Займатися 
з ним іншими справами?

— Роблю все, що від мене залежить.
Барбі усміхнулася, але тільки щоб пом’якшити подальші 

слова:
— Словом, ти покладаєш єдину надію на твердження 

колег.
— Кого обходить, де я назбирав свідчення.
— Тоді чому б тобі не звернутися до злочинців, яких ти 

заарештував під час служби у відділку?
— Я про це думав.
Звичайно, вони собі жартували, але він вважав цілком 

законним надати слово й  своїм ворогам. Вони точно по 
слово не лізли б до кишені. Але такі свідчення змалювали б 
його лише як копа.

— Можна з тобою говорити відверто? — звернулася до 
нього Барбі після того, як знову відпила прохолодної коли.

— Уже давненько ти в мене не питала про дозвіл.
— Коли мене долучили до групи, Таде мав 2 роки. Я ди-

вилася твоїми очима на те, як він підростає, і могла пере-
свідчитися, що ти справді — чудовий батько. Принаймні 
докладаєш усіх зусиль, як сам кажеш.

— Проте?
Молода поліціянтка зволікала з відповіддю, ніби збира-

лася з духом.
— Щойно опинишся перед суддею, попри всі твої над-

звичайні успіхи на службі й вигляд пробийголови, довго 
ти не протримаєшся.

— У мене вигляд пробийголови?
Барбі не обізвалася.
— Навіть уявляти не хочу, що почнуть говорити друзі 

твоєї колишньої.
— Сумління мене не гризе.
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— Авжеж, лише, як би тобі краще пояснити, в твоїй при-
сутності ніяковієш.

Корсо перетравлював почуте. Барбі скористалася з на-
годи, щоб висловитися про все, що накипіло:

— Не п’єш, але складається враження, ніби ти щойно 
виписався з  курсів анонімних алкоголіків. Не вживаєш 
наркотиків, але досі перебуваєш під впливом того, на що 
наражав себе замолоду. Борешся за справедливість, але 
чомусь здається, що ти лише намагаєшся уникнути пока-
рання. Якщо жартуєш, то завжди якось вимушено, а коли 
залицяєшся, то начебто допит улаштовуєш. А щасливим 
я тебе бачила тільки зі зброєю в руках.

— Це все?
— Ні. Ти розриваєш шлюб із жінкою, як і добра полови-

на парижан, але всім уже ввижається підготовка до теро-
ристичного акту  — ніби жертви десятками лягатимуть 
тобі під ноги.

— Таде  — найдорожча у  світі істота для мене. І  дуже 
важливо, якими будуть наслідки нашого розлучення.

Вона хитнула головою, начебто психоаналітик, що в та-
кий спосіб підтверджує наявність ознак хвороби, а не зго-
ду зі сказаним.

— Уже не кажу про те, що Емілія здатна назбирати не-
схвальних відгуків про тебе в самому 36-му будинку.

— Що мені можна дорікнути? І в нас розкритих злочинів 
найбільше у відділку.

— Знаю, дякую, що нагадав, але хай там як, тебе не мож-
на назвати бездоганним поліціянтом.

Корсо вмить збігли на думку всі справи, коли він до-
зволив собі надмірно лютувати. Але кому вдасться видо-
бути звіти про його незаконні дії з-під грубого шару архів-
них паперів, де їх старанно заховала Бомпар?
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— Під час розслідувань ставишся до родичів жертв, як 
до винних, і водночас поводишся так, нібито хтось образив 
тебе особисто, — продовжувала Барбі. — Начебто один із 
героїв бойовика «Карателі», що чинить самосуд з пістоле-
том у руці.

— Перебільшуєш.
— Зовсім ні. Коп з відділу карного розшуку носить чор-

ний однострій з поваги до сімей потерпілих і все життя 
сліпне над доповідями. А ти ні разу не спромігся одягнути 
піджак і  всю писанину перекинув на Крішну. Не годен 
комусь поспівчувати. Ніколи не буваєш ввічливим, не по-
важаєш людей. Біда, а не коп. Чесно кажучи, ти досягнув 
непоганих результатів, однак усі вважають, що було б кра-
ще, якби ти знову зайнявся тим, з чого почав, — оператив-
ною роботою.

Корсо видихнув. Він і сам не сподівався, що така роз-
мова збадьорить його, наче холодний душ.

— Ти закінчила?
— Ні. Є ще тілесна проблема.
— Яка тілесна проблема?
Вона знизала плечима й  зазирнула в  келих, де на дні 

лежала здохла скибка лимону. На кожному пальці дівчина 
носила каблучку — геть не біжутерію з бутиків Вандом-
ської площі, радше якісь байкерські прибамбаси.

— У тебе як руки не тремтять, то ноги тупочуть або зуби 
скрегочуть. Завжди здається, що ось-ось вибухнеш. Ти 
жахаєш свідків і обвинувачуєш цілі родини. Як це закін-
читься для тебе?

Вони вже остаточно віддалилися від теми розлучення — 
Барбі висловлювала свої думки і, мабуть, промовляла від 
імені всієї команди.

— Хіба ми не обговорювали опіку над моїм сином?
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— Просто намагаюся тобі пояснити: навряд чи тобі 
вдасться виграти справу проти дружини.

Він вирішив не виказувати роздратованості, хай лише 
для того, аби довести Барбі, що вона хибно його змалюва-
ла. Корсо вже хвилин десять перемішував каву  — і  на 
блюдці її було рівно стільки, скільки в самій філіжанці.

Відклав ложечку й додав з відтінком мрійливості в голосі:
— Так чи інак я мушу добитися опіки над сином. Емі-

лія… небезпечна.
— Сподіваюся, ти не будеш розводитися далі щодо цього?
— Не буду.
— Що каже твій адвокат?
— Нібито мені вдасться переконати суддю, лише якщо 

спіймаю покидька зі «Сквонка».
— Нарешті гарна новина.
Від скинув на неї очима.
— Гадаєш?
— Звичайно. Ми його схопимо за яйця.
Вона підвелася, намацала кишені й шпурнула на столик 

п’ять євро.
— Вертаюся. Приєднаюся до інших і майнемо на обшук.
Вона схопила торбинку й повернулася спиною.
— То можна розраховувати на твоє свідчення чи ні? — 

знову запитав Корсо.
— Авжеж. — Вона підморгнула. — І не забуду наголосити, 

що ти в нас найкращий стрілець із короткоствольної зброї.

19

Геть отетерілий Корсо повернувся до автівки й почав без-
цільно кататися вулицями. Вечір оповив м’якою габою 
набережні; під звабливою запоною тіні Париж наїжачив-
ся… ніби його вдарило струмом.
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Стефан спробував зателефонувати Емілії, але вона так 
і не відповіла. Він уявляв собі Таде, хлопчика зі скуйовдже-
ною білявою кучмою й  темними очима (як у  матері)  — 
і в нього у грудях щось стискалося, мов від удару каменем, 
кинутим якимось бешкетником. Згадав, що не зможе ба-
читися із сином протягом місяця, проте ніхто не попере-
джав про вимушений карантин, і він не встиг навіть по-
прощатися з малим, це вже занадто — насправді занадто.

У подальшому можна очікувати й гіршого. Без сумніву, 
йому не довірять сина. Він буде змушений задовольнятися 
крихтами з чужого столу, і щовечора його гризтимуть дум-
ки про те, що Емілія може затягнути хлопчика до садо-
мазо-ігор.

Очі закипіли слізьми. В такі миті, як за старих добрих часів, 
у ньому прокидалися демони, приспані на дні душі. Для ко-
лишнього наркомана роки без зілля були ніби стіною, яку він 
терпляче вибудовував на хисткій поверхні. Щойно приди-
вишся до неї ближче — і вона розсиплеться на друзки…

Він повернув у бік Королівського моста, щоб дістатися 
до правого берега, й рушив у зворотному напрямку. Ліх-
тарі запалювалися вздовж Луврського музею, і  це було 
схоже на одкровення: тепер він знав, куди мчав.

Кілька місяців тому Корсо знайшов собі ідеальну кохан-
ку: молоду, лагідну, скромну. Повнява чорнявка не була 
красунею, але під широкими сукнями ховала розкішні 
форми. Пересічна дівчина в окулярах і пов’язці, якою вона 
стягувала собі волосся на зразок Кіта Річардса, ніколи 
явно не палала бажанням, але навдивовижу легко розкрі-
пачувалася в ліжку. І в такий спосіб у нього створювалося 
враження, що він натрапив на істоту, яку можна зіпсувати, 
забруднити — тільки так він міг збудитися.

Він зустрів її під час розслідування одного з нічних по-
грабувань: власнику ювелірного магазину прострелили 
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голову. Молода продавчиня не була свідком самого вбив-
ства, але Корсо однаково вирішив потішити її. Відтоді час 
від часу приходив до неї, аби припасти до цілющого дже-
рела, але щоразу, коли дівчина починала говорити про 
спільне майбутнє, вдавав, що не чує… Якщо  ж вона не 
вгамовувалася, він вигадував якусь «невідкладну роботу» 
і щезав.

Міс Берет — вона часто носила рожевий берет, що на-
гадував йому пісню Прінса «Малиновий берет» — мешка-
ла в XII окрузі.

Поблизу Берсі він подумав, що краще було б навідатися 
до комп’ютерників (вони працювали поруч) або проїхати 
ще трохи вздовж набережних до Іврі-сюр-Сен і долучити-
ся до обшуку в Софі Серейс. Але йому забракло сили. За-
хотілося навпаки віддалитися від убивства Ніни, від її 
зведеного криком рота, від огидного світу Ахтара.

Коли Міс Берет відчинила двері, на ній були спортивний 
костюм та капці; окуляри вона зняла, волосся затягнула 
в пучок, а сама нагадувала м’яке морозиво в ріжку. Такою 
вона була не схожа ані на слухняну дівчину, що ховає при-
нади, ані на гранату з видертою чекою, як у перші ночі, — 
радше скидалася на сестричку, про яку він завжди мріяв.

Міс Берет лише усміхнулася, щойно побачила копа 
в дверях — той дивився понуро й аж тремтів у куртці. 
Вона вже збагнула, що він навідався не за пестощами й на-
віть не для того, щоб потеревенити. Прийшов лишень за 
коробкою розігрітої їжі, порцією макаронів і  вечірньо-
п’ятничним телесеріалом.

20

Корсо мчав вулицями свого минулого: проспектом Пабло 
Пікассо, вулицею Моріса Тореза, проспектом Жоліо-Кю-
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рі… і  бачив тіла, підвішені до ліхтарів: голі, покалічені, 
пошматовані. Він натискав на газ, але автівка не рушала 
з місця. Тільки краяв душу майже людський лемент сирени. 
Однією рукою він тримався за кермо, а іншою шукав кноп-
ку, аби вимкнути двотоновий сигнал, але не знаходив її…

А тоді збагнув, що мозок йому пиляє телефонний дзвінок. 
Коли він розплющив очі, його рука вже стискала апарат.

— Розбудила?
Корсо розпізнав голос. Підніс до очей годинник: майже 

восьма ранку. За одну мить, у пришвидшеному темпі, при-
гадав події вчорашнього заспокійливого вечора: паста кар-
бонара від Міс Берет, якийсь заплутаний фільм — стилі-
зована картина його власного щодення, лише там ніхто 
й ніколи не заповнював протоколів, обвинувачувані по-
всякчас «фатально помилялися», а будь-яке розслідування 
тривало в середньому хвилин п’ятдесят. Надзвичайно.

Відтак він почалапав до ліжка, де мав зазнати звичних 
мук: декілька годин липкого сну, повного кошмарних ви-
дінь. Щоразу прокидаючись, він запитував себе, чи можна 
справді виспатись після таких ночей.

— Як там справи, ragazzo 1?
— Прекрасно. Телефонуєш у справі стриптизерки?
— Між іншим.
З Катрін Бомпар вони були знайомі давно. Можна ска-

зати, завжди. Вона витягнула Корсо з пащі сутеренів Пабло 
Пікассо й відразу взяла для нього кредит, щоб той уставив 
собі зуби — як у всіх наркоманів, у нього вже була стареча 
усмішка: сірувата емаль, розхитані корені, різці поламані 
або геть повипадали… А щойно він закінчив школу полі-
ції, Бомпар офіційно подарувала йому гроші на стомато-
лога — з часом Корсо мав їх повернути.

1 Хлопче (іт.).
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Катрін була кавалером Ордена Почесного легіону, кава-
лером Національного ордена «За заслуги», а  тепер стала 
першою жінкою на чолі Карного розшуку і вже написала 
свою біографію. Брала участь у теледебатах, розводилася про 
нові методи кримінального розслідування й не приховувала 
правих поглядів, але час від часу її аж надто заносило. Неви-
сока на зріст, чорнява, років шістдесяти, не дуже елегантна, 
але з непоганою фігурою, владна, проте досить мила.

Усі ці роки вона піклувалася про Корсо, але явно його 
ніколи не виділяла. Не підштовхувала, а скоріше штовхала: 
його призначали в найнебезпечніші групи, аби він завжди 
пам’ятав, що кожного дня мусить спокутувати колишні 
провини.

Їхні стосунки були дещо двозначними: суміш владності 
й прихильності. Вона зверталася до нього, як до рядового, 
але щоразу, коли вони зустрічалися, Катрін усміхалася до 
Корсо, як до сина, й ставало зрозуміло: вона не шкодувала, 
що витягла його з буцегарні.

Коли він узявся налагоджувати особисте життя, нюх її 
підвів: Емілія відразу припала їй до душі, й вона почала 
заохочувати його одружитися. З іншого боку, сталося так, 
що одного разу вони навіть переспали. Насправді, не вар-
то було цього робити. Незабаром Катрін повернулася до 
чоловіка та дітей. Корсо знову зайнявся злочинцями й жін-
кою-збоченкою.

По телефону він розповів про нещодавні здобутки: пал-
ке захоплення Ніни садомазохізмом, участь в ґонзо-заба-
вах, поява коханця-художника, Pinturas rojas — безсумнів-
не джерело натхнення для вбивці.

— І все?
— Жартуєш, мабуть? Упродовж лиш одного дня ми на-

дибали купу важливих речей, про які Борнеку годі було 
здогадатися за цілий тиждень.
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— Самі розмиті припущення.
— Мені потрібне підкріплення.
— Знаю, твоя зомбі вже мені телефонувала. — Вона так 

називала Барбі. — Я постараюся допомогти. Але ж ти сам 
розумієш: липень. Наші солдати повтікали у відпустку.

— Це терміново.
— Ти мені про це говориш? На якийсь час ЗМІ дали нам 

спокій, але тільки-но вони пронюхають, що розслідування 
не просувається далі, почнеться справжня фантасмагорія. 
Мені потрібні новини — щось конкретне — в понеділок 
зранку.

Корсо не обізвався: роздивлявся довкола. Лялькова хат-
ка Міс Берет, розкладне ліжко, тіснява в кімнаті, а у вік-
ні  — склепіння віадука Мистецтв. Господиня поралася 
в кухні…

— Чому ти зателефонувала? — запитав нарешті Корсо, 
бо добре знав свою хрещену матір.

— Ти вже чув про стрільбу в Нантері?
— Небагато.
— Згадується твоє ім’я.
Він сів на ліжку та схопив сигарети.
— Як це так?
Бомпар різко змінила тон:
— Кілька поліціянтів упізнали тебе там.
— Не розумію…
— Не розумієш? Гадаєш, я повірю, що Ламбер орудував 

самотужки? Що мудрий хлопчик зумів відшукати венти-
ляційну шахту, аби дістатися до автостоянки? Думаєш, 
я проковтну брехню про те, що в сутінках він влучив у то-
го типа з  п’ятдесяти метрів, водночас відбиваючись від 
іншого бандита?

Корсо запалив цигарку. Ядучий опік першої затяжки 
чудово пасував до цієї миті.
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— Я розповім тобі, як саме все відбувалося, — продовжи-
ла Бомпар. — Пабло Пікассо — твоя територія. Лише ти міг 
вказати, де розташована вентиляція. Зрештою, ти найкра-
щий стрілець у 36-му. Тож не знаю, коли, не знаю, як, але ти 
пронюхав, що Ламбера кинули туди, і негайно поперся до 
нього, бо сподівався постріляти, помститися клятій дільни-
ці або комусь там ще — уже й не знаю, що там тебе гризе 
зсередини. Але, Богу дякувати, кожний обирає свій шлях.

— Усе відбувалося не так, — пробурмотів він.
— Але в загальних рисах збігається?
До нього долинав аромат кави, й між стільцем і кутком 

дивана-ліжка він спостерігав за округлими литками гос-
подині та її кумедними капцями у формі пінгвінів.

— Гільзи не відповідають калібру Ламбера, — вела далі 
Бомпар. — Не знаю, чому я досі не забрала в тебе зброю, 
аби розставити всі крапки над «і».

А він — нічичирк. У такі хвилини краще проковтнути 
язика.

— Що тобі в голові перемкнуло, чому ти вліз у цю хале-
пу? Я зі шкіри пнулася, щоб запхати тебе в Карний розшук, 
хотіла, аби ти нарешті жив, як усі люди, але ж ні, є речі, 
сильніші від тебе: вулиця, насилля, безлад.

— Я їм допоміг.
— Еге ж. Тобі просто пощастило: на тебе пожалілася 

тільки мати бідолахи, якого вбили з помпової рушниці, та 
ще й так, що всі це бачили. За тебе своїми боками відбува-
тимуть хлопці з Бригади боротьби зі злочинністю.

Корсо на мить знову пригадав підлітка, якому відірвало 
обличчя. Майже чув, як його мати репетує арабською 
в освітлену ніч: ‘Іібні! ‘Іібні! ‘Аін гу? ‘Аін гу?

— Стефане, — проказала вона лагідніше, — назви мені 
хоча б одну вагому причину, щоб я могла заплющити очі 
на всю цю історію.
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— Мене найімовірніше позбавлять права опіки над Таде.
— Ти ніколи й не мав такого права, і якщо ти й далі так 

поводитимешся, тоді вже він сам ходитиме до тебе на цвин-
тар. Якщо дуже хочеться стріляти, вступай у RAID 1. Лише 
не говори про батьківські обов’язки!

— Я отримав перші висновки від адвоката Емілії, — на-
посідав він. — Вони мене змішали з брудом, і тепер я злий.

— А чого ти сподівався?
— Таде не повинен лишатися з нею.
— Тоді розповідай усе, як воно є насправді. Вкажи на її 

недоліки. Збери на неї досьє. Ти коп чи хто, хай тобі грець!
Він уже міркував над цим: провести своє розслідування 

щодо колишньої. Стеження, прослуховування, затримання 
на місці злочину… Він знав, як до цього підійти, але це був 
меч двосічний: зловживання владою, політичне переслі-
дування тощо. А головне — він знову стикався з дилемою, 
бо не хотів лишати слідів, про які згодом довідається Таде.

— Побачимо. Ти не могла б мені надати свідчення?
— Стосовно чого?
— Підтвердження того, що я зразковий батько.
— Звичайно. Я саме так і вважаю.
Схвальний відгук розтопив йому серце. Раптом у голові 

майнула думка, що документ, підписаний керівником Кар-
ного розшуку, може справити враження на суддю.

— Дякую.
— А зараз знайди мені того покидька, що спровадив на 

той світ танцівницю!
Він натиснув на відбій. А тоді до кімнати зайшла Міс 

Берет — чекала, напевно, що він завершить розмову (вона 

1 Елітний підрозділ французької поліції. Назва складається з початкових 
літер чотирьох слів: Recherche (пошук), Assistance (підтримка), Intervention 
(реагування), Dissuasion (стримання).
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поважала його роботу). Дівчина принесла тацю з кавою та 
канапками.

Корсо обдарував її усмішкою, але підвівся й хутко одяг-
нувся.

В голові сяйнула нова думка.

21

Корсо рушив у бік аеропорту «Орлі».
Напередодні, перед тим, як заснути, він переглянув до-

кументи, що лишила йому Барбі: Pinturas rojas. Коли його 
зборов сон, у  голові роїлися страшні видива та історія, 
пов’язана з ними.

Старий, оглухлий, пошарпаний життям і  жахливими 
подіями, з якими довелося зіткнутися (а саме у травні 1808 
року він був свідком того, як наполеонівська армія вини-
щувала щоночі жителів Мадрида), Ґойя оселився 1819 ро-
ку в домівці, що за дивним збігом обставин уже називала-
ся «La Quinta del Sordo»  — «Будинок Глухого». Мешкав 
художник самотньо, бо недуга віддалила його від людей. 
І одного дня він узявся розписувати стіни жаскими фрес-
ками з чарівниками, старцями, людожерами…

Наприкінці ХІХ століття фрески перенесли на полотна 
й виставили в музеї Прадо, де вони висять і донині. Але 
тоді ніхто ще не знав, що Ґойя розписував не лише стіни. 
Він також створив три картини, які виявилися ще мото-
рошнішими: портрети спотвореного каторжника, ча-
клунки зі стражденним лицем, хворого з мученицьким 
поглядом…

Полотна відшукали в 2013 році на горищі будинку яко-
їсь кастильської аристократичної родини й продали од-
ному з мадридських фондів, що згодом виставив їх у сво-
єму музеї.
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Саме туди вирішив їхати Корсо.
Знайшов рейс на 11-ту годину 10 хвилин, і назад — о 17-й 

годині. Так у нього лишалося багато часу, аби помилува-
тися картинами просто на місці, роздивитися всі деталі, 
вгледітися в текстуру, побудову… Підсвідомо він покладав 
надії на поїздку, бо хотів краще збагнути суть божевілля 
вбивці. А також сподівався відчути дух самого місця — 
музею, тому що був упевнений: злочинець частенько його 
відвідував.

Щойно дістався «Орлі», відразу зателефонував Барбі, аби 
підбити підсумки за ніч. Обшук у Ніни нічого не дав. Про-
грамісти встановили особи передплатників клубу Ахтара 
за допомогою кредитних карт, які вони використовували 
для придбання абонемента. Виявилось, що їх менше, ніж 
передбачалося: лише кілька сотень. По-перше, вони шука-
тимуть їхні імена в картотеці правопорушників та всіля-
ких насильників. По-друге, поцікавляться, якими вони 
є в суспільному та професійному житті. Хай там як, але 
всіх опитати неможливо. Що вже казати про любителів 
мотузки — Людо склав їхній цілий список.

Комп’ютерники перелічили акторів і акторок, що брали 
участь у забавах. Усіх їх з понеділка запрошуватимуть на 
бесіду в 36-й. Декілька днів аж роїтиметься від гостей.

— А ви? — допитувався Корсо.
— Ми знайшли фільми з Ніною.
— І як?
— No comment. Усі йолопи, що таке дивляться, — по-

тенційні вбивці.
— Ахтара опитали?
— Радше відпустили.
— Прошу?
— Його адвокат накинувся на нас і добряче потріпав нам 

нерви, повір мені.
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Корсо не розвивав цю тему. Він і справді вже не вірив, 
що слід Ахтара приведе до чогось путнього.

— А її хлопець?
— Вивчаємо, але досі нічого цікавого.
— Рухайте булками. Навряд чи так важко віднайти ху-

дожника, що полюбляє стриптизерок і  носить капелюх 
борсаліно.

— Мило з твого боку. Міг би й допомогти.
Вона мала рацію. У цей час він дивився детектив по теле-

візору, а згодом дав хропака, пригорнувшись до пишних 
цицьок коханки.

— Можна запитати: а що ти там сьогодні в ката роби-
тимеш?

— Вирушаю до Мадрида, щоб подивитися на Pinturas 
rojas.

Для Барбі це означало, що вона перемогла. Знову ви-
нишпорила щось важливе.

— Гарної дороги, — промовила лагідніше. — Зателефо-
нуємо, щойно з’являться новини.

Корсо проспав усю дорогу, тримаючи документи на 
колінах. Тільки-но літак приземлився на летовищі Ма-
дрид-Барахас ім. Адольфо Суареса, він різко прокинувся. 
На чолі виступили краплі поту, в  голові снували лячні 
видіння.

— Усе гаразд?
Привітна літня жіночка, що сиділа поруч, схвильовано 

вдивлялася в його обличчя.
— Кошмари наснилися, — вичавив він із себе, винувато 

усміхаючись.
— Головне, — проказала вона й поглянула в бік ілюміна-

тора, — що всі живі-здорові.
Корсо втупив очі у віконце, крізь яке вливалося світло. 

Яскраво-білі промені геть не нагадували сонячне сяйво, не 
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свідчили про радість життя, проте були схожі на спалах 
атомної бомби. Профіль старенької на тлі блискучого світ-
ла розворушив у  ньому прикрі спогади. Мертва спека 
2003-го; 24-річний Корсо служить поліціянтом на вулиці 
Луї Блана, в  центральному комісаріаті східної частини 
столиці, і йому доводиться рахувати померлих стареньких 
одинаків, що буквально розтанули в гарячому серпневому 
повітрі.

Він вийшов з літака й аж задихнувся від кастильського 
жару. Страшні видива далекого 2003 року не полишали 
його: забиті вщент морги, шеренги гробів, застиглі зелені 
маски, спухлі згнилі ясна…

Швидко спустився трапом, на пероні вже почасти при-
йшов до тями і поспішив у бік аеровокзалу, до кондиціоне-
рів. Відтак дістався виходу й застрибнув у таксі.

Мадрид він знав, часто приїздив сюди, одного разу на-
віть з  Емілією. Удень місто лише дратувало: білі стіни 
сліпили очі, від гарячого повітря ціпеніло тіло, сонце 
душило будь-які відчуття, але в сутінках столиця відро-
джувалася, знову зачаровувала. Уздовж рівних широких 
урочистих проспектів можна було безтурботно гуляти, 
почуватися королем, що роз’їжджає в кареті.

Особливо вражала архітектура. Пам’ятав, у якому він 
був захваті від статуї фенікса на куполі будівлі Метропо-
лісу, на розвилці вулиць Алькала і Гран Віа, — вона нага-
дувала «Spirit of Ecstasy» 1 на капоті «роллс-ройсів». Фігурка 
на радіаторі величезної машини, галасливої і ще теплої…

Музей Еміліо Чапі стояв на вулиці Серрано, в самому 
серці багатої ділянки Мадрида, де розташовані вілли без-
доганної чистоти й сади з гордовитими пальмами. В до-

1 “Дух Екстазу” — символ богині Ніки. З 2003 р. право на фігурку належить 
компанії «BMW».
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кументах було вказано, що фонд створив на початку 
ХХ століття заможний лікар, який заробив цілий статок 
на фармацевтичних патентах. У 60-ті роки музей перейшов 
у власність групи меценатів, яким дуже кортіло послаби-
ти податковий тиск завдяки купівлі витворів мистецтва. 
Серед останніх придбаних картин — Pinturas rojas Фран-
сіско Ґойї.

Таксі зупинилося перед довгим багряним муром, що 
нагадував стіну для гри в баскську пелоту. Корсо пройшов 
крізь ворота, і перед його очима постала біло-червона спо-
руда під дахом-терасою з гострими кам’яними декоратив-
ними баштами. Він попрямував алеєю з пальмами під звук 
механічних розбризкувачів, що стукотіли в унісон з його 
кроками, ніби пальцями ляскали. Здавалося, поліціянт 
був, як ніколи, далеко від суті розслідування, від території 
полювання вбивці, від місця своєї юрисдикції. Але цієї 
миті в нього виникло майже тілесне відчуття, що він обрав 
правильний шлях.

У холі панувала напівтемрява — не повністю відчинені 
віконниці заважали сонячним променям оволодіти всім 
простором. Дерево, мармур, камінь… І тиша. Тут уже ви-
сіло кілька полотен: з  глибини століть на вас поглядали 
постаті в  обладунках, образи, відтворені в  світлотіні та 
немов натерті до блиску бджолиним воском.

— Un boleto por favor 1, — попросив він на касі.
Він не хотів привертати до себе уваги, а показувати по-

ліційне посвідчення — і поготів. Головна мета: дістатися 
до невеличких червоних картин. А  далі буде видно, чи 
зможе він про щось довідатися від охоронців. Але без до-
помоги іспанської поліції далеко не заїдеш. Крім того, він 
узагалі міг помилитися в своїх припущеннях.

1 Один квиток, будь ласка (ісп.).
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— ¿Quieres entrar? 1

Швейцар у  лівреї вказав йому на старовинний ліфт, 
у якому він побачив поруччя із чорного кованого заліза 
і дверцята з лакованого дерева. Корсо погодився: картини 
Ґойї містилися на четвертому поверсі.

За кілька секунд його перенесли до іншої епохи. Об-
лицьовану панелями кабіну облаштували чорною лавою, 
перламутровими кнопками керування й  огранованими 
з боків дзеркалами, що відбивали світло в напрямі сходо-
вої клітки.

Корсо усміхнувся й знову відчув упевненість у своїх ді-
ях. З кожним поверхом він дедалі більше наближався до 
химерного всесвіту злочинця.

22

Корсо перетнув перший зал, у якому зберігалися релігійні 
полотна Золотого століття. В наступному панували зобра-
ження іспанських придворних тієї ж доби: фрези, камзоли 
й  перли… Кілька туристів походжали туди-сюди з  тим 
зосередженим виразом обличчя, який буває в прочан, ко-
ли вони, нарешті, потрапляють у  святе місце. В  шортах 
і сандалях вони мали трохи кумедний вигляд, але не кра-
щий за тих, хто посеред літа одягається в усе чорне, як на 
фестиваль Геллфест.

У третьому залі він відшукав червоні картини, що ви-
сіли вряд і  губилися на великій білій стіні. Важко було 
помилитися щодо їхньої вартості: оксамитовий шнур не 
дозволяв підходити надто близько. Корсо ніколи не замис-
лювався над тим, який вони мали розмір, хоча в описах він 
чітко вказувався, і тепер картини здавалися крихітними. 

1 Хочеш зайти? (ісп.).
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Імовірно, заввишки менше 50 сантиметрів і ледь чи 30 — 
завширшки. Щоразу, коли він до них нахилявся, картини 
вражали й лякали ще більше. Суцільні згустки насилля.

У підписах просто зазначалося: «Pintura roja n° 1», 
«Pintura roja n° 2», «Pintura roja n° 3», але Корсо перед тим 
читав, що історики-мистецтвознавці охрестили їх відпо-
відно: Крик, Чаклунка, Мертвий…

Крайня з правого боку картина зображала пошрамова-
не обличчя, що, очевидно, і надихнуло Ніниного душогуба. 
Каторжанин або в’язень; у нижній частині полотна в очі 
впадали чорні кайданки й ланцюги. Кінчики рота розтя-
гувалися від захланного сміху аж до вух — водночас рана 
й виклик. Годі було збагнути, чи той чоловік страждає, чи 
тішиться. Зболена міна — диявольська гримаса, від якої 
серце кров’ю обливалося, — повною мірою зіграла на 
двозначності. З нетрів страждання посвячений вдивляв-
ся у вас і сміявся з вашої необізнаності…

Але найбільше дивував — і найсильніше вабив до себе — 
панівний пурпур полотна. Пика із роззявленим ротом 
вигулькувала на червонястому тлі, мов грудка землі з бруд-
ної калюжі. Вона ніби відокремлювалася від неї повільно, 
невблаганно  — так само колись у  кюветах для хімічної 
обробки поступово виступало зображення на папері для 
плівкових фотографій.

Співвідношення частин другого твору (Чаклунка) зда-
валося дивним, новаторським для тої доби (трошки як Пес 
на Pinturas negras). Лінія землі (але тут червоний колір 
радше нагадував лавовий схил, розпечену магму) розби-
вала полотно скісно навпіл. Над віссю виринала жаска 
голова. Розкосі очі, зморщене лице, скуйовджене волосся 
позлипалося від бруду й багна. Чаклунка ніби теж сміяла-
ся з так само роззявленим ротом і щось, мабуть, замисли-
ла недобре проти вас по той бік сірчаної смуги.
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На Мертвому відтінки темнішали — на межі кіноварі 
й карміну з перетіканням у жовто-коричневий. Умирання, 
що мало колір сутінок. На ліжку або ношах можна було 
вгледіти чоловіка. Не в лікарні, ймовірніше, в камері або 
мансардній кімнаті. Дивно покручене тіло, немов намальо-
ване поспіхом, на відміну від надзвичайної чіткості об-
личчя. Різко окреслені риси, величезні очі, виточений про-
філь — і знову широко відкритий рот, який нагадував уже 
не сміх, а небуття, що з кожною миттю захоплювало деда-
лі більше місця.

Свого часу Корсо захоплювався судовою медициною 
й обожнював гортати медичні трактати ХІХ століття. Він 
згадав описи пацієнтів у стадії третинного сифілісу. Тут 
саме такий вигляд: сточене обличчя, запалий ніс, з’їдені 
губи, схожа на лезо ножа велика гомілкова кістка спотво-
рена хворобою, як покручений від високої температури 
металевий каркас. Вірогідно, Ґойя зобразив тут сифілітика, 
якого побачив десь у диспансері або притулку.

Навряд чи все це якось пов’язано з його справою, але він 
був певен, що головоріз навідувався сюди, аби помилува-
тися картинами. Пройнятися ними. Насититися. Вони да-
ли йому поштовх до дії. Або ж нагадали іншу травму, що 
була справжньою причиною тяжіння до вбивства…

Він вирішив спуститися на перший поверх і  опитати 
охоронців: можливо, вони помітили якогось частого гостя, 
дивакуватого поціновувача цих полотен. Щойно він по-
сунув сходами до виходу, як почув гул, що долинав до 
нього знизу й  уже переростав у  дзижчання, а  згодом 
у свист — ліфт піднімався нагору. Крізь ковану решітку 
коп спостерігав за тим, як повз нього пересувається проти-
вага, що опускалася тим нижче, що більше наближався 
засклений дах кабіни. Корсо мимоволі позадкував і почав 
стежити за рухом ліфта.
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А тоді за шибками облицьованої панеллю кабіни він зі 
спини уздрів чоловіка у світлому костюмі та білій панамі 
поряд із швейцаром. Миттєво пригадалися слова Фройда: 
«Він носить незвичний одяг. Білі костюми, капелюхи… На 
кшталт сутенерів 20-х років…» Сутенер щойно оминув 
його і прямував нагору.

Корсо помчав стрілою за ним. Коли він опинився на 
четвертому поверсі, подвійні двері вже були зачинені, 
а  ліфт знову почав опускатися. Корсо метнувся до залу 
з Pinturas rojas: чоловіка в білому там не було. Він пробігся 
іншими залами. Королі, герцоги, блазні Золотого століття, 
а панами — катма. Хай йому грець.

Корсо погнав назад й оглянув сходовий майданчик. Не-
має. Ані туалетів на поверсі. Ані контори. Жодної іншої 
кімнати, окрім трьох залів. Він поринув поглядом у яму, 
з якої ліфт знову сунув угору. Він майнув східцями донизу, 
усвідомлюючи, що саме сталося. Відвідувач зауважив йо-
го — той відбивався в дзеркалах кабінки. На четвертому 
поверсі він залишився всередині й  попросив швейцара 
знову спуститися. Очевидно, присів під якимось приво-
дом, доки Корсо не добіг до поверху, відтак підвівся, коли 
вже той не міг його бачити. Що простіше, то краще.

Годі й думати, щоб спитати в ліфтера, апарат знову летів 
нагору. Корсо поклав останню надію на хол і парк. Коли 
збігав донизу, два питання майнули в голові: чому чоловік 
утік? Як він міг побачити Корсо, якщо не знав його?

На першому поверсі — нікого: ані біля каси, ані в сусід-
ній бібліотеці. Він кинувся до туалетів — чоловічого, жі-
ночого — відчинив усі двері. Nada 1. Насамкінець дременув 
до виходу. Мимохіть раптово зупинився, бо очі йому за-
сліпило світло, а до того ще й від спеки просто підігнулися 

1 Нічого (ісп.).
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ноги. Корсо позадкував до холу, де на нього вже скоса по-
глядали, а тоді відсапався і знову плигнув у пекло.

Поліціянт приклав до чола долоню козирком і  хутко 
оглянув місцину. Можна не перевіряти: нікого на алеях, ані 
навіть у тіні пальм. Краєвид, здається, збезлюдів та геть 
спорожнів. Дерева скидалися на біле полум’я, а  травни-
ки — на сліпучі дзеркала.

Корсо помчав до виходу з парку. Його тінь чітко вима-
льовувалася на світлій жорстві, немов щілина в землі. Він 
дістався до воріт, сперся на ґрати й мусив негайно відсмик-
нути руку: метал опалював шкіру. Горло так само страж-
дало: він біг лише кілька метрів, а в грудях палахкотіло, як 
після вогнемета. Ані душі. Перед ним стелилася зовсім 
порожня магістраль. Йому забракло сил бігти далі. Зре-
штою, куди? Чолов’яга розтанув усередині міста, білого, як 
він сам.

Поліціянт провів рукою по обличчю й круто розвернув-
ся. До холу зайшов засапаний, у  скронях стугоніло, аж 
раптом задзеленчав мобільний. Поглянув на екран: Сток. 
Ніби дзвінок з іншої планети.

— Кат тебе забирай, де ти пропав? — волала культурист-
ка. — Ми тобі вже годину телефонуємо!

Мабуть, Барбі не вибовкала, де він блукає.
Корсо не відразу заговорив, а потім таки вирішив від-

повісти стримано, як і належить босу:
— Що трапилося? Це терміново?
— Знову, чорт!
— Що знову?
— Убили ще одну. Так само понівечили, придушили бі-

лизною, зв’язали, як і минулого разу.
— Установили особу? — схвильовано спитав Корсо.
— Всі її знають, це Елен Десмора, колега Ніни Віс. Міс 

Вельвет!
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Корсо вдалося приземлитися в  Парижі о  16-й годині 20 
хвилин — справжнє диво під час відпусток. Дарма: його 
вже ніхто не чекав на місці злочину. Тіло Елен Десмора вже 
перевезли до ІСМ 1, спеціалісти з КО 2 повтікали, і терито-
рію, де виявили дівчину (пустир в Сен-Дені), тепер оточу-
вала сигнальна стрічка. Проходьте далі.

Прокурор муніципалітету Бобіньї, до якого належало 
місто Сен-Дені, доручив розслідування хлопцям з  93-ї 
РССП 3, які сюди й прибули. Барбі вже заповзялася вима-
гати в прокуратурі Парижа, аби справу передали їм. Але 
паперова тяганина тривала, і надвечір уже ніхто не знав 
точно, хто повинен займатися розслідуванням.

Зараз його група дістала тільки дані огляду, зібрані 
службовцями судової поліції. Корсо не обмовився ні сло-
вом, не пояснив, чому його не було на місці, лише схопив 
стоси надрукованих документів і зачинився в кабінеті. На-
самперед він мав долучити до справи дані про нову драму, 
виважено обміркувати те, що трапилося, — і  забути на 
певний час про події у перегрітому сонцем Мадриді.

Труп знайшли близько 11-ї ранку на незабудованій ді-
лянці між вулицею Капітана Альфреда Дрейфуса та ву-
лицею Флори Трістан, недалеко від залізничних колій 
вокзалу «Французький Стадіон». Правду кажучи, ніхто 
не сумнівався, що на тіло натрапили раніше — місце як-
найкраще годилося для куріння косячків. Проте місцеві 
хлопці не побігли відразу попереджати копів: вони б так 
ніколи не вчинили. Лише після того, як один з них розпо-

1 Інститут судової медицини.
2 Криміналістичний облік.
3 Регіональна служба судової поліції.
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вів про знахідку батькам, ті, нарешті, наважилися покли-
кати споконвічного ворога.

Як і Софі Серейс, Елен Десмора лежала гола, біля неї не 
було ані її речей, ані документів, за якими можна встано-
вити особу. Поліціянти відразу згадали першу стриптизер-
ку. Відбитки підтвердили здогадку.

Як і попереднього разу, жертву в позі зародка перев’я-
зали спідньою білизною. Бюстгальтер  — навколо шиї 
і зап’ясть, труси міцно стягували їх зі щиколотками. «За-
сувний штик», «вісімка» — другий вузол відкритий… Як 
і Ніна Віс, жінка, очевидно, опиралася й придушила себе 
сама, коли сильно потягнула за сплетення.

Такі самі рани на обличчі. Розшарпаний рот, оголені 
ясна, в горло запханий камінь… Корсо перегортав жахли-
ві знімки й пригадував повненьку молоду жінку, що ви-
ступала в  ролі морячка на сцені «Сквонка». Зовнішньо 
танцюристки геть не були схожі. Софі Серейс — висока, 
худорлява білявка з видовженим обличчям і дуже поміт-
ними бровами, а  Елен  — явно фарбована чорнявка зі 
стрижкою під Луїзу Брукс і щокатою мордякою.

Часом, на якусь мить, Корсо згадував чоловіка з Мадри-
да. Чи він дійсно був убивцею? Чи зміг би податися до Іс-
панії, після того, що накоїв у  Парижі? Цілком імовірно: 
вчинив злочин, а тоді вирішив пометикувати біля картин. 
І кожне вбивство ставало для нього, ймовірно, чимось на 
кшталт принесення жертви. Або ж він просто хворий на 
всю голову? Зараз він вирішив забути про видіння в пана-
мі. Належало дотримуватися фактів і провадити розсліду-
вання згідно з правилами.

Він вирішив поглянути за межі того, що бачило око, що 
ховали в собі квартали й вежі: нескінченні злидні, звична 
потворність і пустир, під яким землю, за даними огляду, 
вже понад два століття забруднювали промислові відходи. 
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Нічого спільного зі звалищем, де була знайдена перша 
жертва. Годі й шукати якийсь натяк на символічний зміст.

Можна було тільки помітити, що місце злочину розта-
шовувалося неподалік від вулиці Орденера, біля воріт 
Сент-Уен, де мешкала Елен Десмора, а звалище Потерни — 
недалеко від Іврі, де жила Софі Серейс. Але відстань ні про 
що не свідчила: припустимо, злочинець вибирав, де ближ-
че — він же не вбив Софі прямо в неї вдома, зрештою, як 
і Елен, — у цьому Корсо не сумнівався.

Поліціянти 93-ї РССП телефонували вже кілька разів — 
явно намірилися залишити справу собі, — вони також 
відтворили основні події останнього дня танцівниці. І не 
виявили нічого особливого. Елен мешкала сама. Напере-
додні ходила в «Сквонк» на роботу, тож наступного дня, 
напевно, прокинулася десь опівдні, згодом, коло 13-ї, по-
прошкувала на тренування до оздоровчого клубу «Waou 
Club Med Gym». І зникла пополудні.

Коп зібрав папери, що лежали на столі, та запхав теку 
під пахву. У залі, де проводилися інструктажі, на нього вже 
чекала його розлючена не на жарт команда. На те було дві 
причини: звичайно, вбивство, а також мовчання прокуро-
ра. Вони досі не знали, кому доручать справу. Ніхто не 
хотів гаяти ще кілька годин на папірці. Корсо заспокоїв: 
він уже телефонував у прокуратуру й отримав дозвіл.

І відразу перейшов до нагальнішої теми:
— Хто б там що не казав, а час ми не змарнували.
— Хіба?
Питання поставила Сток: попри чималий досвід вона 

так і не навчилася давати собі раду з розгубленістю, що 
часом хапає кожного копа за горло.

— Ми з  самого початку пішли не тим шляхом, — про-
мимрила вона. — І блазнівський ґонзо геть не пов’язаний 
з убивствами. У злочинця в голові застрягло одне. «Сквонк».
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— Ось чому нам слід поміняти тактику, — погодився 
він. — Зосередимося на клубі. Треба знову опитати Ка-
мінські та його дівчат, дослідити історію закладу, будівлі 
й навіть, чом би й ні, самого стриптизу. Злочинець має 
зуба на кабаре і на цей фах. Мусимо спрямувати всі зу-
силля туди.

— А що з  Ахтаром і  його відео?  — запитала Барбі. — 
Ми ж не залишимо роботу на півдорозі.

— Як там наше підкріплення?
— Бомпар відправляє до нас бісову купу стажистів.
Корсо не сподівався на краще розв’язання: в липні годі 

було очікувати свіжих та загартованих бійців.
— Програмісти з Берсі передадуть нам дані порноакто-

рів і передплатників Ахтара. Новачки розішлють повістки 
про виклик і опитають цих чудових хлопців. А ми зосере-
димося на Елен Десмора і «Сквонку».

— А хто опитуватиме сусідів у Сен-Дені?
— 93-тя РССП візьме це на себе. Зв’яжіться з ними. По-

просіть їх також зайнятися камерами спостереження.
Людо уїдливо додав: у подібних кварталах така апарату-

ра довго не провисить.
— КО зібрали зразки, — вів далі Корсо, ніби й  не чув 

попередніх слів. — Попросіть їх зробити запит на аналізи 
в приватну лабораторію — якомога швидше.

— Півкварталу, мабуть, прогулялося на тому місці, — 
покепкував Людо.

Корсо знову не звернув уваги на його слова:
— Нове вбивство — ще одна нагода вивчити, в який спо-

сіб орудує зловмисник. Уявіть кожний його рух, визначте 
зброю, відтворіть увесь ритуал…

Команда недовірливо мовчала.
— Хтось уже був у потерпілої? — продовжив він.
— Нині там хлопці з Кліньянкура. Досі нічого цікавого.
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— Завтра зранку повертаємося туди. Влаштуємо справ-
жній обшук учотирьох. Треба ретельно переглянути досьє 
Елен. Виявити, чи мала вона щось спільне з Софі Серейс, 
чи вони колись стикалися, чи…

— Хай там що, — втрутилася Барбі, — але на Ахтара 
вона не працювала. Ми вже перевірили.

— Не Ахтаром єдиним… покопирсайтеся серед охочих 
до садо-мазо, адреси вам добре відомі.

Команда потроху розігрівалася. Корсо вирішив, що на-
став час для розподілу завдань  — якнайшвидше, будь 
ласка.

— Людо, — напосів він, — поїдеш у морг, займешся та-
кож зразками ДНК разом з КО.

Тулузець коротко кивнув: цю ніч йому доведеться про-
вести із трупом, а не в інтернеті на звичному полюванні, 
але він не надто засмутився: що не кажи, а форс-мажор.

— Сток, повертайся в «Сквонк» і душу витряси з Камін-
ські та його дівчат. Мені потрібен гарний опис Міс Вельвет. 
А якщо впораєшся до ранку і в тебе лишаться кілька годин, 
розбуди її сусідів.

— Це незаконно.
— Але терміново, тож нас прикриють. І не забудь про 

камери спостереження в її кварталі.
— На що ти розраховуєш?  — перервав його Людо. — 

Сподіваєшся побачити, як просто перед камерою викра-
дають людину?

— Убивця вже вдруге утнув свій фортель, але це ще не 
означає, що він — кримінальний геній або чарівник. Він 
точно лишив якісь сліди, і ми його знайдемо.

Корсо звернувся до Барбі, яка, власне, чекала на свою 
чергу.

— Мусиш добути роздруківку телефонних розмов Елен, 
її мобільний, комп’ютер. Усе хутко проаналізуй.
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Вона сиділа, звично підібгавши під сідниці ногу, трима-
ла на колінах блокнот — студентка-готка та й годі.

— Як вилучатимемо? Адже нам ще навіть не надали до-
зволу…

— Беру це на себе. Треба невідкладно з’ясувати, кому 
дівчина телефонувала, хто телефонував їй останніми дня-
ми, чи знімала вона гроші, чи їздила на метро або ж брала 
напрокат велосипед.

Знову запала мовчанка. Як завжди, кожний замислився 
над своїм куснем роботи. Зазвичай він не надто розходив-
ся про власні заняття, але того дня потрібно було підтри-
мати командний дух.

— Візьму на себе «Сквонк».
Колишня культуристка втрутилася:
— Ти щойно казав, що саме я…
— Ти займатимешся людьми, що там працюють. А я впри-

тул поцікавлюся будівлею, сусідами, історією місця… Бісо-
ве кабаре приховує якусь таємницю. Ось де треба шукати 
мотив злочину.

Бійці ствердно закивали. Нові вказівки стосовно мож-
ливої атаки надихнули військо на подальші звитяги.

— А коханець у капелюсі? Полотна Ґойї? — напосідала 
Барбі.

Корсо блискавично згадав криваво-червоні портрети, ви-
діння в  ліфті, сліпучо-білий проспект… Витримав на собі 
погляд Барбі — лише вона знала, де він мандрував, хоча той 
ще не встиг розповісти про коротку зустріч з незнайомцем.

— Ви щось знайшли? — поцікавився коп.
— Ні.
— Тоді спрямовуємо всю увагу на Елен Десмора. Пере-

глянемо кожний пункт у понеділок із самого ранку. У вас 
попереду двадцять чотири години для відтворення повної 
картини стосовно Міс Вельвет. Питання є?
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Сток піднесла руку, як у школі, — тільки це була школа 
для богатирів.

— А інших дівчат зі «Сквонка» хтось охоронятиме?
— Звісно, що так. Я обмізкую це з Бомпар і…
Він так і не договорив: у кишені задрижав мобільний.
— Пробачте, — проказав поліціянт і витягнув телефон.
Вийшов без подальших роз’яснень. На екрані щойно 

засвітився номер Емілії.

24

— Усе гаразд?
Корсо вдавав із себе безжурного: не хотів, щоб вона від-

чула гнів або зневіру в його голосі. Насамперед боявся, що 
жінка нахабно натисне на відбій. А ще не бажав, аби вона 
сяк чи так тішилася з того, що він страждає.

Правду кажучи, Корсо не очікував від неї дзвінка. А що 
вона зателефонувала, то не з  милосердя чи дружніх по-
чуттів. Емілія знала, що тепер ведеться облік кожного 
дзвінка. Не можна допустити, аби хтось міг дорікнути їй, 
що вона перешкоджає колишньому чоловікові спілкува-
тися з сином.

— Усе прекрасно.
— Де ви там пропадаєте?  — провадив він веселенько.
Емілія загигикала: яка жалюгідна спроба приспати її 

пильність. Але матінка-збоченка була, напевно, в доброму 
гуморі, адже зволила-таки відповісти:

— У Варні, my dear 1… Наші з тобою найкращі часи.
Отже, вони в Болгарії на курорті; Корсо справді прига-

дав, як чудово вони там проводили час. Чорне море на 
світанку, кусливі промені сонця: вже відчувалася близь-

1 Милий (англ.).



129

кість Сходу, від якого відділяли тільки декілька саженів; 
православні церкви щільно стояли на узбережжі, а  їхні 
сліпучі бані ніби танули в самому небі; і саме місто: по-
фарбовані будиночки, кирилиця — дивний край, схожий 
чи то на ярмарок, чи то на санаторій…

— Залишитеся там на місяць?
— Побачимо.
Корсо не напосідав: головне  — не перегнути палицю.
— Таде як почувається?
— Працює над рідною мовою.
Емілія завжди наполягала на тому, аби син говорив бол-

гарською так само добре, як і французькою. Корсо не був 
проти, але тепер ставка на мову дедалі більше ставала на 
заваді в порозумінні між ним і дитиною.

— Але він плаватиме? Інші заняття в нього будуть?
— Він зустрічається з двоюрідними братами й сестрами. 

Зі своєю справжньою родиною. Навіть я б сказала… з єди-
ною родиною, яка в нього є.

Перший удар нижче пояса. Навіщо говорити з нею да-
лі, якщо вона заганяє його в глухий кут і безжально луш-
парить?

— Можу я з ним побалакати?
— Зачекай.
Його здивувало, що Емілія так легко поступилася. Але, 

мабуть, вона теж побоювалася, що він може записати 
їхню розмову.

— Тату?
Щойно він почув синів тоненький, свіженький голо-

сочок — дзюрчання флейти, вирізаної з молодого паро-
стка, чарівний звук, що очищує кров, — як сльози линули 
йому в очі.

— Як ти, зайчику? Весело тобі?
— Ми знайшли їжачка.
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Корсо попросив усе докладно розповісти. І хай що він 
там розказував, важливим був сам голос, вираз обличчя, 
який він уявляв за кожним звуком. Ніби пісня, слова якої 
годі розібрати, проте мелодія вивертає душу.

Йому здавалося, що Таде здатний надавати речам іншої 
ваги: найбанальніші події він розповідав чистим голоском 
так, що вони перетворювалися на щось надзвичайне, не-
мов ті мушлі, які вони збирали разом у Країні Басків, — 
з тисячі скойок, що лежали біля моря, лише ті, які вони 
взяли із собою, ставали справжніми скарбами.

— Цілую тебе, малий. Передай телефон мамі.
Краще першому перервати спілкування, бо, щойно Емі-

лія забере в  нього мобільний, йому здаватиметься, що 
вона йому руку відрізує.

— Тож бувай, Корсо. — Вона вже давно його називала 
власне так. — Ми зателефонуємо тобі наступного тижня.

Її голос начебто обволікав, не був ані суворим, ані різ-
ким, радше густим, чимось нагадував атлас, щільний і пе-
реливчастий.

— Може, приєднатися до вас, що скажеш?
— Я би не хотіла.
Мимоволі він підвищив голос:
— Гадаєш, тобі дозволено розпоряджатися моїми сто-

сунками із сином?
— От не треба зводити нанівець усі зусилля, так ми ні-

коли не знайдемо спільної мови.
— Спільної мови? — раптом він аж заревів. — Коли ти 

зі мною поводишся, як з бидлом і кепським татусем?
Вона видала губами якийсь дивний звук, тск-тск-тск, 

схожий на сичання автоматичного розпилювача води.
— Заспокойся, Корсо. Ми повинні поводитися, як ви-

ховані люди, хоч як це тобі не властиво.
— Набридла ти мені.
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— Бачу, — загиготіла вона. — Ти вбивця, Корсо. А най-
гірше: тебе охороняє закон. Ти — як ті, хто знищив моїх 
батьків.

Наша пісня гарна й нова: мовляв, болгарська спецслуж-
ба колись примусила її батьків, університетських викла-
дачів, дисидентів, виїхати з країни. Корсо не вірив жод-
ному слову жінки. Знаючи доньку, він радше повірив би, 
що вони завзято співпрацювали з режимом і  строчили 
доноси.

— Я лише хочу…
Емілія вже відключила телефон. Корсо сперся спиною 

на стіну в коридорі й почав озиратися праворуч і ліворуч: 
не бажав, аби хто-небудь став свідком його приниження. 
Хоча що з того: половина співробітників на поверсі роз-
лучені й гарують, як коні, щоб сплатити космічні аліменти. 
Закон утроби…

— Ми не второпали. Збори закінчилися?
Барбі щойно з’явилася. Вона згорбилася, й  здавалося, 

що її підростання відбувалося колись болісними ривками, 
довгими корчами, що досі відлунювали в її тілі.

Він не обізвався. Вона насупила брови.
— Щось трапилося? Ти якийсь розпашілий.
— Усе добре, все гаразд.
— А Мадрид? Не хочеш про це поговорити?
Корсо подав їй зрозумілий для неї знак. За кілька се-

кунд вони вже дісталися даху 36-го будинку. Тут місти-
лося лігвище всіх копів Карного розшуку. Безперечно, 
звідси відкривався чи не найкращий краєвид на Париж, 
але цілу вічність сюди вже ніхто не лазив постояти на 
варті. Навпаки: тепер заведено було жалітися, мовляв 
«і так незабаром усе скінчиться» — натяк на велике пере-
селення, що мало відбутися в 2017 році після повернення 
з літніх відпусток.
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Запаливши цигарку, Корсо коротко описав мадридські 
пригоди. Потрясіння від побачених картин, чоловіка в бі-
лому, невдале переслідування…

— І… це все? — запитала Барбі, скручуючи сигарету.
— Службовці в музеї почали вже дивитися на мене ско-

са. А  тільки-но мені повідомили про ще одне вбивство, 
я негайно вшився. Долучу до справи нашого агента зв’язку.

— Ти думаєш, що це і є вбивця?
Стоячи на цинкових пластинах, Корсо так міцно затяг-

нувся, що йому аж легені обпекло. З кожною цигаркою він 
випалював, як йому здавалося, частинку свого життя, і, хоч 
як дивно, такі думки лише посилювали задоволення.

— Слід припустити, що він убив Елен Десмора й поклав 
тіло в Сен-Дені перед тим, як вилетіти до Мадрида. Тим 
самим літаком, що і я, абощо.

— Але так могло відбутися насправді, чи не так?
— Авжеж, хоча важко в це повірити. У будь-якому разі 

відчуваю, що маємо відшукати розв’язання в  плутанині 
знаків: червоні картини, незнайомець у капелюсі, загадко-
вий коханець Софі, що є, мабуть, художником… Вимальо-
вується певний взаємозв’язок.

Барбі запалила цигарку й витягнулася на сірому даху. 
Здавалося, вона споглядає небокрай. Хто добре її не знав, 
міг би подумати, що цієї миті вона про щось мріє.

Раптом вона схопилася і знову всілася по-турецькому, 
немов школярка, що грає в  кості на подвір’ї під час пе-
рерви.

— У мене є до тебе питання щодо музею.
— Кажи.
— Коли ліфт опустився на перший поверх, чому ти ніко-

го не побачив усередині?
Він знову затягнувся, їдкий присмак був так само гірким, 

як та образа, що він пережив у Мадриді.
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— Я опитав швейцара. Він сказав, що відвідувач став 
навколішки, щоб зав’язати шнурівки на чоботі…

На губах у Барбі затремтіла усмішка. І хоч як сумно все 
це було, дівчат убили, та й  Корсо мав поганий настрій, 
а може, й саме тому — жінка вибухнула сміхом. Та й було 
з чого реготати. Уся мадридська пригода — коту під хвіст 
через якусь шнурівку…

Корсо пробурмотів напівсерйозно-напівжартома:
— Іди працюй, хай тобі грець!

25

Дорогою до «Сквонка» Корсо зателефонував до Бомпар. 
Він без підхідців зажадав, аби йому офіційно передали 
розслідування другого вбивства, попросив, щоб вона під-
ключила офіцера зв’язку в Мадриді, й благав вислати до-
стойне підкріплення, щоб було кому зайнятися справою 
в частині «ґонзо» та опитати навалу «випадкових свідків», 
які з’являться, щойно розлетиться новина про смерть Елен 
Десмора.

Бомпар знехтувала його начальницькими норовами. 
Проте зажадала відчутних результатів щонайпізніше в по-
неділок. Керівничка вирішила провести прес-конференцію 
на початку тижня, аби запевнити ЗМІ та всіх решта, що 
«розслідування успішно просувається». Навряд чи треба 
пояснювати причину: історія з убивством у Парижі, по-
серед липня, може вдарити по торгівлі.

Корсо зобов’язався все зробити — обіцянки-цяцянки — 
та подякував за сприяння.

Він уже хотів натиснути відбій, як Катрін додала:
— А ти знав, що одним з убитих на стоянці Пікассо ви-

явився Мехді Зарауї?
— Так. То що?
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— Його брата щойно засадили за ґрати і певний час про 
нього не буде чути. Але ніколи не знаєш, на що здатні ці 
бісові араби…

Корсо не переймався  — відтоді, як став поліціянтом, 
що б не чинив, завжди наштовхувався на гнів та ненависть 
до себе з боку людей обмежених і небезпечних. Якби він 
лише почав хвилюватися, ні кінця, ні краю цьому не було б 
видно. Корсо завершив розмову дещо хвалькувато, як на-
лежить копу-горлопану, — найкращий спосіб угамувати 
свій страх.

У «Сквонку» коп привітався до дверей. А на що він спо-
дівався? Після смерті Міс Вельвет кабаре мали б, звичайно, 
закрити на певний час. Він стояв перед чорною металевою 
загорожею і міркував, чи в нього ще достатньо сил, аби 
пролізти до будинку й подзвонити до сусідів…

Аж раптом зліва відчинилася брама і з неї вигулькнула 
парочка, що голосно сміялася. Поліціянт не гаяв часу 
й простягнув руку, а потім прослизнув усередину. В під’їзді 
він скинув оком на поштові скриньки, а відтак заходився 
шукати підвал. Якщо пощастить, можна натрапити на пе-
рехід між підвалами і «Сквонком».

У глибині подвір’я були двері — зачинені. Неважливо. 
Кілька рухів — Корсо вже надів латексні рукавички й ви-
тягнув набір слюсарних інструментів — і він подолав пере-
шкоду, а тоді посунув у темний коридор. Увімкнув на мо-
більному систему геолокації в реальному часі й позначив 
місце. Він був геть позбавлений відчуття простору — ще 
один недолік для поліціянта — і не бажав загубитися в ла-
біринті, де роєм роїлися пацюки.

Нарешті коп віднайшов сходи, а тоді спустився. Він не 
вмикав світла й послуговувався телефонним ліхтариком. 
Незабаром у його ніздрі просочився запах плісняви, і від-
разу насунули бридкі спогади. В  підвалах минули його 
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молоді роки. Наркотики, насилля, вбивство. Але цього 
вечора таке згадувати — зась.

Діставшись низу сходів, він вирішив увімкнути світло: 
знадвору його вже ніхто не побачить. Лампа вихопила 
з темряви стіни з цегли, струхлявілі двері, будівельне сміт-
тя, земляну долівку. Корсо дедалі більше віддалявся від 
початкового місця, себто суміжного зі «Сквонком» муру, 
але він сподівався знайти інший коридор, що приведе йо-
го до клубу.

Врешті-решт натрапив на правильний шлях. Задуха по-
силилася, ніби її замкнули між стінами. Прохід чимдалі 
вужчав, на дверях висіли замки, дихати було щораз важче. 
За його підрахунками (і  згідно з  сигналом мобільного) 
у  кінці коридору він стоятиме перед муром «Сквонка». 
Корсо посунувся ще трохи вперед, хоча й не знав напевно, 
що саме він шукає.

Але відчував, що вбивця дихав тут колись тим самим 
повітрям… Біля підмостків «Сквонка» він виношував свій 
божевільний задум. Прийшов подивитися виставу, запла-
тив готівкою, і поволі білі оголені тіла злилися в його сві-
домості з червоними картинами Ґойї. Власне, тут, у цьому 
будинку, він геть знавіснів — раптовий зрив переріс у спа-
лах насильства.

Так він собі метикував, аж раптом надибав нарешті це-
гляну стіну, де, здавалося, ще недавно поклали цемент на 
стики. Камінські частину підвалу будівлі, певне, викорис-
тав для розширення ігрового майданчика.

Праворуч, на дверях в інший підземний прохід, висів 
звичайний замок, з яким він швидко впорався за допо-
могою клину — алюмінієвої планки з вістрям на кінці, 
якою можна було б видерти клямку. Будь-який підваль-
ний грабіжник знає, як це робиться: дякувати вчителям 
з дільниці.



136

Корсо потягнув до себе двері й, ледь поглянувши, збаг-
нув, що натрапив на один із льохів «Сквонка»: тут валяли-
ся крісла, триніжки для проекторів, декоративні предмети, 
дзеркала, килими, підпірки… Справжня печера Алі-Баби, 
в якій повно поламаних речей, що так приємно відгонили 
мюзик-холом старих часів.

Він намацав перемикач і натиснув. Його увагу приверну-
ло те, що в глибині відсіку, з лівого боку, частина простору 
мала такий вигляд, ніби якийсь звір там порпався і влашту-
вав собі нору. Корсо змусив себе переступити через увесь 
мотлох — його ноги вгрузали в щось крихке, хрустіла арма-
тура, литки зачіпалися на рами. Насамкінець він дістався 
круглої ділянки діаметром півтора метра. Хтось пристосу-
вав це місце для себе. На доказ — до стіни присунули сті-
лець, що здавався менш поламаним від інших.

Далі все минуло гладко.
Корсо виявив дірку в стіні, крізь яку можна побачити, 

що коїться по той бік, у  самому «Сквонку». Достатньо 
опуститися до рівня людини, що сидить. Якщо дивитися 
прямо, можна помітити, що хтось уже відбив кавалок це-
гли. А коли його витягти, створювався кут зору, з якого 
зручно спостерігати за сценою «Сквонка» (тобто кулісами: 
тепер там нічого не видно, кабаре спить).

Спершу йому здалося дивним, що комусь спало на думку 
засісти в підвалі й звідти поглядати на дівчат, які й без того 
роздягалися прилюдно. А тоді подумав про вбивцю. Обла-
штування закамарка було, певне, частиною ритуалу збу-
дження  — спостерігати потайки, милуватися з  глибини 
льоху… Надто завчасно сурмити у фанфари, але, мабуть, 
зайда виявився не дуже обережним і лишив за собою сліди.

Корсо сперся коліном на долівку й заходився порпатися 
в дранті, що оточувало розчищену площу: прикраси, шмат-
ки тканини, костюми, скупчення стільців. Нічого цікаво-
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го — аж поки не натрапив на щоденник, який стирчав між 
кавалком емальованої рампи й рулоном червоного килима.

Це був блокнот для шкіців формату А5 (приблизно 21 
на 14 сантиметрів) у палітурці з крафт-паперу і з подвій-
ною металевою спіраллю. Серце його закалатало, щойно 
він почав гортати цупкі аркуші: на малюнках були симво-
лічно зображені танцівниці «Сквонка» з викривленнями 
й перебільшеннями, притаманними американським комік-
сам 60-х років, як, наприклад, на картинках у стилі героїч-
ного фентезі чи обкладинках коміксів жахів, на кшталт 
Френка Фразетти та компанії…

Випнуті сідниці, пишні стегна, груди — ніби роги до-
статку… М’язи, як добре налагоджений пристрій, ніби 
створені для тілесного кохання. Корсо мимохідь упізнав 
Софі Серейс і Елен Десмора. Ті, кого він спостеріг у пер-
ший вечір, імовірно, теж були намальовані, але він уже не 
пам’ятав їхніх облич.

Ошелешений коп не сумнівався, що тримає в руках що-
денник злочинця — хтозна, може, й коханця Ніни Віс, — 
такого собі сучасного Тулуз-Лотрека.

Цікава деталь: художник оздобив зображення наклей-
ками, як роблять діти, залучив цілий набір бурлескних 
мотивів і  прикрас  — лелітки, пір’я, троянди, метелики, 
діаманти… Він також намалював фризи на полях — за до-
помогою кольорової пастелі — арабески, ласо, джгути, зі-
рочки…

Корсо здавалося, що він гортає бортовий журнал яко-
гось переростка. Хлопчиська, схибнутого на великих дупах 
і фіолетових сосках. Зненацька він геть віддалився від теми 
ґонзо і божевільних витівок Ахтара, проте був не так да-
леко від естетики Pinturas rojas… Промайнули обличчя, 
тіла — Корсо належно оцінив точність штриха, виразність 
рис, міцність моделей. Хлопець умів малювати.
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І він, напевно, умів також зав’язувати вузли вісімкою…
Аж раптом поліціянт упізнав ще одне лице.
У кінці скетчбука — аніякого сумніву не було — худож-

ник намалював Емілію Корсо, у  дівоцтві  — Міліч. Вона 
стояла навколішки з оголеним тулубом серед складок шов-
ку й  зебрових шкір. На голові мала єгипетську корону 
(атоф), а на грудях — важкі намиста із золота й коштовно-
го каміння.

Він упізнав її завдяки обрисам тіла — хай якою худор-
лявою була Емілія, вона вабила, як будь-яка істота, ство-
рена для полювання й кохання. У неї були високі, круглі, 
мов яблучка, перса та неоковирно стесані стегна.

Корсо ледь не роздер папір, різко схопивши блокнот 
руками в рукавичках.

— Трясця тебе бери, що ти ту робиш, га?
Не так уже й дивно натрапити на неї серед бруду і збо-

чень, але цієї миті мозок йому прошило питання: невже 
вона мала стати однією з наступних жертв?

26

Елен Десмора мешкала в невеликому шестиповерховому 
будинку на вулиці Орденер у XVIII окрузі. Поліціянти до-
мовилися зустрітись о восьмій у барі-броварні, яку недав-
но відкрили на розі цієї вулиці й бульвару Орнано.

Ніхто так і  не спав. Людо був присутній на розтині 
й вийшов з Інституту медичної експертизи близько чет-
вертої ранку. Цілу ніч він простояв у паперовому комбіне-
зоні над трупом Елен Десмора. Кожну частинку її тіла ре-
тельно оглянули.

Сток суворо допитала Камінські й дівчат зі «Сквонка». 
Згодом вона гарувала до самого світанку — нишпорила по 
випадкових помешканнях у пошуках приятелів Елен (зде-
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більшого музикантів і панків із собаками), а тоді розбуди-
ла її сусідів. Усе це було поза законом: група досі так і не 
отримала дозволу на розслідування і аж ніяк не мала пра-
ва будити людей так рано.

Щодо Барбі, то вона пильно вивчила всі розшифровки 
телефонних дзвінків і виписки з банківських рахунків уби-
тої, а також надумала зібрати дані щодо її минулого: по-
ходження, дитинства, освіти тощо. Корсо здогадався, що 
вона надибала щось цікаве. Він спостеріг на її обличчі ледь 
уловимий вираз задоволення…

Логічно було б усістися всією групою довкола броварні 
й розповісти про здобутки безсонної ночі, але трапилася 
ще одна халепа того  ж самого ранку. «Недільна газета» 
надрукувала в денному випуску на першій шпальті статтю 
«Вбивство другої поспіль стриптизерки». Номер достоту 
сіяв паніку. Тож параноїдальні настрої таки запанують 
посеред літа.

Чотири копи стояли за шинквасом і  передивлялися 
статтю на мобільному. Хто розпатякав? Коли до справи 
залучили як 93-тю РССП, так і половину команди в Сен-
Дені, важко визначити, де відбулося витікання інформації.

Корсо спокійно вчитувався в кожний рядок: журналіст 
обізнаний не гірше, ніж вони всі. Декілька разів згадува-
лася Бомпар і він сам, але зі статті важко зрозуміти, хто 
саме займається розслідуванням. І не дивно: вони й самі 
цього не знали. Безлад, що не кажи, але поліцію знову 
представили як веселий гурт нікчем.

Думки поліціянта ширяли далеко. Після нічної знахідки 
яких лише здогадок він не снував. Спочатку  — паніка: 
Емілія була в списку злочинця, її слід негайно відкликати 
у  Францію. Відтак передумав: якщо їй загрожує небез-
пека, хай краще залишається в Болгарії. Пізніше вирішив, 
що історія зі щоденником геть не пов’язана з убивствами. 
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На світанку зупинився на першому припущенні: збоче-
нець-підглядач учащав до «Сквонка», щоб поспостерігати 
за дівчатами, малювати їх, перш ніж вибрати ту, яка мала 
стати офірою…

Але як такий обережний хижак міг лишити після себе 
зошит? Помилка на рівні аматора. А може, й продумана 
провокація…

О шостій ранку він рушив у бік вулиці Сорбьє, що в ХХ 
окрузі, де жив Мішель Борі, координатор Криміналістич-
ного обліку, який оглядав обидва місця злочину. Хоч як 
було рано, науковець прийняв його  — вони вже десять 
років знали один одного — і запропонував випити разом 
кави. Кількома словами Корсо розповів йому про схован-
ку, що її облаштував підглядач, і попросив скерувати туди 
кілька хлопців, щоб ті взяли відбитки й провели обшук за 
всіма правилами.

Насамперед Корсо довірив йому блокнот зі шкіцами для 
аналізу (але перед тим сфотографував кожну сторінку): 
відбитки, використані олівці та пастелі, походження на-
клейок тощо. Він завбачливо віддер сторінку із зображен-
ням Емілії. Не міг би пояснити, чому саме так учинив — 
або ж навпаки: існувало занадто багато пояснень. Корсо 
не хотів, щоб його родину вплутували у  справу, бажав 
проводити одночасно своє розслідування (одноосібно), 
намірився використати ще один доказ у справі стосовно 
його розлучення (хоча й не знав, як саме)…

Протягом останніх годин його нудило, він змучився, був 
роздратований. Його аж тіпало, але відчував натхнення, 
ніби нюхнув зайву порцію коксу.

Врешті-решт близько восьмої Корсо спробував додзво-
нитися до Емілії. Хотів спочатку довідатися, чи все гаразд, 
а тоді розпитати про її зв’язки зі світом бурлеску і з самим 
бісовим художником. Вона не відповіла. Тим краще: в ньо-
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го тепер замало доказів, щоб опитувати відьму, яка запере-
чуватиме все підряд.

Зрештою, щось у  цій історії кульгало на обидві ноги. 
Вдень Емілія була чи не найближчою радницею Міністра 
освіти. Вночі переживала внутрішнє пекло, яким насоло-
джувалася. Та між двома її постатями важко було уявити 
ще й модель, що позувала в ролі єгипетської цариці перед 
художником-розпусником. Треба з нею поговорити…

А тепер Корсо тримав перед очима мобільний і вдивляв-
ся в екран, але він уже давно не читав статтю. Всі решта 
встигли ознайомитися з нею.

Не висловивши жодної думки, він заплатив за каву для 
всіх, шпурнув монети на стійку бару й проказав:

— Ходімо.

27

Кілька стажистів чекали на них біля брами, аби згодом, 
у ролі вантажників, допомогти їм перевезти речі. В під’їзді 
вони зустріли слюсаря, примусово залученого до роботи, 
і попросили консьєржа та його дружину піти разом з ними: 
за законом обшук мав відбуватися в присутності двох свід-
ків. Рішуча відмова: охоронниця не бажала пропускати 
телевізійну месу, а її чоловік уже поставив на трійко коней 
у  перегонах. Сток згладила гострі кути й  пообіцяла, що 
вони закінчать до одинадцятої.

Елен Десмора мешкала на сьомому поверсі без ліфта. 
Чудово. Вони ступили на сходову клітку, де смерділо мас-
тикою і сміттям, а тоді диво-майстер відчинив двері — три 
точки замикання, без броньованої накладки — дуже про-
сто. Мансардне двокімнатне помешкання мало площу 
близько сорока метрів. Копи ні про що не домовлялися, 
але кожний звично став до своєї роботи. Кухня, ванна, 
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туалет — для Людо (він називав їх «трубопроводом»), меблі 
й шухляди — для Барбі. Сток узялася за найважче: стіни, 
підлога, стеля, віконні рами, де міг розташовуватися схо-
вок, тож треба подлубатися з інструментами. Вона краще 
за всіх уміла промацати мур, підняти паркетні планки, 
відкрутити лічильники…

Корсо пильнував за їхніми діями, проводив пальцями 
та поглядом по кожній поверхні, знаходив мертві кути, 
просякав духом приміщення. Він був шаманом їхньої 
команди: досліджував місцину, вловлював її коливання, 
ототожнював себе з жертвою або підозрюваним. Обшук 
завжди відбувається в двох вимірах: матеріальному й не-
матеріальному.

Аж ось залунало одноманітне гудіння: щоразу, як полі-
ціянт вилучав якийсь предмет або документ, він мусив 
уголос описати його, а тоді покласти до мішка для опеча-
тування. Усі дружно порпалися й монотонно гуготіли, що 
звучало так само заохочувально, як уранішня побудка 
в казармі.

Невдовзі інтер’єр (плакати, гардероб, аксесуари, книж-
ки, DVD) чимало повідав їм про те, чим жила потерпіла. 
Вона виявилася панко-готкою, що геть не поділяла ціннос-
тей Ніни Віс, вегетаріанки та натуралістки, схильної до 
садомазохізму. Книги Міс Вельвет, наприклад, свідчили 
про антисоціальні переконання, але дещо зближувало її 
з Ніною: вона також була альтерглобалісткою та прихиль-
ницею «еколо» 1. Готка із зеленуватим відтінком.

Людо запхав голову під мийку в кухні, а Сток заходила-
ся знімати штанги для фіранок, аж раптом Корсо звернув-
ся до всіх:

1 «Еколо» — політична партія “зеленої” спрямованості в Бельгії; діє також 
у співтовариствах Франції та Німеччини.
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— Родинних світлин не знайшли?
Барбі, розчухрана, в запорошених рукавичках, стала на 

порозі кімнати.
— Щодо родини ми незабаром про все дізнаємося. Вона 

виховувалася в притулках Управління соціального захисту 
дитинства.

Корсо згадав Софі Серейс:
— Теж має анонімних батьків?
— Ні. Але вони були пияками, і  їх швидко позбавили 

батьківських прав.
Як завжди, Корсо отетерів від того, що Барбі встигла не 

лише перевірити роздруківки телефонних розмов убитої 
(він навіть не сумнівався в цьому), але й дізналася про її 
походження. І все за одну ніч.

— З якого вона регіону?
— Лонс-ле-Соньє, у Франш-Конте.
— Не так далеко від Ліона. Треба з’ясувати: можливо, 

дівчата підростали в  тих самих притулках або названих 
родинах. Тоді в них знову виявиться щось спільне і…

— Ходіть сюди!
Сток стояла навколішки над планками, витягнутими 

з паркету. Весело усміхаючись, показувала здобутий тро-
фей — грубий зошит у шкіряній палітурці, схожий на ста-
ровинну збірку казок для дітей.

— Що це?
Сток підхопилася.
— Її таємний щоденник.
Усі поспіхом обступили її. Сторінки містили записи, 

зроблені круглим дівчачим почерком, простенькі малюн-
ки, кольорові рамки. Справжній підлітковий бортовий 
щоденник. Така безхитрісність щиро здивувала Корсо.

Сток узялася читати вголос, гортаючи сторінки у зво-
ротному порядку:
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— «Лоран Ебер. 20 лютого 2016. В  нього ніжна шкіра, 
ангельські риси. Провели разом казкову ніч. Лоран, твоє 
мовчання, твої руки перенесли мене до раю».

Вона гортала далі:
— «Тома Ландер. 7 травня 2015. Кілька годин поспіль 

милувалася ним. Ніч “одинока, скрижаніла”, як писав Вер-
лен. Ніч саме для мене… Дякую тобі, Тома».

Сток ляснула наступним аркушем:
— «Янн Одмар. 12 березня 2015. Завжди пам’ятатиму, як 

цілувала твої груди, тримала прутня в  роті… Янн, пре-
красний і байдужий. Ми були разом лише раз, але я ніколи 
не забуду…»

— Гаразд, усе зрозуміло, — перервав її Корсо й вихопив 
зошит.

Коханці мінялися разом з  датами. Щоразу старанно 
вказувалося ім’я. Щоразу в  кількох рядках згадувалася 
«чарівна мить», «казкова ніч» тощо. Правду кажучи, Корсо 
зовсім не очікував, що їхня стриптизерка, прихильниця 
тату й панку в стилі «destroy» 1, виявиться такою ніжною 
квіткою. Але жодне ім’я не повторювалося.

— Наша подруга, здається, полюбляла зустрічі на одну 
ніч, — підсумував він і сунув книжку в торбу для опечата-
них предметів. — Отож, продовжимо.

Людо повернувся до кухні, Сток — до паркету, Барбі — 
до шухляд. Зі свого боку Стефан переглянув відібрані речі: 
нічого цікавого. Він ще раз спробував додзвонитися до 
Емілії: автовідповідач. Промимрив звичне: «Терміново за-
телефонуй», затуливши долонею мікрофон, щоб ніхто йо-
го не чув, відтак став навпроти одного з вікон, аби визна-
чити, хто із сусідів міг спостерігати за щоденним життям 

1 Панк дестрой — течія в панківській субкультурі, що культивує знищення 
предметів.
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Елен — принаймні якесь підґрунтя, а потім можна почи-
нати обхід.

Подумки він блукав над оцинкованими дахами й цегля-
ними димарями. Вуайєризм, задоволення від підглядання. 
З нього все й почалося. Той, кого він шукав, спочатку під-
глядав: йому подобалося дивитися на жінок, бачити, як 
вони роздягаються, танцюють, згодом він їх малював. А то-
ді захоплення оберталося в непереборну ненависть — ви-
никала потреба мордувати їх, убивати, знищувати, при-
думувати моторошні твори, що справді притягували до 
себе. Надто широкі роти, роззявлені горлянки з камінням 
усередині мали привернути увагу або й душу інших людей…

Поки за його спиною одноманітно бубоніли колеги — 
«сіра сталева каблучка з  черепом попереду; виробник: 
Александр Макквін», «пластикова тека для файлів фірми 
«Exacompta» з особистими документами зі Служби соцза-
хисту й  податковими деклараціями», «аптечка з  ліками 
і  гомеопатичними засобами», — Корсо занурився в роз-
думи, що більше нагадували галюцинації.

Корсо відчував у крові смертельну пульсацію злочинця. 
Уявляв захват, з яким той стежив за дівчатами крізь отвір 
муру, милувався тілами, насолоджувався хтивими жарта-
ми, сумнівною естетикою: вони були його нічними феями. 
Він розкошував від їхньої оголеності, яка в його уяві по-
в’язувалася не з розпустою чи розбещеністю, а навпаки — 
з чистотою.

Досить було лише поглянути на його шкіци. Кожний 
штрих олівця, кожний малюнок вугіллям свідчив про по-
вагу, захват, але також — і про зворушливу людяність. Ху-
дожник спостерігав і відтворював, підносив моделі на певну 
висоту і в такий спосіб виявляв своє ставлення до них.

А тоді щось ламалося: в художнику прокидалася люди-
на. Він усвідомлював, куди потрапив. У  яму зі зміями, 
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в колодязь гріхів. Феї виявлялися повіями, шльондрами — 
Софі ставала збоченкою, Елен  — дівчиною на одну ніч. 
Ставало легше тільки після того, як він по-звірячому вби-
вав їх: вони мали не лише спокутувати свої гріхи, але, 
звичайно, і його провину. Адже він кохав цих жінок, вони 
його збуджували.

Безперечно, він імпотент (жертви не були зґвалтовані), 
але це не головне. Головне тут — бажання, вина, сором. 
Він карав їх задля того, щоб приспати свої докори сум-
ління. Така жорстокість — примушення до самогубства 
через удушення, понівечені обличчя — допомагала від-
новити внутрішню рівновагу, прийти до тями. Йому за-
мало просто знищити жертву, він бажав розрядки після 
відчутого сорому. Біль, від якого потерпали жінки, слугу-
вав не їм, а йому — для спокутування провини. Він спа-
лював гріхи у вогнищі, в якому лунали крики та википа-
ла жертовна кров.

— Гаразд, майже закінчили.
Корсо аж підплигнув. Барбі стояла за його спиною. Під 

час роздумів — він і гадки не мав, як довго це тривало, — 
поліціянт повністю занурився в психологію вбивці.

— Щось цікаве знайшли? — пробурмотів.
— Найкраща здобич — особистий щоденник… Але ми 

візьмемо з собою її ноутбук. Помолимося, аби всередині 
знайшлося щось істотне.

Корсо скинув оком на годинник, — майже полудень, — 
потім оглянув двокімнатну квартирку, де панував повний 
безлад. Гнітюче видовище навіювало думки про друге при-
несення Елен Десмора в жертву.

— Вшиваємося. Накажіть новеньким покласти все на 
місце й перенести те, що ви відібрали, до сховища речо-
вих доказів. Треба негайно відправити ноутбук до ком-
п’ютерників.
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Він знову повернувся до вікна і втягнув у легені повітря. 
Сонце високо піднялося, Париж розквітав красою. Він за-
доволено відзначив, що зміг спокійно витримати світло, 
а старі жахи більше не виринають у голові.

28

Поблизу будинку № 36 Корсо ледь не знудило від самої 
думки, що доведеться провести в задушливій тісняві кабі-
нетів ще одні підсумкові збори. Він схопив мобільний 
і зателефонував Сток, яка їхала за ним автівкою:

— Зміна програми. Пропоную всім сніданок біля собору 
Паризької Богоматері.

Наталі трохи здивувалася, — Корсо менше, ніж будь-
хто, полюбляв розслаблятися, — але втішилася, бо всім 
набридло розводити теревені в чотирьох стінах.

Вони припаркувалися на подвір’ї 36-го, піднялися піш-
ки набережною Орфевр, пройшлися мостом Сен-Мішель 
і  перетнули Сену через Малий міст Кардинала Люстіже 
в тіні собору. Просувалися мовчки в юрмі туристів і, якби 
не чорний одяг, нічим не відрізнялися б від решти роззяв 
довкола.

У машині Корсо мав нагоду посперечатися з Барбі. На її 
думку, обшук у помешканні потерпілої лише підтвердив 
перше враження про неї. Непокірна, не надто розумна 
тридцятилітня жінка, яка вважала, що краще роздягатися 
в клубі, аніж гарувати на роботі по вісім годин щоденно.

Стефан не міг збагнути її характер. Чого бажала Елен, 
що ховалося за її примітивними уявленнями й жалюгідни-
ми витівками? Дивно, але хоч яким психологом має бути 
коп, йому завжди здавалося, що сам він нічого не тямить 
у житті людей, їхніх сподіваннях, мріях і клопотах. Йому 
набагато легше було порозумітися зі злочинцями.
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Усі розсілися за столиками славетної тераси на розі Ма-
лого мосту й набережної Сен-Мішель перед собором, шпи-
лі якого ніби ножем вирізали в небі. Чотири фігури в чор-
ному зробили замовлення, а  тоді кілька хвилин просто 
насолоджувалися сонцем, забувши про море крові, в яко-
му їм доводилося борсатися.

— Добре, — почав розмову Корсо. — Хто перший?
Людо охоче взявся розповідати:
— Коскас, судово-медичний експерт, нічого нового не 

знайшов. Я кажу про тіло Ніни. Ті самі поранення, спосіб 
задушення, знаряддя тортур.

— Тобто?
Людо скривився й вихопив скибку хліба з кошика.
— Лікар не знає, чим він орудував. Мисливським ножем 

чи кухонним. Чітких надрізів немає. Завглибшки кілька 
міліметрів  — навіть визначити важко: вбивця нещадно 
порізав тіло. Вдень матимемо звіт.

— Коли сталося вбивство?
— Приблизно між 22-ю і першою ранку, в ніч з п’ятниці 

на суботу. Але якщо враховувати агонію, жертва промучи-
лася щонайменше п’ять годин…

Ненадовго запала тиша. Навіть таким бувалим копам, 
як вони, важко було згадувати про катування, яких зазна-
ла Елен.

— Як він її катував? — знову спитав Корсо, втупивши 
очі в Людо.

Сонце променистим колом оповило його кучері й на-
малювало золотавим пензлем навскісну смугу на потилиці 
(через згорблену постать і довгу шию інколи його звали 
«Верблюдом»).

— Кажу ж тобі, орудував так само. Однак Коскас по-
мітив якісь знаки на скронях.

— А що це означає?
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— Він не впевнений на 100%, але жертву могли затисну-
ти в лещата.

— Ти маєш на увазі: коли її шию білизною перев’язали?
— Коскас лише висуває припущення. Злочинець нама-

гався в такий спосіб утримати її в профіль, як на столі для 
рубання м’яса абощо. Експерт знайшов скалки в її плечі, 
стегні, сідниці — усе з лівого боку.

Принесли страви. Хоча це був лише один великий омлет 
із салатом, розділений на чотири порції. Тільки напої від-
значалися розмаїттям: червоне вино для Сток, пиво для 
Людо, кока-кола без цукру для Корсо й Барбі.

Різноголосся заступив дзенькіт виделок, що стукали, 
ніби маленькі рапіри на дуелі.

— Причина смерті?
— Вона вдавилася, потягнувши за вузли. Як Ніна.
— Очі?
— Теж закривавлені. Її рухи прискорили притікання 

крові з ділянки мозку до повік. Поки вона задихалася, кров 
виходила з очей.

Криваві сльози. Ось що могло справді збудити сквонків-
ського ката.

— А на тілі? Якісь особливі знаки?
— Ціла купа тату.
Людо витягнув записник. Поранення він знав напам’ять; 

для тату йому вже потрібні були записи.
— У довільному порядку: полінезійська тікі на шиї, ман-

дала на правому плечі, годинник і троянди на стегні (навіть 
не питайте чому), логотип гурту «Nine Inch Nails»…

— Що нового в КО? — перервав його Корсо.
— Вони обмацали все тіло, вузли, спідню білизну — жод-

ного відбитка.
— Фрагменти ДНК?
— Очікуємо результатів.
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Корсо звернувся до Сток, яка щойно замовила ще одну 
чарку:

— А ти? Камінські, дівчата, обхід квартир?
Вона вибухнула сміхом — вигляд вона мала страшнува-

то-людожерський, але водночас комічний і простосердий. 
Під яскравими променями сонця Корсо впала в очі її схо-
жість з певним персонажем. Пані Шрек.

— Камінські ледь не в  петлю лізе. Принаймні він так 
каже… Але важко повірити в його причетність. Я також 
зустрічалася зі співробітницями Міс Вельвет — налякані, 
не хочуть вилазити з хати.

— Вони з тобою говорили про Елен?
— Лише підтвердили те, що ми вже знаємо: романтична 

дівчина-панк, завжди втомлена й доволі вразлива.
— Дуже вразлива?
Сток звела плечима. Під час розмови вона поглядала 

в блокнот «Rhodia», що в її п’ятірні здавався завбільшки 
з поштову марку.

— Хай там що, геть не така, як Софі, не боєць. Елен 
пливла за течією, поводилася, як справжня стриптизерка.

— Що означає «як справжня стриптизерка»?
— Тобто не головою думала, а дупою.
З усієї групи Сток найбільше ненавиділа жінок — хоча 

сама була однією з них.
— Вона підзаробляла проституцією?
— Я б не здивувалася, треба поритися.
— Порно?
— Теж можливо.
— Друзяки?
— Негожі нероби, дилери-безхатьки — ціла банда мар-

гіналів на обліку; на них легко натрапити вночі…
— Підозрілі серед них є?
— Ні. Сама дрібнота.
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Їй подали замовлений келих. Культуристка неквапно, 
з насолодою відпила, ніби куштувала нектар, і цмокнула 
язиком.

— Чуваки зустрічалися з нею тільки в нічний час. Удень 
вона, мабуть, сиділа вдома, била байдики, курила траву.

Корсо згадав, що вранці Барбі мала в запасі кілька новин:
— А ти?
— Добула інформацію про минуле Елен Десмора. Сто-

совно Управління соціальної допомоги дітям.
— Як тобі вдалося?
— Здогадайся. Переспала.
— Серйозно.
— Якось примудрилася. Словом, несподіванкою є те, що 

Софі Серейс і Елен Десмора познайомилися в дитинстві, 
коли їм було 9 та 7 років.

— Прошу?
— Коли я переглядала досьє Елен, вирішила зазирнути 

ще й до справи Софі. Вони перебували в тому самому при-
тулку поблизу Понтарльє у 1993 році. Відтоді стали нероз-
лийвода, зрештою, працівники соціальних служб самі ста-
ралися їх не розлучати.

Барбі ввімкнула ноутбук. Наділа окуляри й застукала на 
клавіатурі. Корсо відчув прилив гарячої хвилі в  проме-
жині. Учителька в окулярах — розповсюджений стереотип 
маленького розпусника.

— Уже знаю, як називалися притулки, в яких вони пе-
ребували. Дещо складніше знайти названі родини. Завтра 
ввечері відшукаю. Розмовляла з  вихователями, але все 
відбувалося надто давно. У  будь-якому разі, за моїми 
даними, дівчата закінчили навчання у  Франш-Конте, 
отримали нікому не потрібні свідоцтва ВПТП і рушили 
разом до Парижа. Бажали стати танцюристками, а вла-
штувалися стриптизерками.
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Корсо розумів, що дівчата явно були «сестрами по ду-
ху». Проте, коли опитували свідків, ніхто про це навіть не 
згадав. Вони приховували від колег, що були подругами. 
Але чому?

— Щоправда, — продовжила Барбі, — в досьє зазнача-
ється, що вона мала клопоти із законом.

— Лише зараз ти про це говориш?
— Спокійно. Елен була тоді неповнолітньою, і все давно 

травою поросло.
— У чому її звинуватили?
— Вандалізм, бійки, наруга над могилами, жебрацтво. 

Витівки в стилі панків із собаками. Коли вона померла, її 
вже зняли з обліку.

Корсо опустив очі: він досі навіть не торкнувся їжі. Не-
спокій, недосипання… До того ж сонце, спека, бряжчання 
столового приладдя, гарчання машин — усе, що справляло 
приємність, коли сидиш улітку на терасі кав’ярні в Парижі, 
раптом проймало млостю. Йому тепер кортіло покінчити 
з усім якнайшвидше:

— А розшифровки?
— Тільки-но отримала. Ще не встигла розібратися з ни-

ми, але телефонні дзвінки припинилися близько 13:30. 
Потім вона не відповідала.

— Кому телефонувала востаннє?
— Якомусь Патріку Зернгардту. Дрібному торговцю тра-

вою на станції метро «Сталінград». Я негайно відправила 
туди хлопців з вулиці Луї-Блана. Вони займуться ним. Ми 
з Людо беремося за телефонні дзвінки.

— Ні, Людо, візьми на себе особистий щоденник.
Тулузець аж підстрибнув.
— Тобто?
Корсо тримав зошит у торбинці для конфіскованих ре-

чей. Поклав його на стіл.
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— Перед тим, як передати його до КО, зроби ксерокопії 
та знайди мені всіх коханців, згаданих на цих сторінках. 
Є імена й дати. Не так уже й складно.

Людо неохоче взяв пластиковий мішечок у руки.
— Думаєш, злочинець  — один із них?  — пробурмо-

тів він.
— Нічого я  не думаю, але мене цікавить кожний, хто 

наближався до потерпілої з метою сексу.
— А я? Продовжую обхід сусідів? — запитала Сток.
Вона вже ум’яла омлет і тепер, запхавши руки в кишені, 

зручно вмостилася на стільці; перед нею на столику стояв 
третій келих вина. За звичних обставин Корсо кинув би їй: 
«Не поспішай», — але це була неділя й  до кінця дня ще 
далеко.

— Ні, — проказав він і відкрив портфель. — У мене для 
тебе є дещо.

Він витягнув копії сторінок скетчбука й пояснив кіль-
кома словами, звідки вони. Зображення передавали з рук 
у руки мовчки — здавалося, тиша накрила їх скляним ков-
паком, крізь який не пробивався гамір набережної.

Ніхто з них навіть не сумнівався: на шкіцах зобразила 
танцівниць і краяла обличчя жертв та сама рука.

— Ви впізнали танцівниць із «Сквонка». Сток, тобі тре-
ба визначити особи всіх решти. Їх треба якнайшвидше 
захистити.

Усі закивали. Корсо повернувся до Барбі — йому з го-
лови не йшла історія про соціальні притулки й названі 
родини.

— Знайди тямущих стажистів — хай займуться мину-
лим обох потерпілих. Мені потрібні імена, адреси, дані про 
судимість усіх працівників соціальної служби, випадкових 
батьків, учителів, у яких вони навчалися.

— На це піде багато часу.
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— От і чудово, до вечора впораєшся.
— Авжеж, — пожартував Людо. — Відомий серійний 

убивця-викладач, правильно?
— Спитай у  родичів жертв Еміля Луї 1, чи їм так само 

смішно.
Поліціянт аж скоцюрбився за келихом пива «Kronen-

bourg 1664».
Корсо підвівся й жбурнув купюру на стіл.
— Пригощаю.
— Ти куди? — запитала Барбі.
— Повертаюся до офісу. Підіб’ю підсумки всього, що 

маємо.
— Але ж це швидко можна зробити, — поглузував з ньо-

го Людо.
— Стули пельку. Крішна на місці?
— Він уже скасував відпустку, але сьогодні його там не-

має, — відповіла Барбі.
— Зателефонуй йому. Чорт забирай, треба, щоб усі були 

в бойовій готовності!

29

У порожніх кабінетах 36-го навряд чи хтось побачив, як 
бригада закотила рукави й  ревно стала до роботи. Ані 
живої душі, ані звуку в коридорах. Де всі поділися? Сонце 
зазирало у вікна й кидало скісні промені, ніби натякало: 
у такий день годі сидіти в чотирьох стінах, гайда надвір.

Корсо примарилося: поліціянти, які мали виїхати за 
кілька місяців з будинку № 36, тепер ніби вже залишили 
приміщення, запакувавши речі. Він не знав, чи прийдеш-

1 Серійний убивця. У 70-і роки в департаменті Йонна зґвалтував і вбив 7 
дівчат з обмеженими можливостями.
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ній розгардіяш вийде їм на добре: сам він завжди з легкіс-
тю пересувався з  місця на місце, адже рух  — запорука 
здоров’я. Але подейкували, що нова будівля розміщується 
десь поблизу кільцевої магістралі, на задвірках XVII окру-
гу. Не надто надихає.

Він запарив каву, зачинився в кабінеті — уже звик за-
микати двері до свого барлогу на ключ, навіть (і передусім) 
коли всередині був сам.

Аж ось задзеленчав мобільний.
— Ти мені чотири рази зранку телефонував, що тра-

пилося?
Емілія ляскала словами, як клавішами старої друкар-

ської машинки. Корсо розумів, що не може спитати в неї 
прямо в лоба. Вона була надто близько, надто міцну відсіч 
могла дати.

— Я лише непокоївся.
— За що, власне?
— Усе гаразд у Варні?
— Що тобі треба?
Вони перебували в стані війни, і він уже не мав права 

питати в  неї про особисте життя. Бодай як коп, не міг 
витягувати інформацію, якою зможе скористатися згодом 
під час розлучення. Адже конфлікт інтересів ніхто не 
скасовував.

— Хотів спитати… Ти ніколи не виступала в певних… шоу?
Вона загиготіла:
— Яких таких шоу?
— У стриптизі?
Вона знову заговорила різко, ніби пістолет перезаряджу-

вала. Чак-чак.
— Ти ведеш розслідування щодо мене?
— Та яке там! Я… мені передали справу, що пов’язана із 

цим середовищем.
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— Стосовно вбитої стриптизерки?
До узбережжя Чорного моря, де Емілія відпочивала, ще 

не долетіли новини про друге вбивство, але всі вже знали 
про Ніну Віс.

— Саме так.
— То що? Я тут до чого?
— Лише хотів упевнитися, що ти ніколи не тинялася 

серед них.
— За кого ти мене маєш? Я працюю в міністерстві й са-

мостійно виховую нашу дитину. Невже ти вважаєш, що 
в  мене є  час вештатися голою в  одному з  твоїх нічних 
клубів?

Ти й не таке влаштовувала, золотко… Він більше не 
заглиблювався в це питання і вдав, що не зрозумів її на-
тяків на те, що нібито не займається сином. Це ні до чого 
не приведе. Він вирішив піти іншим шляхом, аби лише 
промацати ґрунт:

— Ти ніколи не позувала якомусь художникові?
Вона понуро зітхнула:
— Мені шкода тебе, Корсо. Якщо для розслідування ти 

не вигадав нічого кращого, ніж опитати колишню дружи-
ну, справи твої кепські. Повертайся до своєї стічної канави, 
не заважай нам відпочивати.

А щоб він не мав часу щось додати, вона натиснула на 
відбій. Корсо кілька хвилин силувався заспокоїтися. На-
віть подумав, що було б непогано завантажити на мобіль-
ний якийсь додаток для медитації — вони дедалі більше 
ставали модними.

І, врешті-решт, набрав номер Бомпар. Що б там не патя-
кала Емілія, а захистити її треба.

— Якщо ти хотів дізнатися, кому передали справу, мо-
жеш тішитися. Офіційно її доручили тобі. Розслідування 



157

очевидного злочину 1 починається для тебе від сьогодні. 
Жоден суддя не висітиме в тебе над головою ще тиждень.

— Навіть стосовно Ніни Віс?
— Роздобула тобі два дозволи в одному флаконі. А ще 

вишлю в понеділок зранку команду поліціянтів для підкріп-
лення. Усе, що змогла, зробила. А ти мені що підготував?

Корсо розповів, що вони відкопали за останні години: 
схованку художника і скетчбук у підвалі «Сквонка», інтим-
ний щоденник Елен Десмора та її коханців на одну ніч, 
дружні стосунки між убитими.

Бомпар ніяк не прокоментувала. Звичайно, чекала на 
щось краще, проте усвідомлювала, що вони мають справу 
з непростим злочинцем. Це не телепень, якого легко зла-
пати на підставі зразка ДНК або свідчень очевидця.

— Тобі вдалося відшукати агента зв’язку в Мадриді? — 
поцікавився Корсо.

— Цього ранку він ходив до музею й  опитав кількох 
людей.

— І що?
— Є один тип, що відповідає твоєму опису і часто при-

ходить подивитися на картини Ґойї, — відповіла вона.
— І все?
— Так. Щиро кажучи, з тим чуваком у капелюсі ти, ма-

буть, схибив.
Корсо вкотре переконався, що насильна смерть ховаєть-

ся під різними масками, часом геть дивними.
— У них є камери спостереження, — вела далі Бомпар. — 

Постараються знайти зображення.

1 Термін, коли слідчий розслідує злочин, скоєний в умовах очевидності, 
без втручання судді, триває 8 днів і може бути продовжений ще на один 
термін за дозволом прокурора Франції.
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— Чудово. Хотів би дещо попросити в тебе.
— Не тягни куцого за хвіст.
— Це серйозна справа. Ти могла б звернутися до нашого 

агента зв’язку в Софії?
— Я тобі що — туристична агенція, чи як?
Він зізнався, що натрапив на зображення Емілії серед 

шкіців загадкового малювальника суспільного багна.
— А вона що на це каже?
— Як ти гадаєш? Вона у відпустці у Варні з Таде. Навіть 

не встиг її розпитати.
— Ви обидвоє мені вже набридли.
— Зможеш негайно залучити поліціянта чи ні?
— Побачимо, але не впевнена. У  Софії маємо щонай-

більше одного агента. Сумніваюся, що він захоче бавитися 
в охоронця на узбережжі Чорного моря…

— Тримай мене в  курсі. Я  насправді не знаю, чи маю 
хвилюватися.

— Зосередься на розслідуванні. Зателефоную, щойно 
матиму новини.

Бомпар мала над ним надзвичайну владу. Тільки вона 
вміла у телефонній розмові заспокоїти його й надихнути. 
Корсо відпив трохи кави, хруснув пальцями й відчув, як 
до нього повертається наснага для підбиття славнозвісних 
підсумків.

А тоді заснув як убитий.

30

— Розбудив?
Глузливий голос Людо.
— Прошу?
— Питаю, чи не розбудив, бува.
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Корсо протер обличчя й  зиркнув на годинник: 17:15. 
Трясця, він заснув негайно, долілиць на зошиті. Мабуть, 
і слід від палітурки лишився впоперек лиця. Браво, поліціє.

— Чому ти так вирішив? — спробував оборонитися.
— Не знаю, — гигикнув Людо. — У  тебе голос такий, 

крім того, я вже тричі тобі телефоную й двічі стукаю в две-
рі. Ми навіть подумали, що ти потихеньку дременув.

— Що сталося?  — озвався він незадоволено. — Які 
новини?

Людо зробив артистичну паузу перед пишною тирадою:
— Я знайшов коханців Міс Вельвет.
— Усіх?
— Усіх. Але є проблема.
— Яка проблема?
— Вони мертві.
Слова сягали свідомості Корсо, проте він ледь розумів, 

про що йдеться. Мимохіть відшукав цигарку й відчинив 
вікно.

— Що ти вигадуєш?
— Усе дуже просто: список Елен Десмора — це некролог.
Корсо затягнувся димом, або радше проковтнув його, 

і відчув, як запалало горло.
— Хочеш сказати, що їх повбивали?
Людо уїдливо розсміявся.
— Я неправильно висловився. Якщо посилатися на за-

писи в щоденнику, вони вже були мертві, коли Елен спа-
ла з ними. Себто щойно померли. Скидається на те, що 
«славнозвісні ночі кохання» відбувалися в моргах Пари-
жа й околиць.

Щораз ліпше. Але все треба перевіряти. Ось вони гомоні-
ли про стриптизерку, що прослизала до Інституту медич-
ної експертизи й холодильних камер у пошуках коханців. 
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Важко собі навіть таке уявити. Але він пригадав, що за-
молоду її арештували за наругу над могилами. Така собі 
розминка?

— Померлі мають щось спільне між собою?
— Нічого. Порушення мозкового кровообігу, рак, трав-

ма голови внаслідок падіння з мотоцикла… Я зробив кіль-
ка дзвінків і дізнався, що Елен полюбляла молодих — жо-
ден з них не був старшим тридцяти — і таких, що досить 
добре збереглися, скажімо так…

Корсо збагнув, що погода надворі змінилася. Крізь слу-
хове вікно знову просочувався похмурий дощовий вечір. 
Він здригнувся й навіть не міг збагнути, що відчуває: при-
ємність чи пригніченість. Протягом двох годин літо по-
кинуло краєвид — так море оголяє піщаний берег.

— Рий далі, — наказав він, хоча не був упевнений, що її 
збочення якось пов’язане з убивством.

Натиснув на відбій і почалапав запарювати каву. У ко-
ридорах знову помалу відновилося життя. Він поглядав, 
як до пластянки витікає брунатна рідина, і розмірковував 
над тим, чи не почав передчасно старішати: лише одну ніч 
не поспав і вже завалився на письмовий стіл.

Коли повертався до кабінету, наштовхнувся на Барбі 
з роздруківками в руці. Як завжди, хороший знак…

— Щось маєш?
Вона струснула стосом паперів.
— Добула виписки з банківських рахунків.
Барбі ладна була чаклувати навіть у неділю.
— Щодо видатків, — проказала вона, — нічого нового. 

Проте я дещо помітила: вона знімала п’ятдесят євро в тому 
самому банкоматі майже щочетверга між 16 : 50 та 16 : 55.

— У своєму кварталі?
— Ні, біля площі Бастилії. Банк «Ліонський Кредит» на 

початку бульвару Рішара-Ленуара, на розі вулиці Амло.
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— Здибанка з дилером?
— Теж так подумала, але хто купуватиме наркотик за 

усталеним графіком? Радше припускаю, що йдеться про 
психоаналітика.

Він також так вважав, але не хотів здаватися невроти-
ком, з  яким раз у  раз трапляються такі самі негаразди: 
коли бракує готівки на психотерапевта, щоб той покопир-
сався в душі.

— Ти шукала на тому місці?
— На вулиці Амло, 2 є одна лікарка. Даю голову відру-

бати, що Елен Десмора бігала туди.
Малоймовірно, що лікарка в неділю сидітиме на роботі, 

але Корсо передчував, що Барбі посунулася трошки далі.
— У мене є її домашня адреса, — підтвердила вона його 

припущення. — Нам пощастило, дівчину звати Янжа Ра-
жаонаріманана. Малагасійка. Гадаю, ти вже допетрав, що 
в довіднику небагато людей з таким ім’ям.

— Де вона мешкає?
Барбі простягнула йому кольоровий квадратик паперу.
— Вулиця Меркер, 11-13-15, XI округ. Перпендикулярна 

бульвару…
— Знаю. Щось іще про неї довідалася?
— Nada. Жодного протоколу. Ба навіть її ім’я занесено 

до списку СОІ 1 в Кретеї.
Діяти слід pianissimo 2. Лікарка знає, кого кликати, якщо 

захоче виставити його за двері.
— Їду.
— Я з тобою.
— Ні. Рий далі.
— Де?

1 Суд останньої інстанції.
2 Дуже обережно (іт.).
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— Перевір притулки, в  яких виховувалися потерпілі. 
Дізнайся: може, вони підтримували стосунки з кимось із 
тамтешніх дітей. Понишпор у «Сквонку», в історії самого 
будинку.

— Зачекай.
Вона рушила до свого кабінету й за кілька секунд по-

дріботіла назад — маленька кістлява мишка. Корсо встиг 
уже схопити куртку.

— Прошу. Для розігріву, перед тим як потрапиш до пси-
хоаналітика.

Це був протокол допиту Елен Десмора за 21 червня 
2004 року, після того як її затримали на цвинтарі в перед-
місті Ліона. Папірець не вартий навіть дірки з  бублика: 
у віці 17 років вона намагалася розпечатати могилу похо-
ваного напередодні хлопця, але охоронець схопив її. Ось 
і вся драма. Позаяк вона була неповнолітньою, їй вдалося 
уникнути серйозних наслідків. Корсо гортав сторінки й на-
магався знайти імена спільників. Дарма.

— Ти розмовляла з Людо? — спитав.
— Ні.
— Зустрінься з ним, він дещо розкаже тобі про перший 

арешт.
На прощання усміхнувся.
— Я до психотерапевта, а тоді назад — до вас.

31

Кілька масивних червоних будинків з білими балконами — 
такі самі стоять також на бульварах довкола Парижа. Цілі 
квартали з випаленої цегли, що навіюють приємні спогади 
про передвоєнне життя в колективі і сувору гігієну всюди: 
у повітрі, проточній воді й садах серед цементу, де всі іс-
нували разом.
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Він не відразу знайшов потрібну будівлю, підібрав код 
і подзвонив у потрібні двері. Янжа Ражаонаріманана була 
невеличкою на зріст жіночкою зі шкірою кольору сигари. 
На голові — скуйовджена копиця волосся. На носі — ве-
ликі окуляри з темним склом. Рот з непомітними губами 
більше нагадував розріз над підборіддям. Геть не королева 
краси.

— Як ви сюди потрапили? — спитала вона без передмов, 
наморщивши носа й вишкіривши зуби, немов маленький 
гризун.

Корсо витягнув ксиву й відрекомендувався. Психоана-
літик зовсім не здивувалася й пропустила його до хати. 
Він увійшов за нею у вузький передпокій з вивішеними 
на стінах афішами, що містили гасла травневих завору-
шень 68-го року: на пляшці синього чорнила  — напис 
«ПРЕСА» з попередженням: «НЕ КОВТАТИ»; обриси бій-
ця РСБ 1 зі щитом, на якому наштамповані слова: «ПІД 
БРУКІВКОЮ — ПЛЯЖ!» 2; намальовані нашвидкуруч лі-
тери закликів: «ПЕРЕТВОРИМО БАЖАННЯ НА ДІЙ-
СНІСТЬ!»

— Ви зберегли свіжість душі, — зауважив Корсо.
— У 1968-му, — кинула вона через плече, — я ще навіть 

не народилася.
— Тоді навіщо ви повісили афіші?
— Археологічні об’єкти. Зворушливі закарлючки мину-

лих часів.
Вони посунули до невеличкої вітальні. Щонайбільше 

двадцять квадратів, диван і крісла, оббиті дешевим велю-
ром. Тут заощадили на всьому — просторі, висоті стель, 
якості матеріалів.

1 Республіканські сили безпеки.
2 Гасло масових студентських страйків у Франції в травні 1968-го року.
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У кутку він помітив дві потерті валізи з  полотняною 
торбою, нібито багаж підпільного мігранта.

— Так чи інакше, я  на вас чекала, — промовила вона 
й стала посеред кімнати.

Він махнув головою в бік валіз.
— А я ледь не подумав, що ви кудись утікаєте.
— Рушаю у відпустку. 3 липня — тож не дивно, чи не так?
— О цій годині?
— Виїжджаю вночі.
— Куди прямуєте?
— У Дром 1. Вам потрібна точна адреса?
Корсо усміхнувся. Так можна довго теревені розводити.
— Я прийшов опитати вас щодо Елен Десмора, — сказав 

він і всівся на диван. — Ви, певно, читали її щоденник.
Лікарка вмостилася на одному з  крісел по інший бік 

низького столика й витягнула сигарету. Це був «Camel». 
Корсо з ніжністю згадав старі біло-золотаві пачки.

— Вас не лякає, що я змушена посилатися на зізнання 
пацієнтки, що є  порушенням медичної таємниці?  — за-
питала вона й запалила сигарету.

— Сподіваюся, ви все прекрасно розумієте. Між по-
вагою до померлої та даними, що могли б допомогти нам 
виявити особу злочинця, є  безумовно велика різниця. 
Крім того, якщо ви й надалі захочете бавитися зі мною, 
я забороню вам виїжджати з Парижа без дозволу Ради 
професійної асоціації лікарів. Можете забути про від-
пустку.

Вона перервала його помахом руки.
— Гаразд. Здаюся. Але скажіть спочатку, як ви мене зна-

йшли? Елен завжди платила готівкою, і я ніколи не під-
писувала рецептів.

1 Департамент на південному сході Франції.
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Корсо поділився з нею висновками, яких дійшла Барбі. 
Лікарка відкинулася на спинку фотеля й замріяно затягну-
лася. Тож відтоді, як минула прекрасна протестна доба, 
нарешті, з’явилися кмітливі поліціянти…

— Ви давно знаєте Елен? — поцікавився він.
— Шість років. Спершу вона навідувалася двічі на тиж-

день, а з 2014-го — лише раз.
— Для аналізу чи психотерапії?
— Аналізу.
— Чому вона до вас приходила?
— Краще скажіть, що ви шукаєте.
— У нас є всі підстави підозрювати, що Елен Десмора 

хворіла на некрофілію.
Янжа поглянула на нього крізь темні окуляри і  знову 

вищирилася.
— Саме так. Вона кохалася з трупами. Я завжди силува-

лася їй допомогти, але ніколи не вважала хворою. Коли 
йдеться про бажання, важко визначити межі норми, а по-
няття «збочення» втратило первинне значення, щойно 
забобони поступилися прозрінню…

— Хіба ми не повинні з повагою ставитися до померлих?
Янжа стенула плечима. Вона затягувалася сигаретою 

й ніби купалася в диму та солодких спогадах про минуле, 
коли дозволялося курити в кімнатах із зачиненими вікна-
ми й помирати на повільному вогні.

— Вона кохала їх, пестила, голубила… Чим вона згань-
била їх?

— У всякому разі дозволу вона в них не питала.
Вона знову звела плечима: Янжа, очевидно, була на 

боці живих. Корсо змовчав. Якщо, на думку малагасійки, 
смоктати померлого або вправлятися в запиханні в себе 
млявого прутня не означало ані збочення, ні насилля, про 
що можна було розводитися далі? Зрештою, він сюди не 
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сперечатися прийшов. Елен уже перебувала в потойбіччі 
разом з усіма коханцями.

— Розкажіть докладно, що вона робила, — продов-
жив він.

— Усе почалося в 1999 році — тоді їй було лише дванад-
цять. Один із вихованців потерпав від серцевої недостат-
ності. Він нагло помер, і його тіло залишили на ніч в осе-
редку. Елен рушила до медпункту й там притиснулася до 
померлого. Головне, що тіло ще не встигло зіпсуватися. Їй 
вдавалося задовольнити бажання, тільки якщо коханець 
мав… непошкоджений вигляд.

— Як ви можете пояснити причину такого потягу?
— Не думаю, що він був спричинений якоюсь подією. 

Вона завжди відчувала несамовиту відразу до… живих чо-
ловіків. Для неї вони уособлювали байдужість і ворожість.

— Її не ґвалтували в дитинстві?
Янжа запалила ще одну сигарету. Корсо відчув спокусу 

теж покурити, але не хотів надто розслаблятися. Мусив 
сфокусуватися, тобто напружитися  — найкращий стан, 
аби відчути те, що ховається за словами.

— Навіть не знаю, — відповіла жінка й трохи скриви-
лася. — Можна лише припустити, що до її недовіри спри-
чинилося те, що власні батьки відмовилися від неї. Кому 
вірити, якщо зраджують найрідніші люди?

Тоді й він міг би спати з усіма трупами, що траплялися 
йому за весь час служби в поліції. Корсо все-таки закурив 
одну «Marlboro».

Моторошне, непереборне прагнення Елен було зумов-
лено не лише сексуальним бажанням. Вона справді кохала 
кожного мерця, з яким мала стосунки. Зрештою, дівчина 
завжди примудрялася дізнатися, як їх звали, скільки їм 
було років тощо. Проте її зовсім не обходило, чому саме 
вони померли.
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У голові копа виринули рядки її особистого щоденника: 
дурнувато-романтичні спогади ґвалтівниці трупів…

— Вона уявляла собі, що вони живі?
— Аж ні. Для неї лише трупи могли бути коханцями. 

З мертвими тілами вона пов’язувала бажання, мрії, споді-
вання. І  побоювалася живих чоловіків, які здатні діяти 
й  реагувати. Вона полюбляла самця-статую, холодного 
й нерухомого.

Усе це не надто просувало його справу вперед. Він спря-
мував розмову в інше русло:

— Вона говорила з вами про Софі Серейс?
— Звісно. Вона була її найкращою подругою. Тобто єди-

ною.
— Вони обидві приховували, що товаришували. Не зна-

єте, чому?
— Щойно дівчата потрапили до Парижа, вони постанови-

ли не розповідати нікому про те, що знайомі: в такий спосіб 
подруги намагалися захистити себе, стати сильнішими.

Новий поворот:
— Ми підозрюємо, що Елен підзаробляла проституцією. 

Як ви вважаєте?
— Згідна.
— А те, що вона робила це з живими чоловіками, їй не 

заважало?
— Вона відсторонялася від того, що чинила. З плином 

часу страх перед чоловіками перейшов у збайдужіння.
— Софі знала щось про… нахили подруги?
— Гадаю, що так. Вони не мали таємниць одна від одної.
— Ви припускаєте, що Елен була… щасливою?
— На свій спосіб, так.
І наостанок — каверзне питання:
— Якщо все — на краще в цьому найкращому зі світів, 

навіщо ви були їй потрібні?
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Мишача гримаска обернулася на хижацький вищир.
— Я просто допомагала їй існувати в злагоді з її… осо-

бливостями.
Психологиня, мабуть, і гадки не мала, що покривала по-

рушницю закону й потурала її розпусті. І знову-таки він 
тут не для того, щоб когось засуджувати.

— Ви не зауважили якоїсь зміни настрою Елен останнім 
часом?

— Аякже.
— Тобто?
— У неї з’явився коханий.
Корсо аж здригнувся.
— Ви кажете про… партнера, себто він не був ані мерт-

вим, ані клієнтом?
Янжа Ражаонаріманана вороже усміхнулася. Вони, влас-

не, розігрували споконвічну драму протистояння поліці-
янта й бунтівника, порядку й повстання, буржуа й анар-
хіста тощо.

— Приятель, так. Цілком живий.
На Корсо дрижаки напали — наче який змій хутко про-

повз шкірою під одягом.
— Що вона вам про нього розповіла?
— Мало розказала. Знайомий попросив її тримати язика 

на прив’язі.
Корсо вирішив спочатку поставити класичні запитання:
— Одружений? Відомий?
— Точно неодружений. Досить відомий.
— У якій галузі?
— Художник.
Кров бухнула в скроні, ніби він занурився вглиб мо-

ря  — навіть почув рипіння коліщат у  голові. Стишене 
брязкання супроводжувало картини, що ритмічно ви-
гулькували в уяві: у Софії та Елен був один коханець на 
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двох, чоловік у капелюсі, художник зі «Сквонка», мадрид-
ський утікач…

— Вона описувала вам його зовнішність?
Лікарка розчавила цигарку в попільничці, що скидалася 

на кастет з грубого скла.
— Середнього віку. Чудернацький. Зазвичай носить білі 

костюми й борсаліно.
— Вона звірялася вам у чомусь ще? Це дуже важливо.
Янжа поглянула на нього крізь великі окуляри.
— Він може виявитися вбивцею?
Годі пускати туману.
— Софі теж мала зв’язок саме з ним, ви про це знали?
— Ні.
— Тобто Елен теж собі такого не уявляла?
— Необов’язково. Вона мені всього не розповідала, тому 

ми ніяк не могли посунутися з мертвої точки.
— Добре подумайте: більше нічого не пригадуєте? Якусь 

деталь, що могла б мені стати в пригоді…
Янжа знову схопилася за сигарету: так смалили у 70-х 

роках.
— Він колись сидів у тюрмі.
Шия Корсо взялася сиротами.
— Який злочин він скоїв?
— Не знаю. Елен не захотіла розповідати, я лише зрозу-

міла, що він провів там багато років. Художником став уже 
в другому житті. Під час показової реабілітації.

Неділя виявилася достоту вдалою: спільний для обох 
загиблих коханець, мара, яку він (напевно) зустрів непо-
далік від картин Ґойї. Художник, що тинявся поблизу 
«Сквонка» й нещодавно вийшов з буцегарні — без сумніву, 
відсидів за вбивство. Який у біса підозрюваний? Готовий 
злочинець власною персоною.

— Елен, мабуть, боялася його?



170

— Анітрохи.
— Що їх об’єднувало?
— Повторюю: вона про це не розповідала, але відчува-

лося, що в ліжку в них усе гаразд. Тож можна стверджува-
ти, що вона відновила стосунки з  живими чоловіками. 
Коханець зумів-таки її приручити.

— Ви казали, що він був набагато старшим він неї?
— Щонайменше вдвічі, так. Він був досвідченим на всіх 

фронтах, це й привабило її.
Корсо згадав сторінку щоденника із зображенням Міс 

Вельвет: лагідний погляд, невпевнена посмішка. Митець 
вдало відтворив тендітність татуйованої готки.

— Що вона почувала до нього? — не відступав коп. — 
Фізичний потяг? Кохання? Захоплення від творів?

Янжа поглянула на годинник і обдарувала його широ-
кою умішкою.

— Шкода, що наостанок можу окреслити його лише як 
певний психологічний тип, але вважаю, що цей добродій 
правив їй за батька.

Корсо підвівся. І подумав, що в такому разі відтепер він 
занурюється у світ дітовбивць. Гаразд, упораємося.

32

Корсо повернувся в  36-й і  скликав групу: треба якнай-
швидше знайти художника, вірогідно, коханця обох по-
терпілих. Чувака, що відсидів у тюрмі!

Усупереч сподіванням, неймовірну новину колеги зу-
стріли досить стримано. Правду кажучи, їх уже ноги не 
несли — ціленьку днину бігали, шукали, але так і не на-
трапили на щось цікаве.

Сток виявила особи й місце мешкання деяких дівчат зі 
скетчбука та забезпечила їм охорону (з кількох новачків — 
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і то добре). Людо рушив далі на пошуки померлих коханців 
Елен Десмора, нишпорив серед їхніх знайомих: може, 
хтось із них надумав помститися некрофільці Елен та її 
сестрі — але ні, дарма. Барбі не встигла знайти бодай щось 
про людей, з якими потерпілі підтримували дружні стосун-
ки змалечку, а про історію будівлі «Сквонк» та її мешкан-
ців — і поготів. Щодо розширення штату для проведення 
розслідування: до них прибули стажисти, і їх відразу роз-
ділили на дві групи: одні мали обійти сусідів, а решті до-
ручили зібрати свідчення, що посипалися на них після 
того, як стало відомо про вбивство Міс Вельвет — люди 
мало не збожеволіли.

І справді, група так виснажилася, що тепер годі було 
розворушити її будь-якою новиною. Тож Корсо вирішив, 
що впорається з пошуками сам — відтоді, як він натрапив 
у Мадриді на художника в борсаліно, справа набула осо-
бистого відтінку. Поза тим, не слід забувати про Бомпар, 
яка зранку чекатиме на доповідь для прес-конференції: 
роботи вистачало на цілу ніч.

— Гаразд, — проказав він насамкінець, — відпочивайте. 
Завтра почнемо знову о дев’ятій.

Копи переглянулися й мовчки повставали.
Корсо зачинився в  кабінеті і  з  ноутбуком на колінах 

умостився на невеличкому дивані, що слугував «куточком-
вітальнею» у крихітній кімнатці.

Перед тим як поринути в мережу, він на кілька секунд 
замислився над образом, що вимальовувався. В’язень. Ху-
дожник. Підтоптаний ласун, що полюбляв, сховавшись 
у  підвалі, малювати стриптизерок, а  потім відібрав для 
себе двох із них.

Чому він їх убив? Пройнявся думкою про покарання. 
Софі й Елен танцювали стриптиз, але сам виступ, біла шкі-
ра, простосердість дівчат здавалися такими безневинними, 
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так припали йому до смаку, що художник зумів уловити 
дитячу грацію в зазивних рухах артисток, у тому, як вони 
роздягалися в нехитрому спектаклі.

Аж ось на поверхню спливли вади акторок бурлеску: 
Софі отримувала задоволення від найстрашніших кату-
вань, Елен шукала кохання та розради в обіймах трупів. 
Може, їхній гуру просто розчарувався? Може, вирішив, 
що вони заслужили на покарання? Корсо не забув про 
джерело натхнення злочинця: картини Ґойї, де були зо-
бражені каторжанин, чаклунка, виснажений хворобою 
вмирущий…

Задзеленчав стаціонарний телефон. На якусь мить він 
завагався. Згодом насилу відірвався від канапи й підняв 
слухавку.

— Коменданте?  — У  голосі вартового відчувалася по-
вага й водночас невпевненість. — Якийсь пан чекає внизу: 
хоче вас бачити. Дозволити йому піднятися?

Корсо глипнув на годинник: уже по 21-й.
— Як його звати?
Пауза. Новенький, напевно, роздивлявся документ від-

відувача.
— Ліонель Жакмар.
— Не знаю такого. Хай забирається геть. Тобто, — сха-

менувся, — скеруй його до поліціянтів, що збирають свід-
чення. Якщо вони пішли додому, хай завтра приходить, 
у робочий час.

— Стверджує, що він із наших, — тихо додав новачок.
— Бачив його жетон?
— Він на пенсії.
Корсо зітхнув:
— Хай підніметься.
— Є ще одна проблема… Він з особливими потребами.
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— Себто?
— Шкутильгає. Пересувається з палицею.
Корсо знову зітхнув.
— Скажи йому, хай скористається ліфтом на сходах Е. 

Чекатиму на нього на четвертому поверсі.
Корсо проминув перший коридор, а тоді другий, аж на-

решті дійшов до ліфта — або радше вантажного підйом-
ника, — яким перевозили людей з особливими потребами 
або норовливих підозрюваних, що відмовлялися підніма-
тися сходами.

Відчинилися двері  — і  Корсо побачив пана близько 
шістдесяти років у  чудернацькій камізельці з  багатьма 
кишенями, у стилі «репортер». Посивіла чуприна, різно-
кольорові очі  — колючі, як дріт, геть не чорні перли, — 
скуйовджена борода. Якийсь блазень.

Корсо ледь не натиснув на кнопку першого поверху, аби 
той не встиг перетнути поріг кабіни, але примусив себе 
поводитися чемно, відрекомендувався й пропустив відвіду-
вача на поверх, що належав Бригаді карного розшуку.

— Ліонель Жакмар, — представився гість із різким ак-
центом мешканця Франш-Конте. — Я служив у Безансон-
ській РССП в 90-х роках. — Розсміявся. — Справжній 
юрасець!

Він сперся руками на тростину, ніби хотів устромити 
в  землю кострубату палицю з  полакованого дерева, як 
у героя роману Жіоно 1.

— Вибачте, що так пізно… Потяг затримався: якісь тех-
нічні несправності. З Безансона — відразу до вас! Вирішив 
зазирнути в 36-й, перед тим, як їхати в готель.

1 Сучасний письменник Жан Жіоно, член Ґонкурівської академії. Дія в йо-
го романах часто відбувається в Провансі.
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«Десять хвилин, — подумав Корсо, — ані секундою біль-
ше».

— Прошу, йдіть за мною. До мого кабінету.
Він повагом сунувся коридорами, а  позаду плентався 

його довгов’язий гість. Нарешті вони дісталися кабінету. 
Перед тим, як запропонувати відвідувачу стілець, Корсо 
відверто запитав, чому той до них прийшов.

Жакмар не розгубився, хитрувато усміхнувся й підніс 
тростину, наче хотів три рази нею гупнути.

— Дуже просто, я знаю, хто вбивця.



ЧАСТИНА ДРУГА
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Корсо посадив кульгавого відлюдника в крісло й узявся 
терпляче, просто із поліційної солідарності, слухати його 
гнівну промову: той розводився про невдале пограбування 
в околиці Безансона в 1987 році, вбивство доньки госпо-
дарів місцини й арешт зловмисника кілька місяців потому. 
Стефан не переривав, але подумки прокручував приказку, 
яку сам собі вигадав: недільний вечір не може бути до-
брим, лише гіршим…

Проте почав прислухатися уважніше, тільки-но Жакмар 
розповів, що згаданий Філіпп Собєскі відсидів сімнадцять 
років у тюрмі, з них десять — у Флері-Мерожис, і був звіль-
нений у 2005 році. Він аж на ноги схопився, коли юрасець 
додав, що Собєскі домігся безумовної реабілітації і  став 
художником. Почав писати картини під час відсидки й на-
віть виставлявся останніми роками поза межами буцегар-
ні, а незабаром став відомим у середовищі паризької ар-
тистичної богеми.

— Маєте його фотографії? — перервав Корсо.
— Я вам привіз ціле досьє, — обізвався Жакмар так, 

ніби й не помітив, як змінився голос співрозмовника.
Він витяг із портфеля теку в тканинній палітурці. Усе-

редині, в одному з файлів — у школі їх носять у так званих 
теках-акордеонах — містилися вирізані з журналів зобра-
ження чоловіка. Скинувши на них оком, Корсо зрозумів, 
що саме його він і шукав.
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Років шістдесяти, сухий як тріска, зі змарнілим облич-
чям, у тісному білому костюмі сутенера й верблюдячому 
пальті, накинутому на плечі, з викликом поглядав зі світ-
лин. Борсаліно, теж білого кольору, хвацько насунутий на 
голову, лише підкреслював, що перед вами — справжній 
шалапут.

Корсо заклякнув, аж серце застрягло йому в грудях, як 
куля поперек дула пістолета. Якщо б йому довелося ство-
рювати фоторобот чоловіка з  Мадрида, він зобразив би 
його саме так.

Світлина належала до низки знімків з модного журналу 
2011 року. Там були й інші фото. Хай який старосвітський 
вигляд мав колишній в’язень, Корсо збагнув, що фотосесія 
була гостромодною — елегантний костюм був від славет-
ного італійського дизайнера.

Зокрема дописи під знімками свідчили про те, що він — 
людина непроста: багато чого навчився від життя, — що 
завжди подобається ЗМІ та різним інтелектуалам, — і як 
убивця спокутував провину перед суспільством, а  його 
талант несподівано розквітнув у всіх на очах. Але митець 
і далі провадив життя справжнього гультіпаки. Пан Со-
бєскі не приховував поганих звичок, поводився непри-
стойно та нахабно, чим відштовхував від себе добрих бур-
жуа. От пощастило.

— У вас є фотографії його творів?
Жакмар передав іще одну теку. Синюшні або землисті, 

оголені й м’язисті постаті. Зі скупчення мазків вигульку-
вали страдницькі, але й водночас сумні обличчя, ніби на-
писані у стані гніву.

І зовсім не треба бути поліціянтом, аби здогадатися, що 
це наркомани, повії, в’язні, люди з низів, та Собєскі вдало-
ся, як і в альбомі зі шкіцами, уздріти в них певну чистоту 
й невинність.
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Різка, насичена й виразна картина зараз припала Корсо 
до смаку. Здавалося, що художник скрутив живопис у ба-
ранячий ріг, а тоді занурив у найогиднішу дійсність. Але 
завдяки глибокому співпереживанню він зумів викриста-
лізувати трагедію знедолених чоловіків та жінок і  пере-
творив їх на істот з тонкою душею, майже янголів. Двір 
Чудес 1 пишався б таким особистим портретистом.

Останні світлини остаточно добили поліціянта.
На одному із зображень він побачив Елен Десмора. Це 

був великий портрет (120 х 160), датований 2015 роком, на 
якому танцівниця позувала у три чверті оберту, на першо-
му плані — ліва рука, якою вона на щось спиралася, голо-
ва злегка нахилена, погляд спідлоба, чорняве підстрижене 
волосся з гривкою намальоване чітко і схоже на каску. Міс 
Вельвет мала на собі робочий одяг: бузкове боа, чорні 
стринги. Але полотно геть не було сповнене нео-бурлеск-
ного настрою. Блідолиця модель поглядала стримано, 
з тривогою. Шкіра ожила нашаруванням білого, бежевого 
та брунатного. Окрім пір’ястої змії на шиї, яскравим ко-
льором намальовані лише тату, що оживляли перший план 
картини, оповивши, мов ліани, плече й руку дівчини, з якої 
вони начебто висмоктували останні соки. Логіка екваторі-
ального лісу  — існування, що живиться смертю… Над 
місцем жорстокого двобою височіло обличчя, що краяло 
серце красою й безневинністю.

Корсо пробрали дрижаки. Він поклав світлини й про-
сунув руки під стіл. Підіб’ємо підсумки. Собєскі виявився 
автором щоденника з ескізами у «Сквонку». Без сумні-
вів. Він же був коханцем — «особою, що заміняє бать-
ка» — Елен Десмора. Теж без сумнівів. Йому можна було б 
накинути роль близького друга Софі Серейс. А  ще був 

1 Квартал злочинців у середньовічному Парижі, нетрі французької столиці.
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добродій у капелюсі з музею в Мадриді — він чудово впи-
сувався в загальну картину.

— Отож, — бадьоро вимовив Корсо, — виділимо осно-
вні пункти, гаразд?

— Я щойно вам усе розповів.
— Ок. Але чому ви впевнені, що Собєскі — та людина, 

яку ми шукаємо?
— Ну… Бо він у той самий спосіб скоїв свої злочини!
— Але існує чимало розбіжностей, хіба ні?
— Я радше назвав би їх схожими деталями.
— Ви мені розповідали про крадіжку зі зламом…
— Тож ви зовсім не слухали мене? — образився Жак-

мар. — Собєскі грабував дім, коли його застукала Кріс-
тін Вуґ.

— Вона китаянка за походженням?
Коп з Юри ошелешено втупився в нього — мабуть, і це 

вже встиг пояснити. Стояв, розвівши ноги, між якими по-
ставив прямо тростину, на яку поклав схрещені руки. На 
пальцях він носив чимало каблучок, одна з яких була при-
крашена черепом.

— Вуґ — ельзаське слово. Означає «ставок».
— Продовжуйте.
— Собєскі схопив її та зав’язав білизною. А тоді задушив 

і розчавив обличчя. Так само і в обох ваших убивствах.
Жакмар не міг знати всі деталі злочину. У пресі згаду-

валися лише зашморги з білизни й лицеві рани. Порізи 
на обличчі Крістіни Вуґ відрізнялися від тих, що були 
в стриптизерок, радше виказували лють і осатаніння не-
стямного грабіжника. Щоправда, тоді Собєскі не був іще 
художником…

— Чому ж лише тепер ви наважилися завітати до нас?
Жакмар ударив тростиною об підлогу:
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— Кумедний ви. На пенсії я вже десять років. Живу на 
самоті поблизу лісу Шаюз. Я вже геть забув про злочини 
та усіляких мерзотників. Навіть не чув нічого про останнє 
вбивство. Довідався про нього випадково, коли слухав 
новини на другому радіоканалі сьогодні вранці. Відразу 
побіг купляти «Недільну газету». «Кат його забирай, — по-
думав я, — Собєскі знову взявся за старе!» Негайно сів на 
потяг — і ось я тут!

Корсо поглянув на годинник: 22 : 30 — ще є час усе об-
міркувати. Хоч який самітник, Жакмар і  далі стежив за 
Собєскі (про що свідчили знімки теки-акордеона), — ма-
буть, головна справа у його житті.

— У ті часи саме ви заарештували Собєскі?
Він ствердно махнув головою — ніби відправляв мину-

ле в нокаут.
— Розслідування тривало шість місяців, ми склали сотні 

протоколів… Невловимий тип. Ані свідків, ані відбитків, 
жодної зачіпки.

— Як ви його схопили?
— Як це часто трапляється: випадково. Йолоп перепро-

дав низку гравюр антиквару з Аннмасса в 1988-му році. 
Вони щось не поділили, і Собєскі його віддубасив. Анти-
квар поскаржився в поліцію. Нападника затримали. У той 
час Собєскі, звичайно, зізнався в  скоєнні лише одного 
злочину. Стосовно гравюр.

— Що ви побачили спільного в цих справах?
— У Вуґів ми знайшли обтягнутого шкірою ґудзика. Від 

куртки з хутряним коміром. У розслідуванні вона нам ледь 
чи стала в пригоді, а потім ми його затримали — ото теле-
пень! — мав на собі таку саму куртку! Навіть ґудзика ново-
го не пришив.

— Щось не віриться.
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— Тому що ви не знаєте Собєскі, він хитрий, але вважає, 
що йому закон не писаний. До того ж у ньому є щось зві-
ряче. Людина він розумна, але тварина деколи вигулькує 
з нього.

— Навіть важко повірити, що він зізнався в  убивстві 
тільки тому, що знайшли ґудзик.

— Звичайно, ні, але на споді куртки лишилися сліди 
крові. Тої самої групи, що в Крістін Вуґ.

— Хай там як, звучить непереконливо.
Жакмар зітхнув. Не для того він здобув перемогу три-

дцять років тому, аби тепер зносити кпини якогось упертюха.
— Ви коп чи хто? Куртка була лише першою ланкою, що 

потягла за собою все решту. Собєскі запроторили за ґра-
ти, — аби витрясти зізнання, — потім опитали його тодіш-
ню коханку, якусь випадкову хвойду з  Безансона. Вона 
переполохалася й підтвердила попередні свідчення.

— Ви вже допитували її раніше?
— Собєскі був у нашому списку. Шельма залякував по-

вій у  кварталі Баттан  — працював на користь місцевих 
звідників. Був схиблений на сексі, й кілька разів його за-
тримували за зґвалтування та агресивні дії.

Описані події кримінальної хроніки аж ніяк не пасували 
постаті зловмисника, якого вони розшукували: той був 
ретельним, зібраним, правдолюбним, а ще… імпотентом. 
Але що не кажи, за цей час Собєскі міг змінитися.

— Тож повія зізналася, що він навідався до неї близько 
третьої й був заляпаний кров’ю. Собєскі все заперечив, але 
відтак виринули інші подробиці.

— Які саме?
— Побачите в досьє.
Жакмар уже втомився від розмови. Чолов’яга був водно-

час запальним і набурмосеним, наполегливим і стриманим.
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Корсо вирішив полегшити йому завдання:
— Капітане, — миролюбно проказав він і поклав руки 

на документи, — я все уважно прочитаю. Ви не проти за-
лишитися в Парижі ще на день або два?

Дідусь провів вказівним пальцем погано поголеним під-
боріддям, і шкіра аж рипнула — немов рубанок стругнув 
по дереву.

— Тобто…
— Витрати на перебування Судова поліція бере на себе.
— У такому разі…
— Вам знайти готель?
Спираючись на свою третю ногу, він насилу підвівся.
— Якось дам собі раду. Знайдете мій номер у досьє.
Корсо провів його до дверей офісу.
— Собєскі, правду кажучи, почав виправлятися. Чому 

ви гадаєте, що він і є той самий злочинець?
Юрасець захитав головою.
— Ці каналії не міняються ніколи. Скільки б ви не роз-

водилися про те, що він прославився як художник і міль-
йони заробляє на бісових картинах, усе одно він як був, так 
і лишився капосним убивцею. Якби ви тільки бачили, що 
він тоді зробив з обличчям бідної дівчини… Такий пови-
нен гнити в буцегарні до кінця своїх днів. Диких тварин не 
можна випускати на волю.

Корсо стримався й ніяк не відповів на фашистський ви-
пад пенсіонера — зрештою, він, мабуть, і сам так вважав: 
відсоток повторно скоєних злочинів аж ніяк не навіював 
радісних думок.

Насамкінець поліціянт поклав йому руку на плече:
— Дякую, що наважилися на таку далеку мандрівку. 

Ваше свідчення, без сумніву, відіграватиме головну роль 
у нашому розслідуванні.
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Під машкарою вовка-самітника ховався гарний біограф. 
Жакмар підготував досьє, якого вистачило б на товстенну 
книгу в стилі «Таємне життя великого художника»…

Зі свого боку, Філіпп Собєскі становив певний типаж. 
Показовий приклад соціальної та психологічної зумовле-
ності, до того ж надто перебільшеної.

Монік Собєскі (дівоче прізвище Молль) народилася 
в багатодітній сім’ї поблизу Монбельяра. Як підозрюють, 
унаслідок інцесту. Вона швидко залишила школу й стала 
перукаркою. У віці 17 років вийшла заміж за Жана Собєс-
кі, який працював на ярмарку, але згодом виявилося, що 
той схильний до насильства та пиятики (сам він вихову-
вався в сиротинці). Бита, постійно п’яна, хвора на тубер-
кульоз, до того ж незвична на вигляд: коли їй стукнуло 30, 
вона здавалася 12-річним дівчиськом, ще й  невисока  — 
лише 153 сантиметри.

Під час арешту склали її антропометричне зображення: 
губ не видно, очі завеликі (загіпнотизовані й гіпнотизуваль-
ні), модний в п’ятдесяті роки хвилястий шиньйон, схожа на 
панка. Дитяче тільце зазвичай втискала в шкіряні комбіне-
зони й леопардові мініспіднички. Справжня шалапутка.

У 1960-му, коли їй було 19, вона народила Філіппа. Батько 
зник. І нею відразу заволоділа ненависть — і хтивість. Мо-
ніка спала з усім, що рухалося, або навіть не рухалося; серед 
пацієнтів лікарні в Монбельярі прославилася тим, що вміла 
добре відсмоктати (вартість послуг — жменька франків).

Малюк Філіпп підростав на сходах, безжально битий, 
нікому не потрібний. Часто втікав до сусідніх лісів. Кілька 
разів був заарештований за крадіжки та пошкодження 
майна. Після закінчення початкового курсу навчання до 
школи більше не повернувся. Вдома грошей катма. Тоді 
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Філіпп береться шукати додаткові заробітки. Коли повер-
тається додому, мати шмагає його до нестями: Монік за-
вжди підозрює, що він поцупив гроші.

Вона влаштовує обряди: запрошує інших дітей з району 
на своєрідні «підвечірки». Забави точаться навколо зну-
щань і покарань, які вона вигадує для сина. Філіпп досягає 
віку статевої зрілості, і катування стають щоразу жорсто-
кішими, але мати звинувачує його в сексуальних збочен-
нях, у тому, що він «думає лише про одне», «як батько». 
Вона його гамселить, припалює цигаркою, тримає прутня 
над вогнем (Монік називає це «дезінфекцією»).

Утім, втручаються соціальні служби. У віці 13 років йо-
го забирають від матері — результати медичного огляду 
приголомшують: у Філіппа численні ознаки недоїдання (на 
шкірі пігментація або відсутня, або надлишкова, він по-
терпає від екземи, живіт роздутий, волосся повилазило). 
Тіло поцятковане шрамами: всюди сліди підпалювань, 
порізів, понівечень. Рентгенівські знімки показують трав-
ми черепа, чимало переломів, що неправильно зрослися, 
але він дивом вижив — і не збожеволів.

Монік Собєскі заарештували. Вона отримала дванад-
цять років ув’язнення. Філіппа перевели до притулку, від-
так до названої родини в районі Ґапа. Хлопчик — геть не 
подарунок: жорстокий, дражливий, нестриманий. У віці 
15 років він зґвалтував одну зі своїх названих сестер, що 
була розумово відсталою.

Філіппа відправляють до спеціального закладу для мо-
лоді з поведінковими розладами, де намагаються забути 
про його попередні витівки, але хлопець там відлупцював-
таки якогось малюка, що слухав рок у спальній кімнаті. 
Згодом виявилося, що мати знущалася над ним під музику 
«Led Zeppelin», «Deep Purple», «The Who», «Ten Years After». 
Відтоді Собєскі аж підкидає від насичених звуків гітари.
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Рік потому він учиняє сексуальну агресію щодо дівчини 
в одній з кав’ярень. Хлопець ще не досяг повноліття, іс-
нують також пом’якшувальні обставини, тож воліють за-
бути й  про цей випадок. Новий заклад, нові труднощі. 
Собєскі починає пиячити й займається невеличкими спе-
куляціями. У 18 років його відправляють до молодіжного 
притулку в Шамбері. У ті часи він тиняється прикордон-
ною зоною поблизу Швейцарії і то вдається до дрібного 
розбою, то підзаробляє охоронцем.

Усі одностайно стверджують: Філіпп Собєскі — сексу-
альний маніяк. До хлопця причепилося прізвисько «Гом 
Соб». Він навіть не приховував, що продає тіло. Що б Со-
бєскі потім не розповідав, але бісексуалом він став задовго 
до тюрми.

У 1982-му його знову затримали за зґвалтування в Мор-
то. І на п’ять років позбавили волі, але минуло два — і йо-
го перевели на режим часткового обмеження свободи. Він 
знову став викидайлом та спекулянтом. У ті далекі часи 
непевного існування він сваволив уздовж усього південно-
східного кордону Франції. Але геть не був автостопником 
чи якимось панком із собакою. Радше непосидючим про-
йдисвітом, не здатним вписатися навіть у своє злочинне 
середовище.

1984 року Філіпп знову «оселився» в Безансоні. Підза-
робляв одночасно закликальником та підручним, кружляв 
навколо стоянки в Баттані — найнебезпечнішому кварта-
лі міста. А ще приторговував наркотиками в районі Пла-
нуаза або в  408. У  1987-му, коли Собєскі звинуватили 
в певних злочинах, він уже був добре відомий серед жан-
дармів. Трапилася історія з курткою з хутровим коміром — 
і  його остаточно позбавили змоги комусь зашкодити. 
Йому призначили двадцять років ув’язнення, з яких сім-
надцять — повноцінної відсидки.
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Корсо повернувся додому і з певною недовірою дочитав 
досьє. Постать затятого злочинця — а він знав принаймні 
тисячу таких покидьків  — не надто збігалася з  образом 
убивці-рецидивіста, якого він шукав, педантичного лихо-
дія, що примудрився не лишити після себе жодного сліду 
й діяв з надприродною жорстокістю.

Утім, досьє Жакмара не містило деталей (або світлин) 
убивства 1987-го року. А він хотів роздивитися рани на 
обличчі Крістін Вуґ, а також дізнатися, у який спосіб хар-
цизник прив’язав дівчину тієї ночі…

Правду кажучи, забиття Софі та Елен набагато більше 
пасувало до нової постаті Собєскі: митця, реабілітованого 
в’язня, зірку ЗМІ. Окрему частину досьє Жакмар присвя-
тив перевтіленню героя.

У бізансонському СІЗО Собєскі склав іспити на отриман-
ня ступеня бакалавра, а згодом ліценціата в царині права. 
У середині 90-х його перевели до тюрми Флері-Мерожис, де 
він узявся за малювання. В’язні й наглядачі спостерігали за 
розквітом таланту арештанта під номером 28 34 66. Засудже-
ний умів зобразити обличчя будь-кого зі своїх співкамерни-
ків, або намалювати карикатуру вертухая на замовлення, чи 
відтворити на підставі світлини близьких осіб ув’язнених.

Незабаром (хоча всі й знали, який він гівнюк) йому до-
зволили замовити олійні фарби й перебудувати камеру в не-
величку майстерню. Собєскі став визнаним портретистом 
у Флері. Крім картин у класичному стилі, він розробляє ін-
дивідуальний почерк, пише в дусі експресіонізму та створює 
низку картин, що вражають жорстокістю й правдою.

У 2000-му влаштовують виставку всередині закладу. Світ-
лини розповсюджуються за межами тюрми. У 2002-му по-
лотна Філіппа Собєскі виставляють офіційно, і то не в якій-
небудь галереї, а в одній із найвідоміших на ринку сучасного 
мистецтва: її власниками є Ніколь Крузе й Жан-Марі Ґавіно. 
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Компаньйони ставлять на талант художника — і, звісно ж, 
на образ злочинця, що покаявся. Буржуа й інтелектуали 
обожнюють того, хто ладен добряче розворушити їхню 
затишну культурну заводь.

І всі беруться підписувати петиції. Відомі особи подають 
голос на захист митця, що «гідно спокутував гріхи щодо 
суспільства». Сам Собєскі промовляє до глядача полотна-
ми. І має рацію: такий художник не може бути вічно ви-
нним перед усіма. Хай колись він і скоїв злочин, але тепер 
його творчість набула від того більшої внутрішньої сили. 
З  цього приводу часто згадували Караваджо, задираку 
й лиходія, якого вже давно визнали найвидатнішим свід-
ком тюремного життя.

Втручаються політики. Представники лівих, а  також 
і правих сил долучаються до боротьби, хоча як немодним 
стало прощати й виявляти доброту в 2000-ні роки. Слід 
негайно звільнити Собєскі!

Корсо спантеличено гортав статті, клопотання, промови 
захисників митця  — відомі в  усіх галузях імена. Він не-
рідко стикався з цими горлодерами, письменниками, спі-
ваками, політиками, усілякими зірками — таким усе було 
відомо наперед, тоді як суд ще навіть не виніс вироку, 
а поліціянти тупцювали на місці…

Справа Собєскі була трохи іншою: йшлося про реабілі-
тацію, нові можливості і,  як не дивно, про очисну силу 
мистецтва. Але Корсо не міг уторопати, чому Гом Соб 
після того, як просидів двадцять років у буцегарні й уда-
рився в малярство, мав би раптово забути про свою хижу 
сутність. Як казала Бомпар: «Ви завжди можете виховати 
психопата. Але в сухому залишку матимете лише вихова-
ного психопата».

Корсо перейшов до знімків картин. Полотна справляли 
неабияке враження. Етюди, присвячені ув’язненим, дато-
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вані 2000-ми роками, випромінювали незбагненну силу. 
Відтворювали світ клаустрофобії: виснажені самотністю 
обличчя або ж навпаки — обрезклі від кепських харчів 
і нудьги. Картини зі стриптизерками насправді вражали. 
Кожній дівчині Собєскі вибрав певний аксесуар, як на 
портретах членів королівської родини ХVIII століття 
пензля Ґойї. Він обернув їх на королев, а також зумів пе-
редати самотність жінок, що слугували об’єктами бажан-
ня; їх виштовхнули на сцену — так в’язнів запихають до 
тюрми.

В останні роки він писав здебільшого порноакторок, 
повій, наркоманок  — жорстка тематика. Риски замінив 
нашаруванням фарби, і в такий спосіб узявся відтворюва-
ти лінії, тіні, рельєф. Такі картини кортить не лише роз-
глядати, але й  мацати. Так і  хочеться торкнутися рукою 
глевкої текстури: складок і виступів, заглибин і згинів…

Неоекспресіонізм — слово, що часто згадувалося в стат-
тях і виставкових каталогах. Авжеж, у пихатих, перекру-
чених обличчях моделей, у спокусливому мармурі їхньої 
шкіри спостерігалася різкість, притаманна експресіонізму 
початку XX століття або Новій Речевості 20-х років, у дусі 
Отто Дікса чи Жоржа Ґроса.

Його також порівнювали з художниками ближчого пері-
оду: Френсісом Беконом, Люсьєном Фройдом… Собєскі 
справді полестили, адже з перелічених митців два останні — 
найдорожчі на ринку. Корсо цікавився сучасним живопи-
сом, а імені Собєскі ніколи не чув. Хоча той мав право на 
цілу купу репортажів, інтерв’ю, запрошень на телевізіні 
майданчики.

А головне — поліціянт хотів зрозуміти, як так сталося, 
що людина, яка пережила навіть не реабілітацію, а справ-
жнє воскресіння, піддалася давнім спокусам, коли вже 
минуло десять років після буцегарні.
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Корсо не вірив у виховну силу тюрми. Як узагалі можна 
через позбавлення волі загасити внутрішній вогонь, що 
буяє в душі злочинця? Навпаки… Нечисті бажання лише 
тамуються, заганяються в пляшку до наступного відкор-
кування. Чи годен був Собєскі, сидячи в чотирьох стінах, 
приборкати свій нахил до насильства, жорстокості, сексу-
альних збочень? Малювання допомогло? Чи він зумів ви-
хлюпнути із себе крізь кінчик пензля всі темні бажання на 
полотно? Корсо дуже в цьому сумнівався.

Так він розмірковував на самоті до другої ранку в себе 
вдома, аж раптом зачепив оком певну деталь на світлині: на 
ній була зображена низка полотен, виставлених на міжна-
родному ярмарку сучасного мистецтва «Арт Базель 2015». 
Крайній праворуч, — безперечно, портрет Майка, тобто 
Фройда, порноактора-філософа, єдиного друга Ніни Віс. 
Той позував оголеним, його кулемет перебував у стані спо-
кою (чи не вперше), а сам він ніби виринав із мулу, виліп-
лений руками Собєскі.

Ще одне підтвердження його вини. Тобто Собєскі був 
знайомий з Фройдом. Він, звичайно, був коханцем Софі та 
Елен. Він же був людиною з льоху. А може — й чоловіком 
з Мадрида. Зрештою, його картини, якщо не фактурою, то 
самим духом були суголосні чорно-червоному настрою 
полотен Ґойї.

Корсо схопив мобільний і набрав Барбі.
— Ну, як ти там — спиш?

35

Вони зустрілися в 36-му будинку й почали шукати збіги. Пе-
ред тим, як подзвонити в двері художника, Корсо хотів упев-
нитися, що має справжні козирі в  руках. Перший урожай 
виявився бідним. У роздруківках потерпілих — ані сліду кон-
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тактів із Собєскі. Його ім’я жодного разу не згадувалося 
серед клієнтів «Сквонка». Ані серед передплатників Ахтара.

На світанку Корсо змусив себе зателефонувати до Майка, 
себто Фройда. Порнозірка щойно розліпив очі й не був надто 
люб’язним. А головне — нічого нового не повідомив, окрім 
того, що надрукували в усіх газетах: Собєскі — це видатний 
художник, який відкараскався від свого темного минулого. 
У творах залюбки зображує низи суспільства, адже сам до 
них колись належав. Чи був знайомий із Софі Серейс? Майк 
не був певний — він сам не надто добре знав художника. 
Хай там як, йому б ніколи на гадку не спало, що коханцем 
стриптизерки виявиться якийсь лисий дідько під шістдесят.

Корсо також зателефонував Катрін Бомпар: хотів по-
ділитися новинами й  попросити відтермінувати прес-
конференцію на один день. Мабуть, під вечір вони мати-
муть не просто свідка, а підозрюваного у вбивствах Софі 
Серейс і Елен Десмора. Бомпар відмовила. Ба навіть по-
чала вимагати пояснювальну щодо Собєскі. Корсо нашо-
рошився: боявся пробовкнути якесь ім’я або щось зайве.

— Ти забув, що це я  тебе всього навчила, — відрізала 
Бомпар.

Минула восьма, а копи так і не назбирали жодних кон-
кретних даних. Лише припущення та зв’язки, які ще треба 
підтвердити. Стефан хотів, зокрема, знайти всі документи, 
які стосувалися розслідування злочину щодо Крістін Вуґ 
у 1987 році. Сподівався встановити збіги між першим убив-
ством та двома іншими — коли загинули Софі та Елен.

Під час обідньої перерви вони домовилися піти в «Зо-
лоте сонце», а о дев’ятій уся група в стані бойової готов-
ності зібралася в  залі засідань. Інструктаж зводився до 
кількох слів: тепер усі зосереджуються на Філіппі Собєскі.

— Сток, у тебе є цілий ранок, довідайся потихеньку, чим 
він займався в ті дні, що нас цікавлять найбільше.
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— Чому б просто не запитати в нього про це?
— Слід розвідати, куди ми пхаємося. Собєскі сімнадцять 

років просидів за ґратами. До того ж він — визнаний ху-
дожник і відома постать. Нам доведеться раненько стати 
до роботи, аби спіймати його на гарячому. Людо, в тебе 
досі є знайомі у Флері?

— Трохи лишилося.
— Знайди час, щоб туди з’їздити, і збери інформацію про 

нього. Яким в’язнем був, з ким знюхався та інше. Собєскі 
провів там десять років, тож мають про нього пам’ятати.

— А я? — спитала Барбі.
— Ти? Зранку опитай по телефону людей з його оточен-

ня. Власника галереї, приятелів-художників, подруг тощо.
— Розкрию їм усі карти?
— Ні. Прикинься журналісткою. Після того, як він ви-

йшов з тюрми, його постійно згадують у газетках і запро-
шують на телеефіри. Нікого не здивує твій дзвінок.

— А все решта? — поцікавився Людо.
Прозорий натяк на інші способи пошуку: можна опита-

ти близьких знайомих Елен Десмора, передплатників Ах-
тара, покопирсатися у спільному минулому потерпілих…

— Наразі забудьмо. Цілу днину старанно ритимемо до-
вкола Собєскі. До кропіткішої роботи можна долучити 
стажистів.

Корсо попрощався й зник у своєму кабінеті.
Попереду — найважче: дзвінок до Емілії. Добряче по-

міркувавши, вирішив піти в лобову атаку.
— Що тобі знову треба? — спитала вона якнайуїдливіше.
— Ти знайома з Філіппом Собєскі?
Емілія, явно спантеличена запитанням, відповіла не 

відразу.
За якусь мить прошепотіла:
— Це геній.
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36

— Ти його знаєш особисто?
— Ми не друзі, але щоразу, коли зустрічалися, мене ди-

вував його… надзвичайний розум.
У голосі Емілії відчувалися незвичні для неї шанобли-

вість і поважність. Болгарка ніким особливо не захоплю-
валася, про поклоніння годі й згадувати.

— Де ти його зустріла?
— На одному з вернісажів.
— Тебе туди запросили?
— Я вже кілька років цікавлюся його творчістю. Утім, 

ми маємо спільних знайомих.
— Яких знайомих?
— Це допит чи що?
Корсо не відповів, просто відкашлявся: головне  — не 

дратувати її. Вона володіла безперечно цінною для нього 
інформацію, тож він тепер просувався мінним полем: ази 
поліціянта — не плутати особисте життя з професійною 
діяльністю.

— Ти позувала йому?  — спрямував розмову в  інше 
русло.

Емілія досить добре знала Корсо й здогадалася, що в ньо-
го вже були певні докази, інакше він не питав би про таке.

— Одного разу довелося.
— Не твій стиль.
— Ти розслідуєш справу щодо Собєскі чи мене?
Корсо знов ухилився від прямої відповіді:
— Коли ми говорили останнім разом, ти стверджувала, 

що ніколи не позувала художникам.
— Моє особисте життя більше не має тебе обходити. 

Якщо не скажеш, задля чого влаштовуєш допит, я кладу 
слухавку.
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— Собєскі підорюють у скоєнні одного зі злочинів, що 
я розслідую. Знайшли його скетчбук, де він зобразив тебе 
царицею Єгипту. Все, про що я тобі розповідаю, стосуєть-
ся лише роботи. Тільки не вигадуй, що я нібито користа-
юся з нагоди, аби…

— Ти завжди чиниш так само.
— Тож ти знаєш, що я можу зробити так, аби тебе тер-

міново відправили додому як свідка.
Вона не здогадувалася, блефує він чи ні (насправді в ньо-

го не було повноважень примушувати її повернутися до 
Франції, зокрема для того, щоб поставити їй кілька запи-
тань щодо художника, якого лише почали підозрювати), 
але далі вона вела розмову спокійніше:

— Про що ти хотів дізнатися?
— За яких обставин ти йому позувала?
— Ми зустрілися в  2014-му. Він одразу запропонував 

мені стати його моделлю. Вважав, що моя зовнішність 
чудово вписується в його всесвіт. — Вона захихотіла. — Не 
знаю, чи можна це сприймати як комплімент — ти ж бачив 
його картини…

Або Собєскі, або Емілія  — хтось один із них брехав. 
Вона була надто гарною і вишуканою для оточення колиш-
нього в’язня. Неважливо. Принаймні тепер він упевнений, 
що блокнот зі шкіцами належав йому.

— Де проводилися сеанси? В його майстерні?
— Так, в його майстерні. В Сент-Уані.
— А може, трохи далі?
Вона знову зареготала — ніби скло луснуло.
— Ти ревнуєш?
— Відповідай на питання.
— Нічого такого не сталося. Такі, як я, йому не подоба-

ються.
— Але він збоченець.
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— Проте не відповідає… моїм смакам.
У 15 він ґвалтував дівчат, 18-річним займався прости-

туцією — вони мали б чудово порозумітися.
— Як ти вважаєш, це буйна людина?
— Він ніжний, мов ягня. Ніколи не бачила його розгні-

ваним чи роздратованим. Якщо колись і вчиняв насилля, 
так це було тридцять років тому. Борги перед людством він 
давно сплатив і тепер є повноцінним членом суспільства.

Від її політкоректної промови відгонило штучністю. 
Світосприйняття Емілії було набагато складнішим і химер-
нішим.

— Послухай, — зітхнула вона, начебто розмова раптом 
її втомила, — тобі значно простіше буде самому в усьому 
переконатися. Допитай його, якщо тебе мучать підозри.

— Дякую за пораду.
— За мить збагнеш, яким він справді є.
— Яким?
Вона знову зітхнула. Емілія була неперевершеною актор-

кою. В цьому полягала сіль їхніх удавань під час сексуаль-
них ігор.

— Він — справжнє дитя.
— Прошу?
— Собєскі був позбавлений дитинства, в усякому разі 

такого, як у всіх. Відтак він перейшов до тюрми, де про-
сидів сімнадцять років. А коли вийшов, йому призначили 
місце в суспільстві, про яке годі було навіть мріяти. Тепер 
він грає роль, якої від нього чекають. Але грає з радістю, 
з піднесенням. Дитя… що одягнуло в Різдвяний вечір кос-
тюм Джека Горобця.

Корсо ніколи не чув, аби голос Емілії лунав так ніжно.
Він відкрив досьє, що лежало на письмовому столі, 

і взявся шукати нещодавні описи Собєскі. Колись негідник 
був привабливим, — про це свідчили антропометричні 
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світлини, — але тюремні роки спотворили його. Він змар-
нів, зів’яв, перетворився на мумію. Шкіра напнулася на 
кістках, а волосся повипадало. Брови посивіли або зовсім 
зникли, а  випуклі надбрівні дуги загострилися. Геть не 
личко янголяти під різдвяною ялинкою…

— Гівнюк завжди залишиться гівнюком.
— Маєш на нього зуба?
— Ні.
— Тоді не надокучай мені. Таде щойно прокинувся, 

і в нас тепер сніданок.
Корсо не стримався і збив з неї пиху:
— Собєскі — головний підозрюваний у вбивстві стрип-

тизерок.
— Їх було більше?
— Так, є вже друга. Це сталося у вихідні. Злочинець за-

душив її, зв’язавши спідньою білизною. Затиснув дівчині 
голову лещатами, щоб мати змогу спокійно кремсати її. 
Вона також позувала для Собєскі.

Емілію це зачепило.
На якусь мить запала тиша, а тоді вона схаменулася.
— Усе це дуже сумно, — проказала вона байдужим голо-

сом, — але навіщо мордувати Собєскі під приводом того, 
що він у молоді роки припустився помилки.

— Помилка молодості має ім’я Крістін Вуґ. Вона по-
мерла у віці 23 років. Твій «геній» понівечив і задушив її 
білизною.

Емілія знову витримала паузу перед тим, як відповісти:
— Знаю я тебе, Корсо. Ти знущатимешся з нього лише 

тому, що більше нічого не знайшов. Ти не шукаєш правди, 
тобі потрібні результати.

Корсо далі гортав світлини Собєскі. Затримав погляд 
на портреті з  оголеним тулубом. Під шматтям сутенера 
чолов’яга носив ще один костюм: його шкіру (на руках, 
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плечах, торсі, животі й спині) всуціль, ніби синяста обо-
лонка, вкривали численні тату. Тюремні знаки, маорійські 
символи, східні дракони, постаті з героїчного фентезі — 
розмаїті фігури, впритул одна до одної, у відтінках від зе-
леного до чорного, від охри до рожевого. Начебто луската 
сорочка: чисту шкіру він мав лише на шиї та кистях.

Поліціянт хотів їй заперечити, але йому забракло слів. 
Передчасно зателефонував. Ось, де він помилився.

— Забудь про нього, — наполягала вона. — І забудь, що 
я позувала перед ним.

— На що ти натякаєш?
— Ні на що, але не вибудовуй з цього якихось маніакаль-

них припущень.
— Якщо ти думаєш, що…
— Я нічого не думаю. Мене просто дивує, що наші шля-

хи збігаються, щойно в тебе розпочинається нове кримі-
нальне провадження.

— До чого тут я?! Ти все ставиш догори дриґом. Не 
я ж позував голим перед убивцею, що просидів сімнадцять 
років і…

— Безсоромний, як завжди.
Корсо подумки порахував до п’яти, аби заспокоїтися.
— Коли ви бачилися востаннє? — повільно запитав він.
— Уже казала тобі: він мені  — не приятель який. Ми 

просто знайомі. Мабуть, бачилися десь на виставці.
— Де саме?
— Вже не пригадую.
— Яким він тобі здався?
— Таким, як завжди: чарівним, кумедним, надзвичайно 

розумним.
— Він не був надто схвильованим або ж, навпаки, збу-

дженим?
— Відключаю розмову, Таде кличе мене.
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Могла б бодай запропонувати побалакати із сином. Але 
так навіть краще. Коли син перебував далеко від нього і він 
кілька тижнів не міг бачитися з ним, говорити з ним було 
все одно, що роз’ятрювати живу рану, звідки будь-якої 
миті могла просочитися кров…

— Дарма ти ставишся до всього так легко, — додав він 
поважно. — Замордовані стриптизерки також правили 
Собєскі за моделі для ескізів. Ти можеш доповнити їхній 
список.

Емілія лагідно розсміялася:
— Не плутай бажання з дійсністю.

37

Минуло дві години, і Барбі влетіла у його кабінет.
— Ну як? — запитав Корсо.
— Усе не так страшно.
— Тобто?
— Усі, кому я телефонувала, співали те саме: Собєскі — 

видатний митець, воскреслий для життя в  суспільстві, 
і таке інше.

— А Сток?
— Вона далі нишпорить, але досі не нарила нічого ціка-

вого. Останні тижні Собєскі звично присвятив улюбленим 
заняттям: живопису і траханню.

— Коханки чи коханці?
— Імовірно, всього потрохи… Чекаємо на імена та 

адреси.
— Ви не знайшли когось, хто стояв би між ним, Софі та 

Елен?
— Ні. Але це легко пояснити: Собєскі не має мобільного.
— Що ти хочеш сказати?
— Він не має ані абонемента, ані телефона — нічого.
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Вірогідно, такі собі артистичні викрутні або хитрощі 
терориста, щоб ніхто не міг його вистежити.

— Людо?
— Досі у Флері. Поки жодних новин.
Мовчанка. Після надмірного навантаження останньої 

ночі Корсо насилу, як після перепою, повертався до дій-
сності. Але Барбі тихенько поклала йому на стіл роздру-
ківку. За нею водився грішок: вона полюбляла зволікати 
й не відразу звітувалася про звитяги.

— Сюрприз, — проказала вона і злегка усміхнулася.
Коп навіть не переглянув новий документ. Барбі існува-

ла у своєму світі, що складався із цифр та ієрогліфів, не 
зрозумілих для решти.

— Що це?
— Список пасажирів рейсу на Мадрид компанії «Іберія», 

минулої суботи, час відправлення — сьома сорок.
Корсо просив її перед тим перевірити, чи літав Собєскі 

останніми днями в Мадрид.
Стефан зауважив його ім’я в списку — воно було виді-

лене жовтим маркером. Художник вилетів раніше поліці-
янта, тобто вночі в нього залишився час на катування та 
вбивство Елен Десмора. У неділю він повернувся до Пари-
жа — щасливий, ніби нічого й не сталося.

Корсо і Барбі з розумінням перезирнулися.
Коп витягнув шухляду письмового стола й дістав звідти 

Sig Sauer.
— Поїдемо моєю автівкою.
Під час подорожі вони не говорили — ніби води в рот 

набрали. Наче два актори, що мовчки повторюють ролі. 
Корсо надто бентежило, чи не виявиться їхня поїздка пе-
редчасною, чи достатньо вони забезпечили себе доказами. 
Може, їм слід було дочекатися нових підтверджень?

— Що це?
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Біля воріт Сент-Уан, уздовж окружної дороги, вишику-
валася шеренга круглих наметів Quechua, біля яких куп-
чилися цілі родини, брудні й неохайні. Здавалося, настав 
кінець світу. Голі дітлахи бігали босоніж тротуаром, жінки 
з тюрбанами на голові куховарили просто на землі, чоло-
віки в спортивних костюмах мовчки сиділи. Усюди валя-
лися пластикові мішечки, бідони, різноманітне сміття. 
Люди жили, як на звалищі.

— Сирійські біженці.
Уже понад два роки люди, що повтікали від диктатури 

Башара аль Асада або утисків ІДІЛ, зупинялися тут, біля 
в’їзду до Парижа, й чекали на папери та допомогу з боку 
французького уряду. Корсо чув, наприклад, що його коле-
ги влаштовували облави на орди сирійських жебраків, які 
підбігали на червоне світло до машин і випрошували гро-
ші — всі вони згодом виявлялися румунами або ромами.

Мимоволі Корсо пригальмував, аби роздивитися разю-
чу, як з минулого століття, нужденність, що ширилась по-
близу розкошів столиці. Не був вражений чи обурений: він 
багато подорожував, тому знав, що лише за кілька сотень 
кілометрів від цивілізації можна натрапити на вічне убозт-
во, що паразитує на «тілі суспільства», як свого часу казав 
Ніцше. Своєрідність полягала в тому, що від злиднів люди 
потерпали всього за декілька метрів від блошиного ринку 
Сент-Уан, де самі парижани полюбляють щонеділі зранку 
порпатися, торгуватися, вдавати із себе бідних.

— Підеш туди? — нетерпляче запитала Барбі.
Поблукавши вулицями, розташованими перпендику-

лярно до проспекту Мішле, де аж роїлося від наркодилерів 
у каптурах, що навіть і не ховалися, вони опинилися перед 
старою котельнею, у якій Собєскі облаштував собі май-
стерню. Величезну кам’яну будівлю XIX століття художник 
придбав п’ять років тому.
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Якийсь час вони розглядали масивну червону споруду: 
тисячі квадратних метрів, повністю відновлених, прикра-
шених згори даховими вікнами, ніби заскленими хатинка-
ми, що пропускали всередину одночасно вертикальні та 
скісні промені світла.

— Зенітне освітлення, — іронічно підсумував Корсо. — 
Сприяє творчому натхненню.

— Прошу?
— Забудь.
Вони попрямували до вхідних дверей — великої шиби 

в чорній металевій рамі, крізь яку можна було милуватися 
велетенськими полотнами Собєскі, які виставили на огляд 
усередині приміщення.

Корсо натиснув кнопку домофона й стисло відрекомен-
дувався:

— Поліція.
Вони чекали понад хвилину, аж нарешті вигулькнув 

низенький добродій у нічній сорочці, замурзаній плямами 
фарби. Зблизька вона більше скидалася на блузу, що її 
носили художники в XIX сторіччі.

Собєскі замахав їм руками за шибою — йому було весе-
ло — і взявся відсувати важкий замок вхідних дверей.

Світло падало на художника ззаду, й Корсо помітив, що 
під блузою той був зовсім голим, на ногах мав берці без 
шнурівок, а на голові — чорну шапку із закотом.

Мабуть, роки, проведені за ґратами, безжально висуши-
ли його, і тепер він здавався зголоднілим. Однією рукою 
Собєскі повертав клямку, а в другій тримав шпатель з на-
липлою клейкою масою. Справжня карикатура.

— Заходьте, заходьте, — прогугнявив Собєскі. — Я  на 
вас чекав! Наша спільна подруга мене вже попередила…

Барбі скривилася, а Корсо намагався приховати гнів за 
усмішкою. Звісно, Емілія мордуватиме його весь час. Але 
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звинувачувати він міг лише себе: навіщо було її вплутува-
ти у розслідування.

— Ходіть за мною, підемо до майстерні.
Собєскі якось дивно перекручував слова, що пасувало 

до його голосу. Розмовляв напівпаризькою-напівпримісь-
кою говіркою, а після довгого сидіння в тюрмі ще більше 
почав спотворювати слова. Ковтав склади й випльовував 
якісь шпичкуваті цурпалки.

Вони крокували просторими залами, де висіли портрети 
заввишки більше двох метрів. Картини справляли неймо-
вірне враження: оголені чоловіки (очевидно, порноактори) 
і напівроздягнені м’язисті або повні жінки (стриптизерки, 
повії, зірки еротичних фільмів) хизувалися тілами, написа-
ними нерівними пластами в’язкої фарби, у яких відбивались 
численні білуваті зблиски й розмиті блакитні плями світла.

Собєскі був незвичним митцем. Різким, сороміцьким, 
навіть вульгарним, але здатним створити неймовірне тло 
на відміну від більшості визнаних художників, що задо-
вольнялися зображенням простеньких корівок або ліпили 
позаду моделі пагорби. У його картинах відчувалася при-
родна міць живопису, бентежне ушляхетнення дійсності, 
яку він змальовував мазок за мазком за допомогою пензля.

Сама місцина вражала благородством. Стіни зал — геть 
білі, стелі — під десять метрів, у кожній кімнаті з дахового 
вікна ллються хвилі сліпучого світла. Гідне приміщення для 
будь-якої кращої галереї сучасного мистецтва в Парижі.

Усередині майстерні, навпаки, царювали розгардіяш 
і безладне скупчення речей. Неторкані полотна спиралися 
на стіну, інші, вже початі, поцятковані однокольоровими 
плямами на кшталт великих монохромів, ще інші стояли 
обгорнуті грубим рядном. Ще одну картину він якраз пи-
сав — на ній була зображена брезкла, огрядна жінка на про-
чавленому велюровому дивані. У пам’яті вигулькував твір 
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Люсьєна Фройда «Сплячий інспектор допомоги», який про-
дали в Нью-Йорку на аукціоні Крістіз за 34 мільйони євро.

Собєскі широко махнув рукою в бік бедламу, ніби вка-
зував на головний витвір мистецтва: на долівці валялися 
різноманітні рами, ганчірки, шмати полотен, крісла, цебра, 
де мокнули пензлі й щітки, усілякі незрозумілі предмети…

Справжнє видовище становила стійка-верстат, що тяг-
нулася вздовж лівої стіни й була вщент забита тюбиками, 
бідонами, пляшками, пензлями, ножами…

— Шампанського? — запропонував Собєскі.
Між палітрами й щітками гордо стояло цебро з льодом, 

укрите блискучими краплями-перлинками. Поліціянти 
відмовилися пити (була тільки одинадцята ранку), але 
водночас перезирнулися: поряд з пляшкою вони побачили 
лещата, міцно прикріплені до стійки. Зазвичай таким ін-
струментом користуються, коли вставляють картини в ра-
ми, але він також міг би прекрасно слугувати для затискан-
ня голови Ніни Віс або Міс Вельвет.

«Надто просто», — подумав Корсо й відразу відчув у ро-
ті металевий присмак, наче щойно відкусив шмат фольги. 
Він добре знав, що це означало: непомильне передчуття 
замороки, що чекала на них попереду…

38

— Ви знаєте, чому ми тут?
Собєскі, що стояв з келихом шампанського в руці, спи-

раючись на стійку та схрестивши ноги, махнув головою 
у відповідь. Його усмішка не віщувала нічого доброго.

— Тоді спитаю у вас, що ви робили в ніч з четверга 16-го 
на п’ятницю 17 червня 2016 року та в ніч з 1-го на суботу 
2 липня.

— Я вже перевірив у записнику: був із жінками.
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— Ви занотовуєте такі речі в записнику?
Собєскі відпив великий ковток, а  тоді підняв брови 

з удаваним жалем.
— У мене їх стільки! Зворотна сторона успіху. Щойно 

вийшов із тюрми — і почалося!
Яка гидка пика. В сорочці та шапці, що була схожа на 

чорну підгорнуту панчоху, у роззявлених шкарбанах він 
ніби свідомо грав у  якійсь комедії Мольєра, виконував 
роль у гротескній п’єсі.

— Ви не могли б допомогти нам зв’язатися з ними?
— Можу повідомити імена, але не телефонні номери.
— Чому?
— Я просто їх не знаю. І сам не користуюся телефоном.
— А як ви спілкуєтеся з людьми на відстані?
— Ніяк, вони самі мене відвідують.
Корсо пропустив повз вуха його слова — хай собі ви-

хваляється. Натомість запримітив серед шкіців, світлин 
і гравюр, що прикрашали стіну над стійкою, репродукцію 
трьох Pinturas rojas. Справді, надто вже просто.

Собєскі, що стояв і посьорбував вино, перехопив погляд 
Корсо.

— Вам подобається Ґойя? El pintor diablo! 1 Непоганий, але 
я кращий від нього. Тобто з погляду техніки виконання.

Таке комічне вихваляння цілком пасувало до богемної 
сорочки й ранішнього келиха шампанського.

— Ніна Віс, Міс Вельвет — ви знайомі з ними? Насправ-
ді їх звали Софі Серейс та Елен Десмора.

— Не глузуйте з мене, прошу пана.
— Ви їх знали? Так чи ні?
Собєскі поставив келих, почухав голову й почимчику-

вав уздовж стійки, клацаючи берцями по бетонній долівці. 

1 Диявольський художник (ісп.).
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На світлинах, які раніше бачив Корсо, його вразило міцне 
тіло художника, вже геть не молодого; але той мав значно 
меншу статуру. Він виявився невисоким, лише метр сім-
десят заввишки, здавався набагато меншим в об’ємі, але 
у вирізі сорочки, мов тугі струни, випиналися м’язи. Кор-
со він нагадував сіру ярмаркову мавпочку.

— Я був знайомий з Елен Десмора: вона продавала мені 
траву. Гарне в неї було обличчя, тіло. Я часто її писав.

— Ви приходили до неї у «Сквонк»?
— Раз у раз, авжеж. Стриптизерки — чи не найулюбле-

ніші мої моделі.
Корсо згадав про блокнот з  ескізами, який знайшов 

у льосі. Пізніше.
— Саме тоді ви познайомилися з Ніною Віс?
— Точно.
— І стали коханцем як першої, так і другої?
Собєскі знову підняв келих і відпив ще один великий 

ковток.
— Ба більше: одночасно.
— Одночасно?
— Ми навіть звикли бачитися втрьох.
— Ви їм платили?
— Не завжди. Але вони охоче брали гроші. Ми ловили 

кайф. Трохи розважалися в ліжку. Відтак я їх малював… 
Ми засинали втрьох, наче діти. Можу навіть показати 
шкіци, якщо бажаєте. Я все старанно зберігаю. — На йо-
го обличчі знову промайнула колюча, дещо здивована 
усмішка. — Я тепер популярний, і вони коштують купу 
бабла!

Софі та Елен, сестри по духу, сироти, що тримали в су-
ворій таємниці свою дружбу, так і  не змогли створити 
нормальні інтимні стосунки з  чоловіками, опинилися, 
врешті-решт, у ліжку зголоднілого волоцюги.
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— Даруйте, що цікавлюся вашим особистим життям, але 
як саме ви розважалися?

— Звісно, я вам розповім! Адже ви по це сюди прийшли, 
чи не так?

Корсо промовчав: чекав на відповідь.
— Часом ми бавилися в садо-мазо, але здебільшого все 

закінчувалося «пегінгом».
— Не розумію, про що ви говорите.
— Розпитайтеся.
Барбі, опустивши очі, стиха прошепотіла йому на вухо:
— Потім поясню.
Корсо коротко, по-військовому, кивнув, а тоді помітив, 

що стоїть наввипинки. Коп не міг збагнути, чи поведінка 
Собєскі його бентежить, чи він просто заздрить його не-
вимушеності.

— Коли ви бачилися востаннє?
— Мабуть… зо три тижні тому.
— Не звірялися із записами?
Собєскі через силу усміхнувся.
— Точніше двадцять два дні тому. Простіше віддати вам 

записник: дізнаєтеся, чим я живу та дихаю.
Корсо вразила така відвертість, але так легко не побачи-

ти лісу за деревами.
— Ви знали про те, що Ніна бавилася в садо-мазо в ін-

тернеті?
— Звичайно. — Вдав, що тремтить усім тілом. — Я до-

тепер здригаюся, щойно пригадую, як вона запихала всі-
лякі штуковини до піхви…

— Елен зізнавалася, що спить із трупами?
— Жодна з них не мала від мене таємниць.
— Либонь, їхні забави геть не дивують вас.
— У тюрмі мене ґвалтували сотні разів. Ви навіть уяви-

ти собі не можете, що мені там лише не запихали до дупи. 



205

А ще я бачив, як хлопцям перерізали горлянку в той час, 
як вони відсмоктували власного вбивцю. Однак дивно, що 
все це в тюрмах дозволяють учиняти над дорослими людь-
ми без їхньої згоди… Натомість я вважаю, що повнолітня 
досвідчена шльондра може робити в мережі чи в морзі все, 
що їй заманеться…

— Прошу трохи поваги до померлих.
— У моїх устах слово «шльондра» — зовсім не лайка.
Корсо знаком передав естафету Барбі, бо вже втомився 

від блазня.
— Вас, здається, не надто приголомшила смерть ваших… 

подруг.
— Чи вас обходять мої почуття?
Корсо зауважив, що художнику бракує зубів. Як Софі та 

Елен могли спати з таким Ґолумом, що за радість в цьому 
знаходили? Ще один різновид збочення, мабуть…

— Які у вас були стосунки з потерпілими?
— Щойно вам розповів.
— Йшлося тільки про інтимні стосунки?
— Хіба є щось краще від них? А може, вип’єте шампан-

ського? — грайливо припрошував Собєскі. — Розслабите-
ся собі…

— Вас не насторожувало, що дівчата були близькими 
особами? — докинув Корсо.

— Не тільки я був з ними знайомим.
— Але тільки ви відсиділи сімнадцять років за ґратами 

за вбивство.
Собєскі розреготався.
— Чекав на це, щойно ви перетнули поріг. Тож моє ми-

нуле завжди поруч, га? У ваших бідних поліційних голі-
воньках закарбувалося, що тепер я навіки винний, бо ско-
їв злочин? Отже, не маю права стати на шлях очищення?

Корсо навіть не виявив бажання відповісти:
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— Злочин, за який вас засудили в 1987 році, має спільні 
риси з убивствами Софі Серейс та Елен Десмора.

— Вас погано поінформували, коменданте. Якщо я добре 
втямив, ваш головоріз дещо схиблений на ритуалах. І що 
ви тут спільного бачите з моєю історією? Коли я вбивав ту 
бідну дівчину, був геть наширений. Вона мене застукала, 
отже, я запанікував. Кинувся на неї…

— І зв’язали її білизною.
— Не тою, що була на ній.
— Поясніть.
— Схопив перше, що трапилося під руку! Я був у кімна-

ті. Висунув шухляду — і прошу.
— Ви прив’язали її одягненою?
— Звичайно. Лише хотів угамувати її. Вона волала, ніби 

її хто різав. Я вдарив горопаху, щоб замовкла. Надто силь-
но, гаразд… Але наголошую: я наширявся перед тим.

Корсо треба було справді дочекатися безансонського 
досьє перед тим, як братися за справу. У пошуках якоїсь 
зачіпки він оглянув кімнату та вказав на верстатні ле-
щата.

— Для чого вам цей інструмент?
Собєскі повернувся до стійки.
— Який інструмент? Не встигаю за вами, друже…  — 

Корсо тицьнув вказівним пальцем. — Лещата? Слугують 
для кріплення полотен на рамі.

— Ви самі пораєтеся?
— Я завжди пораюся сам. У тюрмі в мене не було по-

мічників до роботи.
Стефан наблизився до приладу й нахилився, аби краще 

роздивитися.
— Ви дозволите нам ще раз завітати до вас та оглянути 

помешкання?
— Звичайно. Я нічого не приховую.
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Корсо пройшовся вздовж верстата, а  тоді зупинився 
перед репродукціями Ґойї.

— Знаєте, де виставлені оригінали?
— У музеї Фонду Чапі в Мадриді. Усі поціновувачі Ґойї 

про це знають. Я не раз був там і милувався картинами.
Поліціянт різко повернувся до Собєскі.
— У суботу ввечері ви теж там були?
— У суботу? Ні, чому ви питаєте?
За його спиною пролунав голос Барбі:
— Цього дня о  сьомій сорок ви сіли в  літак компанії 

«Іберія» і відправилися до Мадрида.
Собєскі підплигнув, схопившись за серце, начебто пи-

тання збило його з пантелику.
— Ви мене налякали!  — Зло усміхнувся. — Насправді 

я — між двох вогнів.
— Відповідайте на запитання, — суворо проказав Кор-

со. — Ви літали позавчора дивитися на картини?
— Аж ні. У  мене була зустріч зі знайомим власником 

галереї в  Іспанії. Можете перевірити. Його звати Хесус 
Ґарсія Перес. Не можу второпати: ви що, стежили за мною?

— Відвідували музей Фонду Чапі?
— Кажу ж вам: ні. Навіщо питаєте?
І знову Корсо нічого не відповів, але знаком наказав 

Барбі: малюнки.
Вона негайно запхала руку до торбинки й витягла звідти 

копії щоденника з підвалу.
— Впізнаєте ці ескізи?
— Звісно, я їхній автор.
— Їх видерли з зошита, який ми знайшли в льосі коло 

вбиралень «Сквонка».
— Гарна новина! Я загубив його кілька тижнів тому.
— Коли саме?
— Уже не пригадую. В мене таких — десятки.
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— Точніше — ми відшукали зошит у схованці підгляда-
ча, звідки той спостерігав за танцюристками «Сквонка», 
коли вони заходили до роздягальні.

Собєскі вибухнув сміхом.
— Справді збоченець якийсь! Хіба цікаво підглядати за 

дівками, які переодягаються, коли вони щовечора на сцені 
танцюють голяка?

— Годі жартувати, у щоденнику є кілька ескізів убитих.
— Кажу вам, що не я їх малював.
— На шкіцах підглядач відтворив те, що бачив зі свого 

сховку.
— Досить гнати химери. Я писав дівчат, поки вони готу-

валися. Був у вбиральні. Мене туди пускають. Я добре знаю 
Камінські.

Корсо з легкістю міг уявити собі в теплій компанії ко-
лишнього в’язня й сутенера-каратиста. Але як щоденник 
міг потрапити до підвалу? Для чого було витягувати цеглу 
й дивитися на те, чим можна милуватися відверто?

Зустріч із художником нічого не прояснила, але Корсо 
не сподівався на чудо. Це була перша спроба.

— Можна взяти з  собою ваш записник?  — спитав він 
насамкінець.

З шухляди верстата художник витяг зошит у шкіряній 
палітурці. Узявши щоденник, Корсо помітив, що це запис-
ник марки «Hermès».

— Я вас проведу, — запропонував Собєскі, коли вони 
виходили з майстерні.

На порозі головного входу він повернувся до відвідувачів.
— Ви підозрюєте тільки мене?
Навіщо брехати?
— Поки так.
— Лише тому, що двадцять років тому я вбив людину? 

Покрутіть мізками, товариство. Вам бракує уяви.



209

— Не нам, а злочинцям. Після тюрми вони беруться за 
старе: ті самі вчинки, ті самі помилки. — Мимохіть Корсо 
перейшов на «ти». — Не тобі пояснювати.

— Маєш рацію, — теж по-змовницьки відказав художник.
Нарешті вони здибалися — коп і пройдисвіт, найдавні-

ша пара на землі…
— Ось чому колишні в’язні — перший слід, на який ми 

потрапляємо, а деколи й останній, тобто правильний.
Собєскі захоплено усміхнувся, а тоді звернувся до Бар-

бі, немов до свідка:
— Гарно балакає, га?
Корсо з подивом зауважив, що поліціянтка усміхнулася 

у відповідь. Цього разу Собєскі переміг.
Коли Стефан сідав у машину, запитав:
— Що таке «пегінг»?
— Так називають «секс зі страпоном», — відізвалася 

Барбі, зачиняючи за собою дверцята. — Важко це поясни-
ти якось делікатно.

Корсо увімкнув двигун.
— Тож забудь про делікатність.
— Це коли жінка, до якої кріпиться фалоімітатор, за-

ймається содомією з чоловіком.

39

Корсо і Барбі вирушили на пошуки Юнони Фонтре й Діани 
Вастель, які могли б підтвердити «алібі» художника. Перша 
мешкала в місті Кретей, але працювала в майстерні скульп-
торки на ім’я Марілін Кузнец, на вулиці Каскадів, у районі 
Бельвільського пагорба, а  друга проживала в  XVI окрузі.

Спочатку вулиця Каскадів.
Поки Корсо вів машину, Барбі гортала записник. Знена-

цька вона запитала:
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— Собєскі говорив про якусь «спільну подругу»: хто вона?
— Забудь.
Барбі відступила й знову занурилася в щоденник. Рап-

том захоплено присвиснула:
— Отакої, він тримає себе у формі.
— Прошу?
— Щовечора в нього нова партнерка.
— Стосовно чуваків не знаю, але коханки в ньому що 

знаходять?
Він скоса поглянув на неї, очікуючи на відповідь, але 

Барбі згорнула щоденник, не промовивши ані слова. Знову 
визирнуло сонце, і кільцевий бульвар занурився в імлисте 
світло — все ніби розпалося на міріади білих часток.

— Ми надто вчасно приїхали, — заявила вона.
— Ти мене дивуєш.
Барбі опустила шибку і з насолодою ковтнула забрудне-

ного повітря. Її бліда шкіра, мов біла габа, відбивала світло. 
Годі було навіть уявити її засмаглою — так само, як зміша-
ти воду з олією. Проста молекулярна несумісність.

— Надто все впадає в  очі, — сухо промовила вона. — 
Лещата, картини Ґойї, скетчбук: забагато підказок — уже 
не підказка. Але водночас чолов’яга такий упевнений у со-
бі: гадаю, він залюбки взявся  б подражнити нас. Або  ж 
просто розраховує на те, що ніхто не повірить у наявність 
такої кількості доказів. У будь-якому разі, якщо свідки ви-
являться твердими горішками, ми лише облизня спіймає-
мо. Усе решта не має значення: можна бути художником, 
відтрахати потерпілих, полюбляти Ґойю й носити білі кос-
тюми, але це ще не доводить, що ти — серійний убивця.

Барбі чудово окреслила ситуацію.
Прямуючи вулицею Піренеїв, Корсо додав від себе:
— Крім того, злочин 1987 року, мабуть, не має стосунку 

до нашої справи. Юрасець просто збив мене з пантелику…
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Він вирішив закінчити на веселій ноті:
— Ми принаймні підозрюємо Собєскі, і він буде сидіти 

тишком-нишком. Адже знає, що за ним тепер стежать.
— Невже?
— Негайно пристав до нього двійко хлопців. Тільки сер-

йозних.
— Усе це не вельми законно.
— На адвоката вчишся чи що?
Припаркувавшись на вулиці Каскадів, вони натрапили 

на глухий кут: дорогу їм загородив тростяний тин, що 
оточував бамбукову грядку. За рослинами виднівся особ-
няк, у якому вікна в сталевих рамах перебудували на ши-
рокі засклені двері. Довготелесі жінки із зеленуватої брон-
зи несли варту серед листя.

За цією адресою розташовувався дім, який вони шукали. 
Барбі подзвонила. Корсо запалив цигарку й передивився 
повідомлення, що надійшли йому на телефон. Одна SMS-ка 
була від Бомпар: «Пресконф. Ок.» Тобто все пройшло глад-
ко. Перша гарна  — або прикра  — новина цього ранку. 
Бомпар, мабуть, нагріла лоба з художником. Якщо він по-
шиє їх у дурні, вони стануть посміховиськом усієї Франції.

Пролунав дівчачий голос у домофоні:
— Іду.
За їхніми попередніми даними, Юнона Фонтре щойно за-

кінчила третій рік навчання в паризькій Академії мистецтв. 
У вільний час вона допомагала Собєскі та іншим митцям.

Вони терпляче стояли й чекали на подвір’ї під деревами, 
які відкидали на бруківку тіні, що повільно танцювали. Аж 
гульк — із-за бамбука виринула дівчина в засмальцьованій 
білій блузі. Вона тримала руки в кишенях, з рота в неї стир-
чала цигарка, а на голову був насунутий дивакуватий, за 
модою 20-х років, капелюх-дзвіночок, з-під якого вибива-
лося бурякового кольору волосся.
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— Що вам треба? — через паркан спитала вона так, наче 
їй було глибоко на них начхати.

Корсо показав посвідчення й відрекомендувався.
— Ми шукаємо Юнону Фонтре.
— Це я, — проказала вона й відімкнула хвіртку. — Що 

ви хочете?
— Просто поставити вам кілька запитань.
— Ходіть зі мною. Мушу завершити роботу.
Вони рушили за підмайстринею в шелесткі зарості бам-

бука й  оминули особняк, а  тоді потрапили до заднього 
подвір’я, де всюди лежали уламки скульптур.

Навіть не поглянувши на поліціянтів, Юнона всілася на 
стілець перед бронзовою статуєю — молодшою сестрою 
тих, що заполонили сад, тільки ця лежала на дошці, яку 
поклали на дві підпірки.

— Юнона — ваше справжнє ім’я? — запитав Корсо, аби 
якось завести розмову.

— Батьківська примха. Батьків. Вони в мене не такі, як 
усі. У грецькій міфології Юнона охороняла подружні пари. 
Такі-от у мене батьки.

Вона не здавалася здивованою або ворожою, просто 
байдужою. Їй було, напевно, років 20. Не красуня (великий 
ніс, схожий на дзьоб тукана, порушував гармонію облич-
чя), але було в ній щось привабливе. Дуже світлі очі, тен-
дітна статура (тільки й того, що сорок кіло ваги), юний вік 
додавали їй спокусливості, створювали навколо неї тремт-
ливу ауру й злегка кидали в дрож.

— До вечора мушу закінчити, — промовила вона, при-
лаштувала лижну маску й схопила наждачний папір.

— Що ви робите? Личкуєте іржу?
— Це ж бронза — вона не іржавіє. Але з плином часу 

окиснення відбувається нерівномірно. — Дівчина вказала 
на чорнуваті цятки на боці тулуба. — Ніби старечі плями.
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Вона заповзялася шпарко начищати наждаком руку статуї.
Корсо нахилився й гукнув їй у вухо:
— Ви пам’ятаєте, що робили в ніч із 16-го на 17 червня?
— Авжеж. Ми святкували закінчення навчання в Ака-

демії. Я лишилася десь до 22-ї години, бо граю в нашому 
духовому оркестрі. Згодом приєдналася до коханого.

— Як його звати?
Юнона перервала личкування й іронічно посміхнулася:
— Філіпп Собєскі. Ніби ви не знали.
Слово «коханий» стосовно старого сатира, з яким вони 

щойно бачилися, звучало якось непристойно. Облишмо.
— Де саме ви до нього приєдналися?
— У майстерні, в Сент-Уані.
— О котрій годині, точно не пригадуєте?
— Близько 23-ї. Я приїхала на таксі Убер. Можете пере-

вірити.
Корсо очікував, що його запевнятимуть в алібі, а ще — 

брехатимуть. Про таксі вона справді могла вигадати, але 
це означало, що вони були спільниками, тож він їй не по-
вірив. Дівчисько могло й  реально закохатися в  Собєскі, 
проте навряд чи вона щось знала про той жах, що трапив-
ся із Софі та Елен.

— Ви цілу ніч були разом із Собєскі?
— Так.
— Скільки годин ви провели без сну біля нього?
— Десь до четвертої ранку не спала. З ним завжди так 

класно. Він часто казав: «Я ніби груша: трохи заплісняві-
лий, але хвостик ще зелений».

Корсо не обізвався на жарт — він уже почав звикати до 
вульгарних висловів Собєскі. Посмертна діагностика під-
твердила кількагодинний генезис поранень, тобто злочи-
нець мордував жертву більшу частину ночі з 16-го на 17-те. 
Собєскі залишає сцену.
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— Панно, — далі допитувався він, — наше розслідуван-
ня ведеться щодо… жорстоких та огидних убивств. Ваше 
свідчення матиме надзвичайну вагу. Якщо у вас є щонай-
менші сумніви…

— Жодних сумнівів. Той вечір я собі пригадую дуже чітко.
— Кривосвідчення карається п’ятьма роками тюрми, як 

мінімум.
Юнона навіть не відповіла: знову спокійно собі взялася 

личкувати, аж зелений порох серпанком вилітав у  неї 
з-під рук.

Аби не йти геть, схопивши шилом патоки, Корсо вирі-
шив підійти до справи здалеку:

— Ви сказали, що постійно зустрічалися із Собєскі?
— Радше періодично.
— Тобто?
— Бачимося  — добре. Не бачимося  — теж прекрасно.
— Як довго триває ваш зв’язок?
— Два роки.
— Де і як ви зустрілися?
— В Академії мистецтв. Він прийшов до нас розповісти 

історію свого життя.
Корсо уявив собі, як колишній в’язень, сповнений каят-

тя, розводиться перед вдячною студентською аудиторією 
про свій потяг до живопису. І відчув до негідника глибоку 
відразу — але чи був той насправді вбивцею?

— Він став відомим художником — може, тому ви за-
хопилися ним?

— Ні. Мені не потрібен вихователь.
— А може, тому, що він сидів у тюрмі?
— Авжеж.
Корсо здригнувся. Юнона обдарувала його чарівною 

усмішкою, далі натираючи бронзовий торс.
— Саме це ви хотіли від мене почути?
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Вона підняла на лоб лижні окуляри й перервала роботу, 
аби відсапатися.

— Треба вже на смітник відправляти цей старий мотлох.
— Вам не подобаються скульптури?
— А вам?
— У чому полягає ваша робота?
Вона вказала на предмет, що стояв на ослінчику за кіль-

ка метрів від них і ховався під якоюсь шматою.
— Малюю мініатюри.
— І що ви зображаєте на мініатюрах?
— Не можу показати. Вони підсихають…
Корсо відчув, як Барбі усміхається в нього за спиною: 

поліціянтку розвеселила безсоромна бунтівниця, на яку 
бос не справив жодного враження.

— Гадаєте, Собєскі вже геть не тягне до насилля?
— Що я можу про це знати? — відгукнулася вона й ви-

тягнула з блузи пачку цигарок. — Принаймні зі мною він 
завжди ніжний, мов янголятко.

Корсо хотів би знати, в які саме ніжні ігри щонеділі ба-
вився Собєскі зі своєю Камілою Клодель 1. Чи натягувала 
вона на себе страпон, аби потішити старого фавна?

— Ваші інтимні стосунки можна назвати… нормальними?
— Що ви вважаєте «нормальним»?
Він уже перейшов до важкої артилерії.
— Ок, — проказав він, поклавши край шпиганню, що ні 

до чого не приводило. — Приходьте завтра в 36-й будинок 
на вулиці Орфевр, щоб дати свідчення.

— Хіба в мене є вибір?
— Немає.
— Таке враження, ніби це телесеріал який.

1 Французька скульпторка реалістичного напрямку. Учениця відомого 
скульптора Родена, з яким мала бурхливу історію кохання.
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Вони вже хотіли йти геть, як раптом Корсо вказав на 
предмет, що ховався за шматою.

— Може, дозволите поглянути?
Юнона зітхнула, театрально вдаючи втому, а тоді під-

велася й зняла покривало.
Це була скульптура з глини чи глею, що зображала пере-

плетені тіла худенької жінки та голодного демона. Вони 
були зображені в  позі валетом, тільки якось дивно, на-
встоячки, тобто інкуб висів головою донизу, встромивши 
кігті в  землю, зануривши писок у  піхву дівчини, а  та із 
насолодою смоктала в нього.

Очевидно, жаска скульптура була автопортретом.

40

— Ми заходимо в сліпий кут, — проказала Барбі.
Минаючи брами, вони прямували кільцевим бульваром 

на південний захід і, дедалі більше віддаляючись від ниж-
ніх кварталів, просувалися в напрямку XVI округу. Немов 
оберталися разом із сонцем, описували дугу й помалу за-
нурювалися в позолочений світ пихатих будинків і зелених 
дерев — район воріт Ля Мюет і Пасі.

— Якщо Діана Вастель висуне таке саме алібі, — вела 
вона далі, — нам доведеться скласти зброю й шукати підо-
зрюваного деінде.

Корсо — ані пари з уст. Він щораз більше переконував-
ся в тому, що Собєскі не вписувався в образ убивці, тако-
го собі ката, що мріє «врятувати» жертви, заподіявши їм 
страждання і смерть. Собєскі, навпаки, був гульвісою, дале-
ким від моралі й усвідомлення різниці між добром і злом, 
дешевим позером, веселим і вульгарним циніком, бунтівни-
ком проти забобонів у мистецтві та суспільному житті.

— Ти чуєш мене?
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Корсо підплигнув. Хмари знову накрили небокрай, скуп-
чилися в тектонічні плити — здалеку вже чулося глухе по-
тріскування.

— Хай там як, а треба перевірити всі алібі, — відрізав 
він. — Тоді й поміркуємо.

Над проспектом Анрі Мартена, де велично вишикува-
лися чотири шеренги дерев, пролилася злива. Листя пла-
танів і каштанів заіскрилося, щойно дощ провів срібляс-
тим пензлем по магістралі.

Діана Вастель повернула їх до кварталу Матьє Веранна, 
майстра шібарі. Тільки от кам’яниці проспекту Анрі Мар-
тена зовсім не були схожі на сучасні доми на вулиці Док-
тора Бланша. Тут панував статечний класицизм. З осма-
нівських будинків 1 кінця ХІХ століття, як з носа корабля, 
позирали атланти й каріатиди.

Поліціянти припаркувалися й бігом вискочили з автів-
ки, піднявши комірці. Дощ нещадно періщив по хіднику. 
Вастелі мешкали в  приватному будинку, що ховався за 
гіллям столітніх дерев. Паркан. Домофон. Камера. Деколи 
для роботи Корсо прикидався кур’єром. Вони відрекомен-
дувалися — у співрозмовниці був гугнявий голос із силь-
ним азійським акцентом.

Ворота клацнули із металевим звуком. Вони увійшли до 
саду. Під незайманою виноградною лозою вілла скидалася 
на міцний сейф у штучній облямівці. Присутність грошей 
добре відчувалася: у товстих мурах, кутому поруччі бал-
конів, подвійних віконних шибах. Надійно, спокійно, без-
печно. Корсо спало на думку, що було б непогано мешкати 
в такій місцині разом із Таде, далеко від злиднів і бруталь-
ності світу.

1 Часів барона Османа, префекта департаменту Сена (1853—1870), сенато-
ра, містобудівника, який значно вплинув на сучасний вигляд Парижа.
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Під карнизом ґанку на них чекала філіппінка, що мала 
вигляд, притаманний людям її фаху, — боязкий, безпри-
тульний. Посунули за нею крізь лабіринт замкнених две-
рей і,  нарешті, дісталися вітальні, оздобленої на кшталт 
англійських палаців: шкіряні фотелі, квітчасті фіранки, 
блискучі дерев’яні панелі. Діана Вастель зустріла їх стоячи, 
схрестивши руки, спершись стегном на вікторіанське бюр-
ко з червоного дерева.

Поліціянти відрекомендувалися. Діана привіталася, але 
не підійшла, не усміхнулася, не потиснула руки. Років п’ят-
десят, 175 сантиметрів заввишки, виструнчена постать, 
темно-руде волосся, підстрижене під каре, на прекрасному 
обличчі — здивування, підкреслене зморшками й густими 
бровами. Заможна жінка у вихідний день: легка трикотаж-
на блузка, потерті джинси, балетки «Repetto»… Жінка, яку 
подивляють інші жінки, бо вона є зразком, до того ж над-
то далеким, а тому нічим загрожувати не може.

Копам пощастило: в кімнаті сидів чоловічок з ноутбу-
ком на колінах, в обтислому костюмі. Він був схожий на 
секретаря суду або старосвітського пресвітера: такі ко-
лись учащали до аристократичних сімей, де куштували 
страви господині, попивали наливки господаря.

— Ксав’є Наталь, мій адвокат, — сповістила заможна 
пані. — Я  попросила його бути свідком нашої розмови.

Корсо насилу усміхнувся:
— Прошу пані, ми вас не під варту прийшли брати чи 

перевіряти, вам не потрібен адвокат.
— Метр Наталь лише запише сказане мною, ми разом 

перечитаємо документ, і ви його підпишете перед тим, 
як іти.

Світ перевернувся: господиня власноруч складала про-
токол допиту.
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— Ваш документ не матиме юридичної сили, — терпля-
че пояснив Корсо. — У  будь-якому разі вам треба буде 
прийти у 36-й для підпису свідчень.

— Скажімо, з цього слід починати. Я повинна вміти себе 
захистити.

— Від чого?
— Від поліційних забобонів. Ви завжди схильні нав’язати 

свою правду і вже собі щось понавигадували перед тим, як 
іти до мене на допит.

Корсо й Барбі перезирнулися: гарно починаємо.
— Гаразд, — відступив поліціянт. — Продовжимо. Ви 

знаєте, про що йдеться?
— Так, дещо здогадуюся.
Гості посідали в шкіряні фотелі. Діана Вастель продо-

вжувала стояти, спершись на бюрко. Ніби позувала Гейн-
сборо для парадного портрета.

— Наше розслідування стосується вбивства двох ар-
тисток…

— Я в курсі. Скажіть, яке саме число вас цікавить. У ме-
не обмаль часу.

— Ніч з п’ятниці 1-го на суботу 2 липня. Чим ви займа-
лися того вечора?

— Я провела вечір з Філіппом Собєскі. Ми пішли вече-
ряти о 21-й годині до ресторану «Рене Плаза» на проспек-
ті Монтеня, а потім повернулися сюди близько 23-ї.

— А згодом?
— Вам потрібен план?
— О котрій Собєскі вийшов від вас?
— О дев’ятій ранку.
Барбі докинула:
— Чоловіка не було вдома?
— Чоловіка ніколи немає вдома.
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Очевидно, для Діани Вастель подружня зрада була тим 
самим, що лови з псами для мисливця. Урочистою подією 
під звук фанфар.

— Ви давно знайомі із Собєскі?
— Десь рік із половиною. Ми зустрілися в 2015 році.
— За яких обставин?
Вона зробила кілька кроків, опустивши голову, стистув-

ши руки, наче повторювала текст якоїсь п’єси. Утім, така 
вдаваність була їй до лиця: вона як хотіла, так і поводила-
ся. Правила елегантності існували не для неї, вона сама 
створювала правила…

— Три роки тому ми з  кількома подругами створили 
культурний клуб. Влаштовували зустрічі з письменника-
ми, митцями. У січні 2015-го напросилися до Собєскі. Він 
нас прийняв у своєму сховищі в Сент-Уані.

— Це було кохання з першого погляду? — іронічно за-
питав Корсо.

— Жінка може постарішати, але її почуття залишаються 
незмінними.

— Я не з вас глузував, а із Собєскі. Ніяк не можу второ-
пати, чим цей… Дон Жуан так притягує жінок.

— Скажімо, він не шаленіє від свіжих дуп, а для жінки 
мого віку так навіть легше. Утім, припускаю, ви з ним уже 
мали нагоду зустрітися — дивна суміш непристойності та 
виклику із вразливістю та навіть невинністю… Нинішні 
чоловіки такі передбачувані, можна вгадати кожне їхнє 
наступне слово, а тут — людина-загадка.

Корсо мусив погодитися: суперечливість характеру Со-
бєскі могла неабияк збити з пантелику.

— І що ніколи не завадить: він ще й класно трахається.
Корсо ніколи не міг зрозуміти, як можна за таке вихваля-

ти. Начебто сексуальний акт — це поодинока звитяга, як 
приготування суфле чи стрибок із жердиною. Він, навпаки, 
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вважав, — хай як банально це прозвучить, — що кохатися 
доводиться удвох, можна бути чемпіоном для однієї парт-
нерки, і зовсім не сподобатися іншій. It takes two to tango 1…

— Наше розслідування показало, що Собєскі в цій галу-
зі має своєрідні смаки.

— Не зауважила нічого особливого.
Ще один виклик, дотичний до вірогідної скутості ні-

кчемного працівника поліції — саме таким вона його й ба-
чила. Корсо не бажав удаватися в подальші деталі.

— Вам треба зрозуміти одну річ, — напосідала вона. — 
Я сплю з Філіппом, але це — не головне в наших стосунках. 
Хоча він вельми успішний у цьому.

— А що головне?
Запитання поставила Барбі.
Діана вказала на невеличке полотно, що Корсо не заува-

жив за її спиною. Воно висіло між вікнами, які шмагав дощ.
— Його мистецтво, звісно ж.
Ще одна стриптизерка або порноакторка, гола й худа, 

з  напнутими м’язами. Картина у  зменшеному розмірі 
в охрових тонах нагадувала вогняний гейзер.

Діана, врешті-решт, пройшла за бюрко і всілася у вели-
кий шкіряний фотель. Адвокат без упину клацав у ноут-
буці — викапаний секретар, сама офіційність. Щоб від них 
не відставати, Барбі витягнула блокнот і фломастер.

— А що ваш чоловік думає про це все? — запитав Корсо.
— Він обожнює Філіппа.
— Вони знайомі?
— Собєскі кілька разів приходив до нас обідати. І здався, 

так би мовити, вельми кумедним моєму чоловікові. Він — 
банкір і за все життя спромігся щонайбільше на дві оригі-
нальні думки. А Собєскі…

1 Для танго потрібні двоє (англ.).
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Корсо досадував на себе, що в нього прохопилося пи-
тання, яке відгонило старою школою:

— Ваш чоловік знає, що… Ну…
— Будь-яке подружжя рано чи пізно приходить до ви-

сновку, що те, що відбувається ззовні, є менш важливим, 
ніж домашній затишок. Тобто краще відвести очі, аби жи-
ти у  відносній злагоді. Хоча так можна й  на кривошию 
захворіти. Повірте, чоловік ледь чи в чому заздрить мені.

— Прекрасно, — промовив Корсо, підводячись, — ви 
розумієте, що цим свідченням ви знімаєте провину із Со-
бєскі, хай які серйозні обвинувачення йому висувають?

— Я не знімаю з нього провину, лише кажу правду.
Після безапеляційного свідчення Юнони Фонтре зізна-

ння самої Діани Вастель, детально занотовані її адвокатом, 
поклали край обговоренню.

Він промимрив кілька звичних поліційних фраз стосов-
но того, що вона повинна прийти найближчим часом у 36-й 
будинок і  особисто засвідчити сказане, тоді подався до 
виходу, а за ним посунула Барбі.

Цього разу власниця будинку вирішила їх супроводити, 
що явно було привілеєм.

Біля брами, під скляним піддашшям, по якому бараба-
нив дощ, вона вирішила дати пораду:

— Ви прямуєте в хибному напрямку, коменданте.
Корсо мало не позіхнув від нудьги: зараз вона знову по-

чне захищати свого улюбленця, але Діана Вастель загово-
рила про інше:

— Звісно, Собєскі — злочинець. Я кажу про те, що ховаєть-
ся в його душі. Але він не вбивав ваших дівчат. Не його стиль.

— А що ви називаєте «його стилем»?
— У стані гніву він міг би, скажімо, перейти межу: за-

душити коханку, наприклад, чи відлупцювати якусь мо-
дель до смерті. А з того, що я прочитала в газетах, випли-
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ває, що ваш зловмисник полюбляє ритуали. Собєскі геть 
не тяжіє до… езотерики. Він не здатний все сам організу-
вати, не залишити після себе слідів, послугуватися яки-
мись символами-покручами. Він ладен хіба виплескувати 
емоції в картинах, йому цілком вистачає живопису.

Корсо не зміг би сказати краще.

41

Ніхто не мав наміру відступати. Барбі повернулася у 36-й 
і накинулася на цифри. Собєскі не користувався мобіль-
ним, але в нього були банківські рахунки. Сток відстежу-
вала знайомих художника  — їй передали записник  — 
і ретельно вивчала його розклад. Щоправда, Людо досі не 
приїхав із Флері.

Повернувшись до кабінету, Корсо зауважив, що через 
«WeTransfer» 1 йому передали всі відскановані папери, що 
стосувалися розслідування вбивства Крістін Вуґ у  1987 
році. Останні години пополудні він провів, занурившись 
у документи. О дев’ятнадцятій Корсо остаточно впевнив-
ся, що його передчуття все-таки мали під собою підґрунтя: 
між убивством Крістін та катуванням Софі й Елен не було 
нічого спільного. Жакмар надто захопився своїми фанта-
зіями, а сам Корсо, немов який жовторотик, добровільно 
потрапив у пастку.

Як це відбувалося: 22 березня 1987 року Мішель і Анн 
Вуґ, ювеліри, їдуть, як завжди у вихідні, до свого будинку 
на березі Невшательського озера. Тож у  їхній постійній 
оселі в Лез-Опіто-Неф, поблизу швейцарського кордону, 
два дні нікого не мало бути. Принаймні так міркує Собєс-
кі  — він вимикає сигналізацію та пролазить усередину 

1 Хмарна служба комп’ютерної передачі файлів.
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будинку. Насправді ж Крістін, дочка подружньої пари, по-
вернулася до батьківського будинку, щоб повторити завдан-
ня в тиші й спокої (у неї є однокімнатна квартира недалеко 
від Безансонського університету).

Дівчина застає Собєскі на місці злочину, той її б’є, а тоді 
перетягує до кімнати. Прив’язує й затикає рота білизною, яку 
знаходить у комоді. Незабаром Крістін прокидається й ви-
пльовує кляп. Заходиться волати — злодій добряче лякається. 
Шмагає її, аби примусити мовчати, а  потім, ледь не через 
необережність, убиває. Його заарештовують і судять за «роз-
бій і  навмисні насильницькі дії, що призвели до смерті за 
відсутності наміру її заподіяти». Корсо шукав генія зла, а йо-
му підсунули скотину, що діяла під впливом амфетамінів.

Він підхопився й заходив туди-сюди кабінетом, аби якось 
заспокоїтися після розчарування, потім підняв слухавку 
й подзвонив Жакмару, який ще не виїхав з Парижа. Треба ж 
на комусь злість зігнати.

— А ви кумедний, — обізвався юрасець на гнівні слова 
копа. — Я не був знайомий із деталями досьє!

— Ви знали достатньо, аби думати, що Собєскі — наш 
злочинець.

— Про ту стару історію мені просто нагадали зашморги…
Поліціянт поглянув на петлі, відзняті тоді великим планом.
— Вони аж ніяк не схожі на вузли теперішніх жертв.
— Але що з цього випливає? Я вже казав: у нього був час, 

щоб удосконалитися. Собєскі  — вбивця, він ніколи не 
вгамується. Це — психопат.

Переконувати його — марна справа: він не змінить сво-
єї думки.

— Послухайте, — наголосив колишній коп. — Після по-
переднього розслідування я  ще раз завітав до Собєскі 
в тюрму.

— Навіщо?
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— Просто так. Ми посперечалися. Собєскі не здатен 
співчувати, в нього немає жодних моральних принципів. 
Він не тямить, чому не можна вбивати, не бачить різниці 
між добром і злом.

— Мабуть, ви дико ненавидите його.
— Зовсім ні. Для нього я був «друзякою», він вважав, що 

ми спільно пройшли вирішальний етап нашого існуван-
ня — і це правда. Він справді відчував до нас, копів, щось 
на кшталт жалості. Завжди думав, що закон для нього не 
існує. У нього є своя логіка, а наш світ здається йому ні-
кчемним і жалюгідним.

— Ви приходили до нього, і про що він вам розповідав?
— Про свої звитяги.
— Які саме?
Жакмар гірко розсміявся.
— Щойно він потрапив за ґрати, як шанувальниці по-

чали йому надсилати листи пачками. Саме я мав читати їх 
перед тим, як вони потрапляли до нього. Були жінки, які 
вірили, що Собєскі невинний, а деякі присяглися підтри-
мувати його до кінця. Були й такі, що вважали його ви-
нним… і ще більше від того збуджувалися. Не знаю, як ви, 
а я вже віддавна нічого не тямлю в бабах…

Корсо вирішив промовчати.
— У Собєскі є алібі для кожного вбивства.
Жакмар хижо усміхнувся:
— Кажу ж вам: це пройдисвіт!
Стефан подумки кивнув: на одну шальку терезів він по-

клав алібі Собєскі та його давню репутацію безневинного 
митця, а  на другу  — переконання копа-пенсіонера, від-
людника, що зациклився на певних спогадах.

— Не давайте пошити себе в дурні, — попередив його 
Жакмар. — Він став визначним художником, то що йому 
заважає стати визначним злочинцем?



226

Корсо поклав слухавку й вирішив розпочати справу із 
самого початку, тобто переосмислити всі розслідування: 
Борнека, їхньої групи, Жакмара… І поміркувати над тим, 
що вийде з такої суміші.

Аж раптом у двері постукав Людо — повернувся-таки 
із СІЗО Флері-Мерожис.

— Ти там застряг на цілий день, чи як?
— Точно так, — промовив він, засапавшись. Мабуть, 

бігом піднімався сходами. — Опитав цілу купу вертухаїв 
та ув’язнених…

— І як?
— Відгуки лише схвальні.
— Тобто?
— По-перше, всі вважають, що він збіса жорстокий і ро-

зумний.
— Це ще не робить з нього серійного вбивцю.
— Ані обкурену скотину, що запанікувала в ніч погра-

бування. Його адвокат стійко тримався цієї тези, аби гір-
шого не сталося.

Захист повністю провалився: Собєскі посадили за ґрати 
на двадцять років (максимальний термін).

— Насправді, — далі провадив Людо, — це справжній 
хижак. Він запроваджує в буцегарні свої порядки.

— Ніби бугай який.
— Отож, він ніколи таким і не був. Ти хоча б його ба-

чив? Він худий, як тріска. Отже, ніхто не наважувався до 
нього наближатися. Небезпечно для життя — міг уколо-
шкати брелоком. Його навіть підозрюють у вбивстві кіль-
кох хлопців у Флері — а також у Безансоні.

— Побрехеньки. Тюремні казки.
Людо витягнув протоколи й  виклав на письмовому 

столі Корсо.
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— Убивства справді трапилися, і щоразу розслідування 
звужувалося до Собєскі.

Стефан згадав слова художника про те, що його сотні 
разів зґвалтовано. Цікаво, це сталося перед тим, як він за-
лякав усю буцегарню, чи просто збрехав?

— Він жодного разу не був притягнутий до відповідаль-
ності за ці вбивства, — зауважив Корсо, гортаючи протоколи.

— Забракло доказів і свідків. Класична кругова порука. 
Так і є, що я, блатних не знаю? Вони могли в штани на-
класти від переляку, коли бачили Собєскі.

Проте це нічого не роз’яснювало у  справі «Сквонка». 
Людо відчув недовіру боса.

— Але це не все, — продовжив він, викладаючи перед 
ним інші документи. — Коли Собєскі затримали, він не 
вмів ні читати, ні писати. В кінці терміну він склав іспит 
на бакалавра в тюрмі й став правником. Собєскі панував 
над іншими завдяки знанням і розуму. Він навіть просла-
вився як неформальний суддя.

Стефан здвигнув бровою.
— Суддя?
— Так його називали у  Флері. Коли траплялася якась 

суперечка в камерах, він утручався й усіх мирив. Але якщо 
хтось порушував обіцянку або робив дурницю, до того не 
мав жалю.

Так уже набагато цікавіше… Корсо нутром відчував, що 
вбивця Софі та Елен покарав їх за певні збочення: першу — 
за садо-мазо-витівки, а другу — за некрофільські нахили…

— Але я лишив і вишеньку на торті.
— Та ну? — відказав Корсо, піднявши голову.
— У тюрмі Собєскі займався шібарі.
Не відразу склади японського слова впорядкувалися 

в мозку поліціянта.
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— Хочеш сказати… бондажем?
— Саме так. Він призвичаїв інших в’язнів до мотузки, 

і  вони насолоджувалися від того, що їх прив’язували, 
а в буцегарні це вже апогей.

Корсо зібрав усі папери тулузця й  запхав їх до одної 
теки.

— Чудова робота, Людо. Дякую. Потім ознайомлюся.
— А ви що знайшли?
— Іди до Барбі, вона тобі пояснить.
Коли поліціянт вийшов із кабінету, Корсо більше не роз-

гортав теку. Йому в голову щойно запала ще одна думка. 
Подивившись на годинник, — уже минула 22-га, — він 
зателефонував одному з двох ССП 1, що мали стежити за 
Філіппом Собєскі; він доручив це новачкам, що було дещо 
ризикованим (колишній в’язень заслуговував на досвідче-
них копів), але новобранці мали суттєвий козир: вони не 
відгонили на кілометр поліційним відділком.

— Де ви?
— У «Сіленсіо», на вулиці Монмартр.
Зрозуміло: модний бар, облаштований Девідом Лін-

чем, розташований лише за кілька житлових масивів від 
«Сквонка».

— Що він там комбінує?
— Записує передачу для «Франс-Кюльтюр». Він там один 

із постійних ведучих.
— Надовго він там застряг?
— Щонайменше на дві години.
Корсо вже запхав револьвер у кобуру й одягнув куртку. 

Хай там як, а Жакмар мав рацію: з таким покидьком не 
можна розслаблятися.

Але воно того точно варте.

1 Службовець судової поліції.
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Фабрика дуже чітко вимальовувалася на нічному небі. 
Цієї миті майстерня Собєскі набула надзвичайної щіль-
ності, стала схожою на велику мертву зірку. Поблизу ото-
ченої брукованим подвір’ям споруди розташовувалося 
лише кілька будинків, які стояли до неї задньою стіною. 
Досить незвичною для паризького передмістя була від-
окремленість будинку від решти світу, що було вельми на 
руку поліціянтові, який вирішив цієї ночі вломитися все-
редину оселі.

Із першим замком він легко впорався, але боявся, що 
може спрацювати сигналізація. Однак не пролунало жод-
ного сигналу тривоги. Корсо став на порозі, витяг елек-
тричний ліхтарик й обнишпорив ним усі закутки в пошу-
ках сенсора, лампи або камери. Нічого не побачив і тоді 
наважився ввійти.

Зачиняючи за собою двері, Корсо прийшов до висновку, 
що Собєскі й не думав про надійну охорону домівки. По-
лотна, звісно, коштували чимало, і сам господар прекрасно 
знав, що зломник — лише фах, але Собєскі, як будь-який 
крадій або вбивця, цілком довіряв таким самим, як він, 
більше того, був певною мірою солідарний зі злочинним 
світом, таким близьким і зрозумілим для нього.

Корсо неквапливо обійшов кімнати. Стіни, долівка, сте-
ля — ось і все. Голі, рівні й блискучі, немов метал, поверх-
ні. У сутінках за ним стежили очима істоти, зображені на 
портретах: травесті, героїнові наркомани, стриптизерки… 
Напівтемрява створювала сприятливе для них середовище: 
тут панували тінь і дух підпілля. І водночас вони нагаду-
вали передсмертні стрибки поранених на полюванні звірів. 
Загибель неминуча, але в останньому зусиллі вони сунули 
далі, перечіплювалися, а тоді конали в раптовій агонії.
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Він ішов і ловив на собі їхні погляди, бачив підмальова-
ні обличчя, напівстулені повіки, обважнілі від засохлого 
макіяжу. Наркотики, розпуста, відчай ховалися під шере-
хатою шкірою, текли синявими венами — легіони прокля-
тих, яким Собєскі подарував відпущення гріхів.

Корсо не знав точно, чого шукав, але так чи інакше по-
винен був зірвати машкару з колишнього в’язня. Хіба мож-
ливо, щоб складна доля виліпила з  нього лише блазня, 
охочого до шампанського й дешевих жартів? Собєскі про-
йшов випробування стражданням, наркотичною отрутою 
та огидними спонуками — життєвий шлях створив із ньо-
го істоту непросту й небезпечну. Хижака, що вмів маску-
ватися й дати відсіч…

Стефан дістався самої майстерні. Треба роздивитися кож-
не робоче полотно, кожний шкіц — десь має бути якийсь 
знак. Він пам’ятав про записник з підвалу — і не важливо, 
чи Собєскі його там загубив, чи лишив навмисно, аби за-
плутати сліди (Корсо не виключав і таке). Головне, що пси-
хологію злочинця можна збагнути з його малюнків і картин. 
Стефан був певним, що той видасть себе саме в них.

Під слабким світлом ліхтарика він переглянув усі робо-
чі твори — підняв покривала, під якими були сховані кар-
тини, погортав скетчбуки, відкрив теки з літографіями…

Нарешті, в  кутку, надибав полотно заввишки 1 метр 
70 сантиметрів, старанно загорнуте в сіруватий шмат тка-
нини. Він дещо відсунув шмату й посвітив ліхтариком — 
картина ще не зовсім висохла. Він заціпенів.

Це було жахливо.
Гидко.
Прекрасно.
Корсо не втримався й злегка усміхнувся. У нього перед 

очима містився беззаперечний доказ того, що Собєскі 
вбив Софі Серейс.
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Поліціянт уважно роздивлявся кожну подробицю кар-
тини, коли йому спало на думку, що в долі Собєскі про-
стежувалася певна логіка: живопис урятував його від 
демонів, але й повернув до старих спокус, саме через живо-
пис він знову потрапить до суду.

Зненацька майстерню залило різке світло.
— Дарма ти сюди заліз, покидьку.
Корсо обернувся й уздрів Собєскі при повному параді: 

білий бавовняний костюм su misura 1, шовкова хустинка 
у верхній кишеньці, однотонна сорочка з італійським ко-
мірцем, замшеві мокасини з декоративним швом…

— Протизаконне стеження, проникнення до приміщен-
ня зі зломом, вторгнення в особисте життя — годі, віднині 
працюватимеш регулювальником на площі Зірки, йолопе.

Корсо з незмінною усмішкою поглянув на годинник.
— Зробимо інакше, Собєскі. Зараз 23:45. З цієї миті тебе 

затримано за звинуваченням у вбивстві Софі Серейс.
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За півгодини група поліціянтів в одностроях висадилась 
на  брукованому подвір’ї майстерні, засадила Собєскі до 
машини й відвезла його на допит до 36-го будинку. Худож-
ник не чинив жодного опору, не сказав ані слова, не зателе-
фонував до адвоката. Очевидно, готовий боротися своїми 
силами.

Тим часом Корсо терміново зв’язався з Катрін Бомпар 
і повідомив їй новину, водночас добру і погану. Отже, він 
заарештував потенційного вбивцю зі «Сквонка», але за 
обставин, що виходять за межі закону. Обидва вони знали: 
суддя з  питань звільнень та затримань припускає певні 

1 За міркою зшитий (іт.).
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винятки з правил, тож Бомпар намагатиметься отримати від 
нього дозвіл на таке порушення і щось збреше про години.

Стефан також зателефонував до статистичного обліку 
й попросив ретельно обшукати майстерню — так чи інак-
ше треба знайти фрагменти ДНК потерпілих. Водночас коп 
був певний, що Собєскі мав схованку, де мордував свої 
жертви, — групі Корсо буде над чим натерти мозолі. Тепер 
вони мали доступ до всіх таємниць приватного життя 
художника, а тому з легкістю натраплять на якийсь слід.

Корсо захоплено розглядав головну здобич. Надпере-
конливий доказ вини Собєскі. Щойно завершене полотно 
зображало Софі Серейс такою, якою вона була, коли її 
знайшли біля сміттєзвалища Потерни Тополь. Художник 
зобразив усе: розідрані кутки рота, вузли з  білизни, на-
литі кров’ю очі, навіть камінь усередині горла… Безліч 
деталей, про які ніхто, зовсім ніхто не знав, окрім копів та 
самого злочинця.

Судексперти володіли засобами для точного визначення 
дати, коли створювалася картина. У будь-якому разі ху-
дожник став до роботи принаймні десять днів тому, тобто 
через кілька днів після смерті Софі…

Щойно Корсо посадив Собєскі в кут кімнати, почепив-
ши на нього кайданки, він продовжив обшук, намагаючись 
відкопати етюди, попередні шкіци до похмурої картини. 
Але нічого не знайшов.

Знайшов щось краще.
Картину, на якій художник зобразив геть скуйовджене 

тіло, що лежало на пустирі. Справжній натюрморт… Твір 
він так і не завершив, але можна було легко впізнати Елен 
Десмора. І знову деталей з надлишком — тільки вбивця міг 
про них знати.

Вірогідно Собєскі готував низку картин на цю тему. 
Стриптизерки «Сквонка» були його «Водяними ліліями».
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Під час обшуку в голові поліціянта крутилися дві думки. 
Насамперед йому здавалося дивним, що художник так 
слабо підстрахувався. Він просто посеред майстерні лишив 
просушувати портрет першої вбитої дівчини і взявся пи-
сати другу жертву, в той час як знав, що до нього має заяви-
тися судова поліція: того самого ранку Корсо й Барбі по-
обіцяли відправити наступного дня до його хати юрмище 
новобранців. Друга думка була психологічного штибу. Що 
більше він роздивлявся картини, милувався ними, то міц-
нішим ставало переконання, що художника спонукало до 
дій усього лиш бажання написати після вбивства відповід-
ні твори. Катування й  смерть обернулися на складники 
творчого процесу — сцена злочину перетворилася на сво-
єрідний антураж. Собєскі зрежисерував картину в  дій-
сності, аби перенести її згодом на полотно. Твір поєднував 
риси спектаклю й картини.

Зараз його аналіз був сируватим. Жакмар не раз повто-
рював, що Собєскі — психопат, людиноненависник і вбив-
ця, не годен ані співчувати, ані жаліти. Сімнадцять років, 
що він просидів у  в’язниці, зле вплинули на поведінку. 
Його більше не обходило, що відбувається «поза стінами» 
майстерні. Важливою була тільки творчість. Колишній 
в’язень був ладний на все задля вдалого сюжету, суголосся 
світу з його задумом, з тим, що він викладав на полотно.

Минали роки, і  живопис просякнув його мозок, став 
чимось на кшталт знаряддя злочину. Або щонайменше 
натхненням до вбивства. Злодіяння й живопис переплута-
лися в його запаленій свідомості. Вибрана жертва була лиш 
чернеткою для майбутнього твору.

Поліціянт чекав на стажистів, але за той час жодного 
разу не намагався побалакати із Собєскі, а головне — не 
хотів зіпсувати сам допит. Утім, навряд чи художник схо-
тів би відповідати на його питання.
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Чи піде він йому назустріч у 36-му?
Марні сподівання.
Корсо був переконаний тільки в тому, що Собєскі був 

незвичним звинувачуваним. Він знався на законах, про-
цедурних тонкощах і — що ще гірше — був своїм у ме-
дійному світі. Згодом він з радістю сповістить ЗМІ про 
свою невинність і жалітиметься на переслідування. Змо-
же з  легкістю зібрати навколо себе зграю обурених 
прихильників: митців, інтелектуалів, політиків  — усіх 
тих, хто колись допоміг йому вийти з  в’язниці, хто бу-
де тепер боротися за те, щоб той більше до тюрми не 
повернувся.

Щойно з боку брукованого подвір’я залунала поліцій-
на сирена, Філіпп Собєскі беззвучно розреготався, від-
кривши почорнілі пеньки на кшталт японок стародавніх 
часів, які навмисно покривали собі зуби темним лаком.

Його обличчя здавалося пласким, ніби яка маска.
— Ти робиш найбільшу дурість у своєму житті.

44

— Ти добре второпав, про що йдеться? — спитав у нього 
Корсо (за півгодини потому вони вже були в його кабінеті 
в будинку № 36).

Собєскі безсило опустився на стілець і почав роздивля-
тися довкола: поглянув на мансардну стіну, на слухове 
вік но, укріплене ґратами  — нові вимоги для БКР після 
самогубства Рішара Дюрна.

— Я ще не зовсім відключився.
— Отже, ти вирішив провести в каталажці другу поло-

вину життя.
Художник звів плечима. Він захотів із помпою ввійти 

у відділок, тож йому дозволили переодягнутися. На ньо-
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му був спортивний костюм із золотистими лампасами, 
звісно  ж, відомої марки, і  тепер він ще більше скидався 
на самого себе — звідника, що повернувся до буцегарні. 
Куртку він розстібнув, і  в  світлі ранішнього сонця на 
його голому тулубі виблискували золоті ланцюги  — де-
шеві реперські брязкальця. Половину обличчя закривав 
сірий фетровий борсаліно з леопардовою стрічкою.

Він карикатурно підняв вказівним пальцем криси ка-
пелюха й проказав:

— Корсо, ми з  тобою одної гілки ягоди, годі мене ля-
кати абощо. Двобій тільки-но розпочався.

Корсо не обізвався, натомість увімкнув ноутбук.
— Ім’я, прізвище, адреса, дата народження, — суворо 

запитав він, відкривши новий документ для запису про-
токолу допиту.

Собєскі рівним голосом слухняно відповів. Стефан 
спитав, чим він займався в  той час, коли сталися вбив-
ства, і  той повторив те, що казав раніше: ніч із 16-го на 
17 червня провів з  Юноною Фонтре, а  з  1-го на 2 лип-
ня — у товаристві Діани Вастель.

Корсо поклав руки на стіл і заговорив повільніше, ніби 
переконував упертого учня:

— Собєскі, треба мати хоча б трохи розуму. У твоїй май-
стерні ми надибали стільки всього, що твої алібі вже не 
мають жодного значення.

— Проте я кажу правду.
— Коли Юнона втямить, чим ризикує, то відмовиться 

від своїх слів.
— Лякайте, не лякайте  — не спрацює. Дівчинка має 

голову на плечах і добре серце.
Корсо прекрасно пам’ятав зарозумілу студентку. Але 

щойно їй тицьнуть під носа картину Собєскі, вона здуєть-
ся, наче повітряна кулька.
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— Погляньмо на все з іншого боку. Ти провів ніч із 16-го 
на 17 червня з Юноною — тоді як ти міг намалювати жертву 
після її смерті в тій самій позі, в якій її знайшли біля Потерни 
Тополь? Зобразив вузли й камінь в горлі. Ці деталі не потра-
пили до ЗМІ, а фотографії з місця злочину не були опублі-
ковані. Лише вбивця знав усі деталі. Що на це скажеш?

— Сила натхнення.
— Звучить непереконливо.
— Я читав статті в газетах, шукав інформацію в інтер-

неті. Решту висновків легко зробити самому.
— Ти проґавив справжнє покликання — треба було вчи-

тися на копа.
— Журналісти стверджують, що її скрутили спідньою 

білизною. Неважко здогадатися, що їй прив’язали руки до 
спини.

— Ніхто не згадував про те, що вузли були з’єднані 
й прив’язані до горла так, що будь-який рух призводив до 
задушення.

— Якби ти щось тямив у садо-мазо, знав би, що це кла-
сичне обмотування мотузкою.

— Ніхто не казав, що вбивця розумівся на садо-мазо.
— Ти дурний чи що? Той тип вибирає саме стриптизерок, 

прив’язує їх білизною, калічить. Це ж звичайне збочення…
— Ти намалював такі самі вузли, що їх використовував 

убивця.
Собєскі криво посміхнувся.
— Моя картина не така вже й точна. Вузлів я не малював. 

Нелегко вам буде щось підмалювати, тобі ж потрібні об’єк-
тивні докази.

Корсо хотів уже дати ляпаса, але втримався, вчепившись 
у клавіатуру, — треба уникати будь-яких недоречних рухів.

— А пошарпане обличчя? Ти точно відтворив поранен-
ня, що їх завдав убивця, — як ти це поясниш?
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— Годі дурня клеїти, Корсо. На моєму полотні обличчя 
зображено в профіль, і що там можна побачити? Величез-
ного рота.

— Рану Софі Серейс.
— Я тоді уявляв собі лише «Крик» Едварда Мунка. Твій 

убивця, напевно, теж про нього думав.
— Чому ж не про Ґойю?
— Розумію, до чого ти ведеш… Ідеться про копії Pinturas 

rojas, які я виставив у майстерні.
— Отож-бо. І це не все, Собєскі. Тобі не пощастило, бо 

є чимало фактів, що вказують на те, що вбивав ти: спав 
з потерпілими, вештався за лаштунками «Сквонка», ціка-
вишся шібарі…

— Це аж ніяк не доводить мою вину.
— Можливо, якщо розглядати кожний доказ окремо. 

Але вкупі все це набуває певної ваги, правда ж? Зокрема 
коли до справи причетна людина, яка просиділа сімнад-
цять років за ґратами.

— Я повністю розплатився й спокутував.
— Твій давнішній злочин має багато спільного з тим, що 

сталося тепер…
— Аж ні. Ми вже це обговорювали. Жодної прив’язки до 

офірування Софі або Елен. Кат тебе забирай, для тебе це шлях 
у нікуди. Лише нарвешся на неприємності з керівництвом.

Коп слабо усміхнувся.
— Збираєшся звинуватити мене у зловживанні владою?
— Не я, Корсо. Мої друзі, поціновувачі, всі, хто боровся 

за те, щоб мене випустили з в’язниці.
— Як ти мене перестрашив.
Собєскі нахилився вперед. Він мав тоненькі й вельми 

рухливі брови. Підводив і розтягував їх аж до скронь, уви-
разнюючи згоду або заперечення, розгубленість чи обу-
рення. Бомпар називає такі брови «сраним дашком».
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— Тобі весело, Корсо, але ми з тобою знаємо обоє, що ти 
пересуваєшся мінним полем. Твої докази не варті й дірки 
з бублика: мене заарештували незаконно, і це тобі так не 
минеться.

— Тоді чому не покличеш свого адвоката?
Собєскі знову поводився так, ніби він харцизник, якого 

голими руками не візьмеш. Розставив ноги, сперся ліктем 
на стіл, злегка відхилився назад, аби добре було видно, 
скільки в нього різних цяцьок висить на грудях.

— У мене є час. Ти з самого початку діяв незаконно. Уже 
сумніваюся, чи ти коли-небудь мав справу зі справжнім 
злочинцем.

У мозку поліціянта щось блимнуло:
— Себто?
— Як ти гадаєш, чому я повернувся додому о 23-й?
— Передача закінчилася.
— Передача закінчується опівночі, крихітко. Я  повер-

нувся, бо вдома спрацювала сигналізація.
— Яка сигналізація?
— Така, що встановлена в майстерні, майже непомітна — 

ти її навіть не зауважив.
У Корсо аж у горлі пересохло: ще одна помилка в аналі-

зі. З тюрми виходять самі параноїки.
— Моя сигналізація не дзвонить, не світиться — кличе 

тільки мене. — Підморгнув. — Як схоче якийсь покидьок 
до мене влізти — я дам собі раду.

— До чого ти ведеш? Останнє слово завжди було за 
мною.

— Не зовсім так, Корсо, тому що моя сигналізація спо-
ряджена ще й камерами.

Йому аж подих перехопило. Тут уже навіть Бомпар не 
допоможе: навряд чи йому вдасться виправдати свої нічні 
блукання, зняті на камеру.
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— Мій адвокат напряму отримує записи з позначенням 
часу. От натішився він цього ранку. Не кожного дня зла-
паєш копа, що вирішив подрочити й запхав руку в труси.

Корсо засичав:
— Йолопе навіжений, чіплятися він до мене надумав. 

Твої картини вже долучили до справи. Суддя з радістю до-
дасть до твого досьє нові докази.

— Туди можна ще щось докинути, Корсо, наприклад, 
докази, що ти незаконно підглядав за мною. Ще раз кажу: 
тобі слід поводитися обережніше. Ім’я Собєскі пов’язане 
з політикою. Я — символ, посланець надії для всіх, хто раз 
схибив, але хоче спокутувати провину. Громадська думка 
буде на моєму боці, і, повір мені, важить вона більше, ніж 
твої просторікування.

У його голові вигулькнули імена: Омар Раддад 1, Чезаре 
Баттісті 2… Якщо цивільні втручаються у справу — пиши 
пропало. Ще більше все заплутають. У  Франції дотепер 
лунають голоси на підтримку Жака Меріна 3 проти копів, 
що його ліквідували.

— У такому разі, — відказав Корсо, — перетрясемо 
свідків.

Собєскі аж скривився. Губи в нього сіпнулися — вони 
теж були вельми рухливі в нього й ладні блискавично пере-
творити доброзичливу усмішку на хижий вищир.

1 Працював садівником у  Жіслени Маршаль, яку знайшли вбитою на її 
віллі. На місці злочину нібито було кров’ю написано: “Омар вбити мене” 
(саме з цією помилкою, що уславила фразу й стала символом цієї загад-
кової справи 1991 р.).

2 Італійський революціонер і  автор детективів, член ліворадикальної 
організації “Озброєні пролетарі за комунізм”. У Бразилії він отримав 
статус політичного біженця, незважаючи на причетність до низки 
вбивств наприкінці 70-х років.

3 Французький гангстер. Скоїв багато пограбувань і вбивств. Прославив-
ся численними втечами з  в’язниці та інтерв’ю у  ЗМІ. Убитий 1979 р. 
в результаті поліційної спецоперації.
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— Навіть не думай чіпати Юнону чи Діану, сучий ти 
сину. Або…

— Або що? Треба, щоб вони зрозуміли, чим ризикують. 
Вони впадуть на дно разом із тобою, ось і все. Так от воно 
буває, коли спиш з bad boys 1.

Зненацька Гом Соб знову всміхнувся. Мінливий, як за-
вжди. У глибині запалих очей засвітився божевільний вогник.

— Я марно переймаюся, — наспівував він. — У  тюрмі 
таким самим мерзотникам, як ти, я скручував голову на 
раз-два.

— Еге ж, чув про твої подвиги. «Суддя»… Це теж слугу-
ватиме не на твою користь.

— Про що ти?
— Забудь. В усякому разі ти готовий для кастингу, повір 

мені. Сьогодні вдень тебе передадуть до судді — доведеть-
ся знову сидіти в камері.

— Я тобі приготував подаруночка, — пробурмотів ху-
дожник, спершись ліктем на стіл, ніби який п’янюжка на 
шинквас. — Перш ніж ти зважишся підняти на ноги всю 
свою кавалерію, придивись уважніше до моєї картини. 
Саме там знайдеш відповідь.

— Яку відповідь?
— Ти ж добрий коп, — весело сказав він. — Я вірю тобі. 

Врешті-решт, ти зрозумієш. Як насправді я писав картину, 
не маючи вини за собою.

Корсо зніяковів  — відчув якийсь прихований зміст 
у хвалькуватих словах.

Підозрюваний підвівся. Знову це був пихатий король 
стічної канави.

— Але поквапся, — промовив він наостанок, підморг-
нувши. — І не забудь: Собєскі — це політика.

1 Погані хлопці (англ.).
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— Усе гаразд чи ні?
Бомпар уже призначила на день нову прес-конференцію. 

Вона чекала на офіційну заяву, щоб стулити пельку жур-
налістам і  заспокоїти громадськість. Корсо стояв перед 
своїм письмовим столом і силувався заспокоїти її та ви-
грати трохи часу.

— Усе гаразд, — підтвердив він, — але…
— Він зізнався?
— Ні… виникли певні труднощі.
— Які труднощі?
У кількох словах він розповів про сигналізацію й камери.
— Хай йому дідько, — прошипіла вона крізь зуби.
Шефиня Карного розшуку вже дістала дозвіл на нічний 

обшук для Корсо. Але тепер ішлося про геть інше: сталося 
вторгнення у житло підозрюваного.

— Не кіпішуй, — переконував він, — ми ще зможемо 
домовитися.

— Невже? Цікаво, з ким?
— Із Собєскі та його адвокатом. Навіжений побоюється, 

що ми почнемо смикати свідків: Юнону Фонтре і  Діану 
Вастель. Вони могли б нам слугувати розмінною монетою.

— Що ти вигадуєш? Ми що, в заручників бавимося?
— Ти ж розумієш, про що я.
Запала мовчанка.
— Отже, ніякого офіційного повідомлення не буде, — 

розчаровано підсумувала вона.
— Дай мені хоча б день. Щось доброго нарию. Моя група 

саме зараз перетрушує його майстерню, рахунки, коханок. 
Хай Собєскі потім нападає скільки завгодно, добре побу-
доване обвинувачення все відмітатиме.

Бомпар не відповіла, слухала з недовірою.



242

— Кажу тобі, цього вечора ми добудемо щось вагоме.
— Твої слова та Богові у вуха.
Корсо помчав до кабінету Крішни. Процесуаліст умів 

складати звіти так, що до них годі було підкопатися — 
Крішна прекрасно володів канцелярською мовою, а  ще 
мав диплом адвоката і не боявся жодного процесуально-
го питання.

Корсо виклав суть справи і додав:
— Але вважай: це лише чернетка.
— Прошу?
— Ти її ніде не відсилатимеш, нікому не показуватимеш. 

Не знаю, як там далі в нас усе піде.
В окулярах Крішна був схожий на зошит з  геометрії: 

коло й квадрат, лиса голова й рогова оправа. Він навряд чи 
коли відхилявся від обраного шляху.

— Ніяк не второпаю. Ми чимось ризикуємо?
Аж раптом, як навмисно, Барбі увірвалася до кабінету 

писаки.
— Що ти тут забула? — невдоволено запитав Корсо. — 

Хіба ти не повинна бути в майстерні Собєскі?
— Щойно повернулася. Ми майже закінчили.
— Уже?
— Саме так, уже.
Крихітка Барбі мала вигляд, як у найгірші дні: неспо-

кійний погляд, розпашіле обличчя.
Зиркнула на Крішну, а тоді запитала в Стефана:
— Можна тебе на хвилинку?
Вона не ходила кругом та навколо, щойно вони вийшли 

в коридор — відразу все розповіла.
— Нічого немає, — прошепотіла вона, відсапуючись. — 

У Собєскі судексперти не знайшла жодного підозрілого 
відбитка. Якщо він і трахався з Елен та Софі, то не в се-
бе вдома.
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— Ніяких слідів крові?
— Нічого.
— А лещата?
— Їх зняли й відправили на аналіз. Але на місці їх об-

робили блюстаром 1, і це нічого не дало.
— Гадаю, він має ще одну майстерню. Передивилася йо-

го банківські рахунки?
— Я почала, але обшук зжер мені кінець ночі й  цілий 

ранок.
— Передивися. Він, мабуть, щось винаймав або придбав 

якесь приміщення.
— До речі, я телефонувала Матьє Веранну, він не знає, 

хто такий Собєскі.
Корсо згадав маркіза де Сада з пласкою, як у камбали, 

мармизою. Якщо той ніколи не чув про підозрюваного, 
значить, колишній в’язень не мав знайомих серед поціно-
вувачів бондажу в самому Парижі. Собєскі практикувався 
сам-один — за власними правилами.

— Ви знайшли в нього знаряддя для садо-мазо?
— Ані шматочка мотузки.
Завжди така завзята Барбі тепер мала засмучений ви-

гляд — надто рано засурмили перемогу. Мабуть, таки при-
пустилися прикрої помилки: не слід було затримувати 
Собєскі…

— А Сток?
— Вона продовжує опитувати знайомих, друзів, але крім 

еротичних походеньок, йому, здається, більше нічим до-
рікнути.

— Так, а Людо?

1 Bluestar — субстанція на основі люмінолу. Розробка французької жан-
дармерії для виявлення слідів крові. Навіть якщо кров добре вимили, 
після обробки спреєм Bluestar вона все одно проявляється, набирає 
яскраво синього кольору.
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— Досі на обшуку, керує опечатуванням…
— Адвокат Собєскі вже давався чути?
— Ні.
Чому покидьок не напускає на них свого пса? Чому ще 

не помстився? Той уже мав отримати запис, де видно, як 
Корсо влаштовує незаконний шмон. Чому він досі не при-
біг до них, у 36-й, і не вимагає звільнення клієнта?

Але адвокат сидів собі тихо  — значить, так наказали. 
Собєскі вичікував — але чого саме?

— Повертайся до цифр, відкопай мені якусь зачіпку. Де 
картини?

— Картини?
— Портрети Софі та Елен.
— Гадаю, вони в КО.
Корсо рушив до лабораторії. Перетнув подвір’я, підняв-

ся новими сходами й попрямував коридором ЦСКО (Цен-
тральної служби кримінального обліку), яка чимось на-
гадувала старовинний музей криміналістики.

У голові йому засіли слова Собєскі: «Придивись уваж-
ніше до моєї картини… Саме там знайдеш відповідь». Ду-
рень завуалював у картині повідомлення, якесь вибухове 
одкровення, що зніме з нього обвинувачення або — на-
впаки — лише все ускладнить.

Корсо ступив у головний зал КО, що був схожий на об-
шарпані наукові майстерні Саду Рослин. Лабораторні сто-
ли, газові пальники Бунзена, кілька центрифуг як данина 
сучасності: геть не футуристичний майданчик для зйомок 
телесеріалу «Місце злочину».

Він коротко привітався з  лаборантами, що поралися 
коло мікроскопів або комп’ютерів. Стефан нічого не тямив 
у роботі науково-технічного підрозділу поліції, і в нього 
вже почала боліти голова від самої думки, що він потрапив 
до їхнього барлогу.
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Йому назустріч вийшов хлопець у білій блузі — світле 
волосся, підстрижене під ляльку з  іграшкового набору 
«Playmobile», широке обличчя, боязкий погляд, довге, як 
флейта, тіло — вписувався він сюди не надто добре.

— Лейтенант Філіпп Марке. Чим можу допомогти?
Корсо відрекомендувався й  попросив показати йому 

картини Собєскі.
— Їх якраз аналізують. Прошу, ідіть зі мною.
Вони пройшли до іншої кімнати. Ступні прогиналися ра-

зом з планками розхитаного паркету. Тут усе ще більше на-
гадувало шкільний фізико-хімічний кабінет кінця 70-х років.

Портрет Софі прикріпили до металевого мольберта. Із 
двох експертів, що працювали над полотном, він знав од-
ного, і  то вже давно, — Ніколя Ляпорта, координатора, 
з яким частенько стикався по роботі; розумний, добрий 
фахівець, але також член профспілки: його вічно щось 
дратувало — словом, Стефану він не подобався.

— Щось виявили? — поцікавився Корсо.
— Нічого особливого. Аналіз фарби й оліфи доводить, 

що Собєскі закінчив картину десь тиждень тому.
Отже, Собєскі дописав своє художнє свідчення відразу 

після злочину — робота, мабуть, тривала два або три дні. 
Відтак підготував усе до вбивства Елен Десмора — ескіз 
твору, — а тоді перейшов до дії. Усе збігалося, але в голові 
надалі лунали слова підозрюваного: «Саме там знайдеш 
відповідь».

— І все, більше мені нічого не розповіси? — запитав він, 
уважно оглядаючи полотно.

Ляпорт узявся пояснювати технічні тонкощі, але Корсо 
не слухав його. Нахилившись до «мертвої натури», він 
ретельно придивлявся до щонайменшої деталі.

Собєскі вдався до гіперреалізму — жаский вигин тіла, 
мертва петля скрученої білизни, схожий на зяючу рану рот, 
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розпатлане волосся на цементованій долівці… Художник 
не забув жодної дрібниці: від каменя, гострий край якого 
стирчав із горла, до ребер, що різко випиналися під шкірою…

— Що то за штукерія справа? — запитав він.
— Яка штукерія?
— Чорний янгол якийсь.
Корсо вказував на дивний прямокутник, що виділявся 

внизу картини з правого боку й не був схожий на землю 
або цемент, до того ж надто впадав у вічі.

Ляпорт почепив на себе окуляри й придивився зблизька.
— Чорт, — промовив він, підводячись.
— Що?
Він зняв окуляри й  кілька секунд дивився на Корсо. 

Тоді коп теж усе збагнув.
— Нам кінець, — просто сказав Ніколя Ляпорт.

46

Корсо покликав Барбі до себе в кабінет.
— Відігріли змію біля серця.
— Не зрозуміла, — проказала поліціянтка.
— Собєскі написав картину не з місця злочину, а зі світ-

лин, які зберігаються у відділі кримінального обліку. Пере-
малював знімки. Навіть зобразив кут поліпропіленової 
валізки, що потрапила в кадр.

— Тобто…
— Хтось передав або продав фотографію.
— Він міг намалювати цю деталь, аби зняти з себе про-

вину…
— Ні. Ми з Ляпортом відшукали знімок, скопійований 

Собєскі. Немає жодних сумнівів, що так і було.
Першим треба було опитати фотографа КО, що робив 

знімки на звалищі Потерни Тополь 17 червня, а також на 
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пустирі в  Сен-Дені; ним виявився 29-річний Бенжамен 
Нгуен, що вже чотири роки служив у відділі КО. Ніколя 
Ляпорт головою ручався за хлопця, але все одно його тре-
ба добряче протрусити.

Тим часом Барбі мала відстежити дані в цифрових фай-
лах: усі запити записувалися. Можна легко побачити: хто, 
якого дня й о котрій годині передивлявся той чи інший 
знімок. Але Корсо схилявся до думки, що негідник потай-
ки продав саме паперові світлини. Надруковані зображен-
ня вже неможливо відстежити.

Найважче було витрясти інформацію з людей Борне-
ка. Власне, вони вели розслідування в  той час, коли, 
ймовірно, продали фотографії Софі Серейс. Тож цілком 
очевидно, що негідником міг виявитися хтось із їхньої 
команди.

І справді, незабаром продали ще один знімок  — на 
ньому була сфотографована Елен Десмора. Тепер підо-
зрювати можна було будь-кого з відділу КО, групи Бор-
нека або, чом би й ні, команди Корсо…

— Ти когось із них знаєш? — спитав він у Барбі.
— Когось — так, знаю.
— Вони кошерні чи не дуже?
— Не можу сказати.
Корсо приречено кивнув. Із самого початку розсліду-

вання він підтримував зв’язок з підозрюваним номер один. 
Це ставало додатковим свідченням того, що Собєскі не 
вбивав. Зараз Корсо навіть думати про таке не хотів.

— Треба визначити, звідки надійшло бабло.
— Тобто?
— Собєскі купив надруковані знімки. Заплатив за них. 

Гроші лишили по собі якийсь слід.
— Не вигадуй. Невже ти справді вважаєш, що вони про-

йшли контроль Державної скарбниці?
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Барбі мала рацію. Вони залагодили справи під полою, 
розрахувалися готівкою.

— Так чи інакше, перевір його банківські рахунки. Мож-
ливо, він у ті дні зняв якісь більші суми.

Поліціянтка вислухала його скептично, він теж не був 
у захваті від свого рішення. Але всередині контори міг ви-
бухнути скандал. Треба негайно хапати бика за роги, тоб-
то Собєскі — за яйця.

— Я скоро повернуся, — коротко кинув він.
Корсо прожогом спустився сходами й  опинився на 

подвір’ї кримінального обліку. Собєскі сидів у камері по-
переднього затримання в  підвалах Палацу Правосуддя. 
Після перебування під вартою він мав потрапити на допит 
до судді, який повинен згодом висунути йому звинувачен-
ня. Відтак Собєскі отримає право на «переїзд» (мовою 
французьких копів), тобто матиме квиток в один кінець — 
до слідчого ізолятора.

Корсо сунув підземеллям суду, що всуціль будувалося 
на ґратах. Вікна, двері, містки  — все було захищено від 
хижих звірів, аби ті раптом не кинулися на них, поки вони 
швидко минали тамбури й переходи.

У камері Собєскі все ще носив білий спортивний кос-
тюм із лампасами, але вже без капелюха. Тепер здавалося, 
що його голова зменшилася вдвічі. Він звів брови — сра-
ний дашок — і зморщив лоба, на якому відразу відбилися 
десятки років розчарувань і гніву.

— Звідки ти взяв ці фотографії?
— Ти про що?
Його ліва скроня посиніла, права щока спухла. Кров за-

бризкала комірець куртки. Повторна зустріч з копами не 
минула без пригод.

— Годі вже клеїти дурня, — суворо промовив Корсо й сів 
поруч нього. — Ти десь доп’яв світлину Софі Серейс коло 
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Потерни Тополь, а згодом ще й Елен Десмора на пустирі. 
Просто їх перемалював, а на першій картині навіть скопі-
ював валізку експерта відділу КО.

Собєскі широко посміхнувся, вищиривши зіпсуті зуби 
й налиті кров’ю ясна.

— Моя медстраховка.
— Де ти дістав світлини? От кину тебе до буцегарні за 

перешкоджання правосуддю та підкуп службовця.
— Йой, аж жижки затряслися. Ти мене сюди за два вбив-

ства засадив. Уже завтра мене звільниш і зізнаєшся перед 
усіма, як тут у  вас у  поліції службовці підзаробляють. 
Корсо, не дратуй мене. Краще якнайшвидше подбай про 
свою дупу.

У неоновому світлі на обличчя Собєскі падали тіні, мов 
чорні сталактити. Крізь шибу в дверях Корсо бачив голову 
днювального: той спостерігав за тим, що відбувається. Со-
бєскі встиг уже, мабуть, щось накоїти.

— Скільки ти дав за них?
— Чому питаєш? У тебе є для мене інші знімки?
— Відповідай.
— Усе має ціну, Корсо. А чесність копа на сьогочасному 

ринку коштує не так уже й багато.
— Хто тобі їх продав, сучий ти сину?
— Я не стукач.
— Захищаєш копа?
Собєскі нахилився. Великим планом його шкіра вида-

валася гладкою, ніби вичинена шкура. Щільно замкнена 
плоть, що вже давно не відчувала нападів зовнішнього 
світу.

— Знаю, що ти розпитував про мене у Флері. Там мене 
звали «Суддею». Тобі доповіли, чому саме?

— Тому що ти їх змушував притримуватися якихось 
нікчемних правил.
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— Я сам їх установив.
— Хіба для копів вони теж чинні?
— Авжеж — для копів, що мають справу саме зі мною. 

Тоді я беру їх під свій захист.
Корсо ледь стримався, аби не гепнути його об стіну.
— Якщо хочеш зняти з себе вину, мусиш назвати ім’я.
Собєскі щиро розреготався.
— Зняти із себе вину? Закон порушив той, хто продав 

світлини. Навіть не сумніваюся: ти його знайдеш, але я ні-
кого не здам.

Корсо нічого не відповів.
— Знаю, чому ти так переймаєшся насправді, — миро-

любно вів далі Собєскі, — адже я  тих жінок не вбивав. 
Корсо, ти сів у калюжу з самого початку, і в твоїх інтересах 
негайно відпустити мене, аж поки ти не став посміховись-
ком усього Парижа.

Корсо зробив надзвичайне зусилля над собою, аби на 
мить увійти в свідомість покидька.

— Припустімо, ти не маєш нічого спільного з цією спра-
вою, для чого тобі знадобилися світлини? Навіщо писати 
з них картини?

— Такі речі мене надихають. Це мій усесвіт.
Корсо підвівся й  промовив, намагаючись опанувати 

голос:
— Ось що я тобі скажу, Собєскі. Твої свідки, алібі, шах-

райство разом з поліціянтами з 36-го, поціновувачі — ніщо 
тебе вже не врятує. Я  знаю, що ти вбив тих дівчат, тож 
присягаюся: за злочин ти заплатиш.

Корсо повернувся у 36-й, де натрапив на Барбі, або рад-
ше вона кинулася йому навперейми. Поліціянтка майже 
силоміць потягнула його на дах і  старанно замкнула за 
собою двері. Стала на якусь мить біля них, прислухаючись, 
чи не йде хтось услід.
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Корсо видерся на оцинкований виступ і витяг цигар-
ку — він був дещо спантеличений такою кількістю засте-
режних заходів.

Барбі знову підійшла до нього — вона і так сягала його 
грудей, але виступ ще більше підкреслив різницю у зрості.

— Я передивилася банківські рахунки Собєскі. З  них 
випливає, що він дуже багатий — ось і все. Ніколи не ко-
ристується кредитками, ані чековими книжками. Просто 
знімає значні суми готівкою. Тож забудьмо про цей слід. 
Неможливо дізнатися, коли і як він заплатив за злив.

— Ще одна гарна новина.
— Собєскі не має мобільного — пам’ятаєш?
— Ніколи в це не вірив.
— Помиляєшся. На думку Сток, для спілкування він ви-

користовує старі технології. Наприклад, поблизу вулиці 
Сен-Мор в ХІ окрузі є бістро «Морський коник», де можна 
залишати повідомлення.

— Звідки така інформація?
— Теж від Сток. Словом, я була там і спитала в господаря, 

чи той не пригадує хлопця, схожого на копа, що два тижні 
тому лишав якусь цидулку. Господар туманно пам’ятає, що 
відбувалося в ті дні, але, врешті-решт, таки згадав, що якийсь 
тип двічі заходив до них: два тижні й кілька днів тому…

— Як він його описав?
— Високий, як жердина, із рудою кучерявою чуприною. 

Говорить із південним акцентом і цікавиться лише регбі. 
Він нікого тобі не нагадує?

47

— Це жах.
Під стінами собору Паризької Богоматері, між мостом 

Сен-Мішель і Малим Мостом Кардинала Люстіґера, Сена, 
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вже розділена навпіл острівцем Ля-Сіте, ще більше звужу-
ється. Широка й велична ріка перетворюється на стисну-
тий високими береговими валами потік, де, ніби випадко-
во, завжди пришвартована купка барж, і тоді вузький та 
затишний рукав стає схожим на канал.

Корсо запросив Бомпар на «кризову співбесіду», і  та 
вивела його надвір, аби пройтися славнозвісною набереж-
ною Орфевр. Коп коротко розповів, що трапилося, тож 
Бомпар запропонувала пройтися пішки далі. Вони пере-
тнули площу перед собором, де аж роїлося від туристів, 
любителів роликових ковзанів, солдатів антитерористич-
ної бригади, а відтак зупинилися перед Малим Мостом — 
тут панувала атмосфера сповідальні, що цілком відповіда-
ла їхній розмові.

— Це жах, — повторила вона, запалюючи цигарку.
— Та де там, у мене є план.
— Ти вже стільки наколобродив.
— Послухай. Завтра звільняють Собєскі. Але перед тим 

я витрясу з нього душу.
Бомпар спантеличено поглянула на нього.
— Авжеж, гарний з тебе перемовник.
Корсо вдав, що не почув:
— Історія зі світлинами позбавила нас головного козира, 

ба більше: її можна трактувати як кримінальне правопо-
рушення.

— Особливо з боку Людо.
— Собєскі теж винний. Підкуп посадової особи, викра-

дення речових доказів тощо. Після колишніх подвигів йо-
му світить новий термін.

— До всіх негараздів нам ще цього бракувало. Треба 
розізлити інтелектуалів з лівого берега й борзописців — 
з правого, розворуши їх — благаю тебе.

Корсо стиснув їй руку.
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— Я був у нього в камері. Він гороїжиться, але таки бо-
їться знову потрапити за ґрати. Хай лише стулить пельку. 
За це пообіцяємо випустити його на волю, до того ж і Лю-
до прикриємо.

Бомпар скоса зиркнула на Корсо, обіруч міцно стиска-
ючи поруччя, мов капітан на палубі корабля.

— А він погодиться?
— Я впевнений у цьому. Забудьмо знімки, картини, по-

чнемо з нуля.
— Лишилися протоколи.
— Вони досі в Крішни.
— А прокурор?
— Скажемо, що надто поспішили, кепсько підготували-

ся — буцімто ще зарано передавати Собєскі до судді.
Бомпар задивилася на Сену біля мосту Сен-Мішель. 

Сутеніло, й за інших обставин краєвид здавався б чарів-
ним. Корсо поглянув на хрещену матір: колись вона вва-
жалася красунею, королевою французької поліції, але час 
лишив на ній свій відбиток. Час і злочини. Проте нищівну 
силу виявили не тільки роки: вбивства, ґвалтування, обо-
рудки, які вона розслідувала, теж далися взнаки… Після 
занурення в  чорну безодню людських душ Бомпар сама 
втратила як зовнішній, так і внутрішній блиск. Знесилена 
розчаруваннями, засмучена зневірою, перетворилася на 
згусток болю, голосувала тільки за Ле Пен і сподівалася на 
повернення смертної кари. Вікові травми, душевні травми…

Корсо спостерігав за нею краєм ока й намагався пригада-
ти той єдиний раз, коли вони переспали. Вони здибалися 
в жалюгідному готелі поблизу станції метро «Мобер-Мю-
тюаліте». Обоє мали при собі службову зброю й заплутали-
ся кобурами. Ще й досі в пам’яті лишилося відчуття сорому 
й непоправної помилки, яке гризло його зсередини тоді.

— А Людо?
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— Я все владнав.
— Що він каже?
— Щось вигадує про азартні ігри, коханок.
— Його вперше злапали на цьому?
— Присягається, що ніколи такого раніше не робив, але 

це неправда.
— Викинь почвару геть із контори.
— Не відразу. Усе має втрястися, згодом він покладе 

мені на стіл заяву.
Бомпар кивнула. Вона схвально ставилася до поблаж-

ливості Корсо, але воліла б вирішити все сама.
— Він знає щось про Собєскі?
— Ні. Вони познайомилися в якомусь нічному закладі 

для оргій. Художник лише сказав Людо, що колекціонує 
світлини в такому стилі: з трупами, кров’ю, злиднями… За 
будь-яку ціну.

— Скільки той на них заробив?
— Брав 10 000 за одне фото. Він у боргах, як у реп’яхах.
Шефиня Карного розшуку скинула на нього оком.
— Що ти про це думаєш?
— Хай усе помалу владнається.
Насамкінець Бомпар урочисто зітхнула.
— Зателефоную прокурору, — стомлено промовила во-

на. — Покаюся та витлумачу: нібито ми полізли поперед 
батька в пекло. Він звільнить Собєскі з-під варти цього ж 
вечора.

Корсо хотів уже йти, аж раптом вона схопила його за 
рукав.

— Здається, ти не зрозумів. Якщо ми владнаємо цю спра-
ву, головного болю трохи поменшає, та й годі. Злочинця 
однаково мусиш знайти.

— Це Собєскі.
— Тож піднімай дупу та спіймай його на чомусь.
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Корсо кинувся в камеру попереднього затримання. По-
просив поліціянтів вивести закутого в кайданки художни-
ка до викладеної плиткою оглядової кімнати — треба їм 
спокійно потеревенити далеко від сторонніх очей та вух.

Щойно Собєскі побачив Стефана, то аж закляк.
— Мене хіба не звільнили? — спитав.
Корсо знаком попросив поліціянта вийти з  кімнати. 

Двері замкнулися, й Собєскі геть розхвилювався.
— Сідай, — наказав Корсо, вказуючи на подвійну лаву, 

що стояла посередині кімнати.
Собєскі навіть не поворухнувся. Стояв у наручниках та 

іноді посмикувався — де й поділася пихатість Гома Соба.
— Я на тебе донесу судді, сучий ти сину. Хай мене лише 

випустять на свободу — я все розповім у ЗМІ. Чорт, я…
Корсо схопив його за плече й змусив сісти.
— Сядь, кажу! — Й умостився поруч. — Я розмовляв із 

прокурором і все йому пояснив.
— Але забув повідомити кілька деталей, — зло докинув 

Собєскі.
— Ні, розтлумачив йому, у який спосіб ти заліз на сайт 

Кримінального обліку й  викрав фотографії зі справ, що 
розслідуються.

— Що ти верзеш?
Корсо миролюбно вів далі:
— Я запевнив його, що ти не робив цього навмисно. Не 

мав на думці заподіяти шкоду. Ти ж митець. Просто шука-
єш усюди зразки для натхнення…

— Ти патякаєш казна-що, в  мене навіть мобільного 
немає.

— Так, але в тебе є комп’ютер. Я вислав до тебе програ-
містів з КО, які із задоволенням понишпорили ним на сво-
єму власному сайті, — тебе ж треба за щось арештувати.

— Скотиняки!
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— Спокійно. Усе ще можна владнати.
Собєскі зіщулився на краєчку лави, скоса зиркаючи на 

копа. Старий, зсохлий, але готовий, ніби зацькований звір, 
зробити ще один стрибок.

— Ніхто не знає про картини.
У глибині його очей спалахнув тьмяний, тремтливий 

вогник.
— Скажемо прокурору, що ми дещо поквапилися. Роз-

повімо про твій зв’язок із Софі та Елен, про скетчбук, про 
Ґойю. Але сам знаєш — усе це несуттєво. Як пощастить — 
уже цього вечора тебе випустять.

— Брешеш, — виплюнув художник. — Це я вас кину всіх 
за ґрати. У мене досі зберігаються світлини, які ви, копи, 
мені продавали. Є запис, де видно, як ти вломився до мене 
в хату. Хай тобі дідько, вам — кінець.

Корсо згідно махнув головою і надалі був спокійним — 
тільки витримкою переконаєш ворога.

— У тебе є кілька козирів, авжеж, але й ми не з порож-
німи руками. Я говорив з Людо, друже. Він передав мені 
список усього, що тобі продав. Знімки з твого Мака 1 пови-
тягують мої комп’ютерники. Тобі нічого не продавали, ти 
все поцупив. Усе дуже просто.

— Мене ти в  дурні не пошиєш. Експерти виведуть на 
чисту воду вас і ваші оборудки на комп’ютері та…

— Нас голими руками не візьмеш: твій Мак прийдуть 
перевіряти саме наші майстри справ комп’ютерних.

— Скотиняки, — прожебонів той. — У мене є інші до-
кази, я…

— Сумніваюся, що Людо підписував якісь розписки. 
Останнє слово буде за нами. Хто знає, що ти колись на-
коїв, у жодні знімки не повірить.

1 Комп’ютер марки «Macintosh».
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— Банда покидьків — ви там усі покриваєте одне од-
ного.

Стефан дружелюбно поклав руку на плече Собєскі.
— А заразом і тебе захищаємо. Буде краще, якщо всі за-

будуть про цю справу.
— Як я можу вірити в те, що ви не засадите мене до бу-

цегарні за хакерство?
— Не за це, Собєскі. Я тебе потім заарештую — за вбив-

ства Софі Серейс та Елен Десмора. Повір, за мною не за-
бариться. Просто сядеш пізніше.

Собєскі вишкірив у  посмішці чорні зуби. Він щойно 
збагнув, що після нічийного рахунку починається новий 
матч. Дивно, але задум припав йому до душі.

— Хай щастить, братчику, — прошепотів він.
Після повернення з  камери Корсо взявся за поточні 

справи. Звичайно, він збрехав: жоден коп із КО без дозво-
лу не ліз би до комп’ютера підозрюваного, хай би навіть 
задля порятунку колеги. Але так Гом Сом принаймні не 
патякатиме зайвого на допиті, і суддя не довідається про 
незаконний обшук чи оборудки Людо.

Опинившись у  кабінеті, Корсо зателефонував Бомпар 
і сповістив, що все владнав (вона ані слова не зронила й на-
тиснула на відбій), а тоді склав разом із Крішною протокол 
допиту, де жодного разу не згадувалося про полотна. Від-
так попрямував до КО, де зумів переконати стражів храму, 
зокрема Філіппа Марке, коротуна зі стрижкою під ляльку 
з «Playmobile», що вилучає картини для «проведення роз-
слідування».

Насамкінець Корсо повідомив Барбі, що йому вдалося 
утрясти, а також він доручив ще раз вправити мізки Людо, 
аби той затямив, що його врятували лише заради всієї 
групи. Після завершення розслідування щоб і духу його 
більше не було в конторі.
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Він також попросив помічницю ще раз пройтися мож-
ливими слідами: перевірити випадкові свідчення, роботу 
стажистів, різноманітні та численні розвідувальні дані. 
А згодом усі могли, нарешті, повернутися додому й виспа-
тися. Наступного дня все треба починати… з нуля.

Щойно Корсо вийшов з 36-го будинку, як йому запамо-
рочилося в голові. Отже, тепер у нього не було ані обви-
нувачуваного, ані сліду, ані планів. Певною мірою він від-
чував полегшення, ба навіть сп’яніння, адже найгірше 
лишилося позаду, але радість його відгонила відчаєм.

Він повернувся додому й, не поївши, повалився на ка-
напу просто в одязі.

І забувся свинцевим сном.

48

— Це Адрієн.
Корсо лише за якусь мить згадав, що йдеться про ново-

го поліціянта, якого Барбі приставила стежити за Собєскі, 
щойно того відпустили з-під варти вчора о 20-й.

Новобранець його розбудив. Було близько 9-ї — він спав 
так, ніби впав у кому після дорожньої аварії.

— Що сталося?
— Я на Північному вокзалі.
— З якого переляку?
— Собєскі цілу ніч сидів спокійно вдома, але щойно 

вийшов і сів у таксі. Я подався за ним.
— Куди він виїжджає?
— Ані найменшого поняття…
Корсо отетерів: покидьок начхав на всі розпорядження 

й накивав п’ятами.
Стефан уже вибігав сходами вниз.
— Не спускай з нього очей, дочекайся мене.
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Коли він мчав на своїй «Поло», увімкнувши на повну 
проблисковий маячок і сирену, хлопець знову подзвонив:

— Він від’їжджає Євростаром!
Корсо вже перетнув Сену й  піднімався Севастополь-

ським бульваром. Він постійно тиснув на педаль акселера-
тора і так пролетів усі перехрестя, жодного разу не загаль-
мувавши біля світлофора. Що йому треба в  Англії? Хоч 
який хвалько, Собєскі добре знав, що він під ковпаком 
і повинен сидіти тихо.

— Покажи ксиву й роби, що хочеш, але дізнайся, яким 
потягом він їде.

— А що… що далі робити?
— Купи мені квиток.
Рішення визріло миттєво — він навіть не встиг його об-

міркувати. Корсо на певний час зникне, щоправда, він мав 
на те підстави: невідомо, чому Собєскі зірвався з  місця 
й помчав через Ла-Манш. Щось спонукало його, і хтозна, 
чи не власна провина.

Північний вокзал. Територія вже стала в Парижі пере-
можницею з  безладу, галасу, забруднення. Тут постійно 
зводили якісь стіни, добудовували домівки, рили тунелі… 
Тому довкола завжди царював гармидер. Ніхто не міг уто-
ропати, як тут слід рухатися: автівки просувалися впритул, 
проїзна частина була завузька, на перехрестях панував 
хаос… Північний вокзал нагадував острівець, захищений 
з усіх боків міцним морським потоком: щоразу наближа-
єшся до нього — той утікає, знову підпливаєш — аж ось 
він ген далеко…

— Він досі там?
— Минув каси, — промовив захеканий Адрієн. — Чекає 

на контроль.
— Ти мені купив квиток?
— Власне, це й роблю.
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Корсо лишив машину напризволяще. Коп уже зметику-
вав, як наздожене мерзотника: поки той стоятиме в черзі 
на контроль, за допомогою поліційного значка він устигне 
подолати всі перешкоди.

— Пройшов реєстрацію. Простежити за ним до перону?
— Стривай. Я вже тут.
Корсо пробіг центральним залом, нахабно протиска-

ючись крізь невдоволений людський потік. Заплигнув на 
ескалатор Євростара й, нарешті, уздрів Адрієна. Негайно 
віддав йому ключі від автівки в обмін на квиток.

— Хм… А хто мені відшкодує витрати?
Замість відповіді Корсо тицьнув йому свідоцтво про 

реєстрацію машини, а тоді майнув до кас. Триколірна кси-
ва допомогла якнайшвидше пройти перевірку з французь-
кого боку. Складніше було минути англійський контроль, 
але, хай там як, у  2016 році Об’єднане Королівство ще 
входило до складу Європи.

Коли поліціянт добіг до перону, агенти безпеки вже 
оглядали останніх пасажирів. Вони спитали, навіщо той 
перетинає кордон. Він щось вигадав у відповідь: годі навіть 
думати, аби пробовкатися, що потягом їде підозрюваний 
у злочині.

Платформа непомітно збезлюділа. Спливали останні 
хвилини перед від’їздом… Урешті-решт, Корсо дістався 
потяга — довжелезна сталева гусінь із жовто-синім тулу-
бом, справжнє чудо техніки, ось-ось залишить позаду себе 
нерухомий світ. Поліціянт мав на щось зважитися: під-
бігти до свого вагона (і тоді Собєскі побачить його з вікна) 
або увійти до першого вагона (тоді місце підшукає пізніше, 
але знову ризикує впасти в очі втікачеві).

Корсо обрав проміжний варіант: прослизне в  голову 
потяга й сидітиме там тихенько. Він ще встигне відшукати 
Собєскі на вокзалі Сен-Панкрас.
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Геть засапаний, спітнілий, коп умостився на першому 
вільному місці й заплющив очі. Десь у потягу разом з ним 
їхав Собєскі — сталевий монстр їх поєднав, а сама подо-
рож містила в собі щось заспокійливе. Свято розпочнеть-
ся в Лондоні. Тепер йому лишилося віддати останні розпо-
рядження команді й пояснити, чому керівник групи, яка 
цього літа провадила найгучніше розслідування, ні сіло не 
впало зник посеред дня.

49

Тільки-но потяг рушив, як Корсо зателефонував Барбі 
й коротко описав, що відбувається.

— Можна тобі щось сказати? — запитала вона зі свого 
боку.

— Ні. Доручаю тобі наново розпочати розслідування.
— Ти це називаєш «наново розпочати»?
Він розтлумачив їй свій задум: віднині вони вивчати-

муть досьє (включно з результатами роботи Борнека) крізь 
призму Собєскі.

— Ми щойно з’їли дулю. Ти справді гадаєш, що треба 
йти саме цим шляхом?

Корсо не відповів. Хай у художника було залізне алібі, 
хай у майстерні нічого не знайшли, хай він купляв знімки 
з місця злочину — цілком логічно, що справжній убивця 
до такого б не додумався, — поліціянт нутром відчував, 
що чинить правильно.

— А все решта?
— Що саме?
— Ми стільки версій почали розробляти…
До справи «Сквонка» залучили чимало поліціянтів, на 

їхньому поверсі аж кишіло від стажистів — на Корсо пра-
цювало ціле невеличке підприємство.
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— Виплутуйся, як знаєш. Розподіли завдання, організуй 
роботу. Прекрасно знаєш: коли мене немає, на господар-
стві можна лишити тільки тебе.

Звісно, Барбі приємно було чути улесливі слова, але 
вона ніяк цього не виказала.

— А Людо?
— Поводься з ним, як завжди. Під час розслідування він 

ще більше зі шкури лізтиме.
— Що сказати решті?
— Що Собєскі звільнили після того, як я  був у  нього 

вночі. Завдання таке: рвемо дупу. Собєскі — ворог нестан-
дартний.

— Гаразд. Можна тобі дещо сказати?
— Ні, я сам мушу дещо сказати: особисто тобі доручаю 

відшукати його схованку. Поклади назад виписки банків-
ських рахунків, фактури, кредитні картки. Якщо пощас-
тить, сьогодні ввечері повернуся.

Він вимкнув розмову і знову запевнив себе подумки, що 
просувається в правильному напрямку. Їде тим самим по-
тягом, що й Собєскі, отже, в наступні дві години нічого 
прикрого точно не станеться.

Корсо розслабився й зручніше вмостився в кріслі. Але 
думки снували навколо шалапута. Чому той надумав їхати 
до Великої Британії? В голові вигулькували тисячі питань. 
Як Собєскі вдалося змусити обох коханок брехати заради 
його прекрасних, а  насправді огидних, очей? Чим при-
вабив до себе Софі та Елен? Бачився з ними? Якою техні-
кою послуговувався для спілкування? Де він діяв?

Його міркування нагло перервала сирена. Корсо зрозу-
мів, що потяг уже пірнув під Ла-Манш і щойно пролунав 
сигнал тривоги. Собєскі.

Потяг негайно вповільнив ходу. Сирена досі вищала, 
луною відбиваючись від стінок тунелю, як у пришвидшу-
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вачі заряджених частинок, хоча вагони зупинилися вже за 
декілька секунд. Раптом тунель освітився — охоронці й по-
жежники в ядучо-жовтих сигнальних жилетах висипали 
на перони, що йшли вздовж колії. Усі говорили про техніч-
ну поломку, пожежу, напад…

Двері вагона відсунулися з тихим позіханням. Співро-
бітники служби охорони попросили всіх вийти, але не 
брати з собою ані сумок, ані валіз. Хвилюватися не треба: 
слід лише дістатися службової галереї, де можна сховатися 
від будь-якої небезпеки. Корсо пам’ятав, що тунель під 
Ла-Маншем справді складався з трьох галерей: південної, 
яка вела до Англії, північної, що спрямовувала рух у Фран-
цію, і  центральної, призначеної для ремонтних робіт та 
евакуації пасажирів у разі потреби. Шановне товариство, 
ми в самому епіцентрі!

Корсо рушив за юрбою, розмірковуючи над тим, чи не 
Собєскі, бува, улаштував цей гармидер. Коли всі стали 
вервечкою вздовж потяга, він вирішив розпитати одного 
з охоронців (у жовтих жилетах і касках з налобною лам-
пою схожих на міньйонів з однойменного мультфільму). 
Ніхто не обізвався. Поширювалися різноманітні чутки, 
але найчастіше лунало припущення, нібито трапилася 
пожежа.

Хай там що, а досі не відчувалося аніякого підозрілого 
запаху. Навпаки, тунелем йшов доволі приємний, свіжий 
потік повітря. Колона пасажирів сунула вперед на диво 
спокійно й тихо, ніби це був усього-на-всього тренуваль-
ний захід.

Подеколи Корсо ставав навшпиньки: силувався вгледіти 
чоловіка в капелюсі. Але даремно.

Картина справляла гнітюче враження. З одного боку — 
нерухомий Євростар, що здавався геть велетенським під 
шапкою тунелю. З  іншого  — заокруглена стіна галереї, 
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складалося враження, ніби вони були всередині здоровез-
ної труби. А найбільше засмучувало гіпнотичне повторен-
ня тих самих частин риштунку: цеглини склепіння, збірні 
елементи вишикувалися в одноманітні шеренги, в одно-
манітну поверхню.

Корсо відчував довкола наростання людської тривоги. 
Усі помалу оговталися й, мабуть, утямили, куди потрапи-
ли: глибина сягала ста метрів під рівнем моря, навкруги — 
незнані породи землі, над головою — товща води об’ємом 
більше, ніж чотири тисячі квадратних кілометрів.

Коли вже всіх ледь не охопила паніка, у підземну кишку 
стрімко ввірвався лихий вітер. Деякі пасажири мало не 
попадали, інші  — скоцюрбилися, ще інші  — вчепилися 
в тих, хто стояв поруч. Уже встигли відкрити перехідний 
шлюз службового коридору. Корсо пригадав: такі від-
сіки тримали під високим тиском, щоб у  разі пожежі 
полум’я й дим виштовхнути зсередини.

Скарлючені, зіщулені, вони просувалися вперед, до біч-
ної галереї за вогнестійкими дверима жовтого кольору, від 
яких відходило плетиво труб. Корсо наважився обігнати 
чергу: сподівався відшукати борсаліно Собєскі. У безладі 
легше накивати п’ятами. Але куди?

Один з міньйонів штовхнув його. А тоді він його помі-
тив: Собєскі саме переступав поріг, що відділяв обидві 
кротовини. Художник притримував рукою капелюх, на 
спині в нього висів чорний наплічник, до якого він чомусь 
причепив згорнутий трубкою килимок-каримат  — наче 
автостопник, що вирушає в похід у гори.

Корсо відчув, що наближається халепа, хоча точно не 
знав, що саме має статися. Він знову спробував обігнати 
чергу й  пришвидшив крок, долаючи спротив негоди  — 
крижаний вітер дедалі міцнішав.

Цього разу за плече його схопив пожежник.
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— Гей, схаменіться!  — наказав французькою чолов’я-
га. — Куди поспішаєте? Зачекаємо тут.

— На що я маю чекати? — спитав Корсо й показав по-
ліційне посвідчення.

Чолов’яга, здавалося, не надто пройнявся почуттям со-
лідарності, але таки відповів:

— Мають підтвердити, що небезпека минула, або до пів-
нічної колії під’їде наступний потяг.

— Яка саме небезпека?
Пожежник не відізвався, підштовхнув його до інших 

і попрямував наводити лад деінде. Вони переступили по-
ріг, і Корсо знову став навшпиньки: Собєскі повинен за-
раз бути в службовій галереї.

Почвара зник. Стефан більше не вагався: відступив на 
крок і  прослизнув уздовж склепіння. З  цього боку віяв 
міцніший вітер, і Корсо довелося минати чергу навприсяд-
ки, спираючись рукою на закруглений мур, скоцюрбив-
шись, ніби злодій.

Коли поліціянт опинився на тому місці, де щойно 
бачив Собєскі, той уже встиг кудись дременути. Корсо 
ступив ще один крок убік, аби зміряти очима шеренгу. 
Художника в капелюсі він так і не побачив. Де той подів-
ся? А головне: чому зник? Навіщо вирішив застрягти під 
товщею моря?

Корсо сунув далі проти вітру до кінця черги, де стояли 
й базікали то французькою, то англійською співробітни-
ки служби охорони й пожежники. А тоді спостеріг у стіні 
потаємні двері й спробував їх відчинити. Звісно, замкне-
ні. Він пам’ятав, що всіма засувами в  тунелі керували 
з контрольних постів на континенті — за сто кілометрів 
звідти.

Якийсь охоронець схопив його, мов злодюжку в су-
пермаркеті:
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— What the fuck are you doing here? 1

Корсо не знав, що казати.
Він стояв спантеличений і ніяк не міг збагнути, як ста-

лося, що Філіпп Собєскі зник десь під Ла-Маншем.

50

Англійська естетика завжди нагадувала Корсо різдвяні 
прикраси: розписані золотими літерами вітрини, червоні 
телефонні будки й автобуси, мідні клямки, «боббі» 2 в ди-
вакуватих високих шоломах — Лондон пахнув розкішною 
казкою, дзеленчав дзвіночками, відблискував яскравою 
обгорткою покладених під ялинку подарунків.

Столиця й тепер здалася Стефану такою, щойно він ви-
йшов з вокзалу «Сент-Панкрас». І хай Лондон перескочив 
у третє тисячоліття, а генії архітектури звели в ньому цілі 
квартали зі скла і  сталі та пишні кам’яниці, площа, яка 
відкрилася очам поліціянта, радше була схожа на коробку 
шоколадних цукерок, загорнутих у золотавий папір зі сріб-
лястим малюнком.

Після хибної тривоги всі повернулися до вагонів, і Євро-
стар прибув у Лондон із запізненням лише на сорок п’ять 
хвилин. Однак коп опинився в безглуздій ситуації. Загубив 
підозрюваного, змарнував цілих півдня і, ймовірно, підхо-
пив нежить через протяг, що гуляв тунелем. Він досі не міг 
збагнути, що трапилося. Одна лише думка великим дзвоном 
гупала в скроні: саме тоді, як провадиться важливе кримі-
нальне розслідування, він тиняється по той бік Ла-Маншу 
посеред веселої юрми туристів, під променями сонця, що 
несподівано вигулькнуло на небі столиці Великої Британії.

1 Що в біса ви тут робите? (Англ.)
2 Так деколи називають англійських полісменів.
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В очікуванні потяга, що мав відвезти його назад, нічого 
більше не лишалося, як сісти та з’їсти якийсь бурґер. Він 
умостився в глибині залу та почав жувати канапку з сиром, 
але думками ніби загруз у зеленуватому мулі. Поглянув на 
мобільний. Згадав, що під час подорожі налаштував його 
на режим «у літаку», щоб зекономити батарею (адже спо-
дівався, що гнатиметься за Собєскі по всьому Лондону, 
надзвонюючи Барбі, а та повідомлятиме, де саме перебуває 
злочинець: аби ж то…).

Барбі й справді залишила принаймні п’ять повідомлень 
після того, як він вирушив у подорож. Раптом повернула-
ся надія: Собєскі знову в Парижі? Корсо телефонував Бар-
бі й  почувався везунчиком, що повз пустелею на ліктях 
і, нарешті, добився оазису: очі блищать, голос захрип, мо-
зок вигорів ущент.

— Собєскі прямує до Ліверпуля або Манчестера, — зато-
рохтіла вона відразу, навіть не вислухавши, що з ним сталося.

— Звідки ти знаєш?
— Пам’ятаєш його несесер з туалетним причандаллям?
Навіть під час арешту Собєскі вперто тяг за собою до-

рожню торбу марки «Луї Віттон» у стилі «міське суспільне 
дно». Згідно з  поліційним звітом, складеним на підставі 
обшуку, в торбі не виявили готівки, документів, презерва-
тивів, сексуальних стимуляторів або змазки. А тоді Корсо 
згадав: коли художник переступав поріг протипожежного 
шлюзу, через плече він ніс якийсь несесер.

— На що ти натякаєш?
— Коли Собєскі сидів у камері, я понишпорила в його 

речах.
Барбі ретельніше, ніж він, поставилася до справи і ще раз 

усе перевірила після новобранців, які здійснювали огляд.
— Вирішила залишити йому сувенірчик, — провадила 

вона далі.
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— Прошу?
— Супутниковий маячок. Мені його передали хлопці 

з  ГУВБ 1. Прилад новий, крихітний, зовсім непомітний. 
Хотіла щойно тебе попередити, але  ж ти слова не даєш 
сказати.

Корсо завжди вважав Барбі надійною помічницею, але 
він помилявся. Вона його випереджала…

— Ти… увімкнула його?
— Я вишлю тобі додаток для геолокалізації — ти лише 

стежитимеш за курсором. Він виїхав з вокзалу «Сент-
Панкрас» о 15:30 і негайно рушив на північ автострадою 
М40. Зараз він прямує дорогою М6 у Ліверпуль або Ман-
честер, але хтозна. Може, висадиться раніше…

Тож Собєскі лишився в поїзді. Чи натискав він на кноп-
ку тривоги? Чи зник тоді під склепінням тунелю? Корсо 
розмірковував над тим, чи він сам, бува, не заблукав.

— Де він тепер?
— Поблизу Бірмінгема. Не знаю, хто за кермом, але водій 

явно не поспішає. Якщо він їхатиме на такій швидкості, 
автівка прибуде до Ліверпуля коло 19-ї. Але повторюю: ще 
не відомо, куди, власне, він прямує…

Корсо поглянув на годинник. Ще є  час, аби найняти 
машину й помчати в тому самому напрямку. Геолокаліза-
ція дозволить йому спостерігати за художником на від-
стані та зрозуміти, що той замислив.

— Уже склали список знайомих Собєскі в Англії?
— Ні. Гадаю, в  нього є  англійська галерея, але вона 

в Лондоні.
— Вітаю. Ти насправді найкраща.
— Не підлещуйся, — захихотіла Барбі. — Поквапся та 

сідай йому на хвіст. Часу в тебе обмаль.

1 Головне управляння внутрішньої безпеки.
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— Що ти хочеш сказати?
— Я почепила маячок до першого-ліпшого презерватива 

в коробці. Щойно він захоче потрахатися, то зникне з тво-
го поля зору. Милуйся з коханою, доки вона тобі роги не 
наставила.
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Корсо значно відстав від цілі.
Він узяв на прокат «Ауді А3» — автоматична коробка 

передач, праве кермо  — й  помчав прямо на північ. Але 
примудрився загубитися на виїзді з Лондона, бо рушив не 
в тому напрямку, тож згаяв ще півгодини.

Хай як неквапно просувався Собєскі, Корсо відділяло 
від нього цілих двісті кілометрів  — блакитний маячок 
переміщався в бік Манчестера… Тепер стало зрозуміло, 
що художник-мандрівник не повертав на Ліверпуль, ми-
нув розвилку й  попрямував далі магістраллю М56 до 
Ланкашира.

Корсо був утомленим і збудженим, але це не заважало 
йому насолоджуватися краєвидом. Позаду залишилися 
неспокійні вулиці міста, і він помалу занурювався в світ 
котеджів, зелених пагорбів, білих парканів. Яскраво світи-
ло сонце, але передмістя однаково було напоєне водою 
досхочу: зливи й сплін давно ввійшли в гени кожної ан-
глійської місцини.

Рівно о 19-й Собєскі потрапив до Ланкашира й зупи-
нився в Північному кварталі, на вуличці, що носила ім’я 
Гулдсворта. Корсо лютував, що від міста його досі відді-
ляють цілих сто кілометрів, але боявся перевищувати до-
зволену швидкість — так і на штраф можна нарватися. Він 
їхав і переглядав у Google Maps зображення кварталу — 
напівзруйнована зона, царство цегли та стріт-арту. Вулиця 
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здавалася порожньою, але пошуковець видав назву гале-
реї: «Nothpad». Корсо клікнув ще раз — під назвою вири-
нув список митців на чолі із Собєскі, повідомлялося, що 
за місяць відбудеться виставка, і вказувався сайт, повністю 
присвячений цій події.

Отже, Гом Соб порушив наказ лише заради виставки? 
Корсо не здивувався: з боку художника це була чистої во-
ди провокація, ось чому він вирішив не відступати від 
програми. Тож коп знову помилився у здогадках: Собєскі 
не втікав, а до Англії виїхав геть не з якихось таємних причин.

Погода змінилася. Небо вкрилося чорним димом про-
мислової революції, війнуло задухою закоптілих шахт і ви-
парами локомотивів.

Вигулькнуло передмістя Манчестера. Ще одне обличчя 
Об’єднаного Королівства: сумні кам’яниці, поникла руду-
вата трава вздовж усієї дороги.

На цій відстані ряди будинків та скупчення низеньких 
осель здавалися абстрактними фігурами, пофарбованими 
в одноманітно похмурі, сірі й брунатно-жовті відтінки або 
в блискучі зелені й білі кольори, як на картинах Мондріана 
і Ротко. Незабаром проступили подробиці краєвиду: ви-
струнчені особняки, бетонні будівлі, на які тиснули свин-
цевою підошвою хмари, а ближче до обрію виокремлюва-
лися поодинокі ліхтарі, схожі на гаки для туш…

Собєскі рушив звідси хвилин тридцять тому. І лишив по 
собі приємну новину: назад він не поїхав, а помандрував 
автомагістраллю М61 у  північно-східному напрямку до 
моря. Перед Корсо постав вибір: зупинитися в Манчестері 
й опитати власника галереї на вулиці Гулдсворта або ки-
нутися вслід за художником, що сунув у бік ланкаширсько-
го узбережжя.

Він схопив телефон і набрав номер Барбі: йому вже на-
бридло вести автівку впівока, намагаючись відстежувати 
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рух маячка на екрані мобільного. У кількох словах виклав 
суть свої вагань.

— Судячи з того, що мені показує мапа, він може їхати 
в бік Престона, чи Блекпула, або навіть далі: у Моркам чи 
Ланкастер. Як гадаєш?

— Він прямує до Блекпула.
— Знаєш місцину?
— Це курорт, де розважаються сім’ї пролетаріїв з Лівер-

пуля та Манчестера. Там відбувається щось на кшталт 
ярмарку: грандіозне свято для любителів пива й смаженої 
картоплі з рибою.

— Навіщо він поперся в таку глушину?
— Там є чимало забав для дорослих.
— Себто?
— Ціла купа стриптиз-клубів.
Корсо відчув, як тілом прокотилася гаряча хвиля. Він 

натиснув на газ, проминув вихід на Манчестер і помчав 
просто на північ. І вже почав уявляти, як застукає Собєскі 
на місці злочину десь на задвірках містечка розваг. Ніч 
буде насправді гарною.
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Місто, де здебільшого стояли кам’яниці, здіймалося над тем-
ним морем, ніби червона фортеця, поцяткована неоновими 
вогнями, вивісками, лелітками. Над містом височіла вежа, 
схожа на Ейфелеву, але меншого розміру, а на висоті кількох 
десятків метрів над будинками громадилося ціле плетиво 
американських гірок. Уздовж темних морських хвиль тягну-
лися довгі дамби, на яких купчилися казино, велетенські 
оглядові колеса, картопляні ятки. У  сутінках, коли гарячі 
випари й бризки води каламутили останні хвилини агонії 
дня, курортне містечко зливалося з червонястою охрою неба.
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Собєскі вже близько години розгулював вулицями яр-
марку для дорослих. Що він шукав? Стриптиз-клуб? Хвой-
ду з великими цицьками? Повію? Здобич? Чи усвідомлю-
вав, що підписав собі скерування прямо до в’язниці, куди 
його відправлять, тільки-но він повернеться до Франції? 
А може, він геть забув про всі свої проблеми, щойно уві-
йшов у роль хижака, який полює за новою жертвою? Корсо 
сподівався, що втрутиться за мить до того, як убивця по-
чне діяти, схопить його з мотузкою в одній руці й різаком 
у другій…

Він поставив машину на стоянці поблизу моря й  від-
ключив двигун. Ще раз поглянув на сигнал маячка на пла-
ні міста очима зачарованого шукача смарагдів, що після 
днів і ночей, проведених у болоті й гарячці, в самому серці 
джунглів натрапив, нарешті, на неповторний камінь.

Тримаючи мобільний, Корсо замкнув двері автівки й ру-
шив уперед. На узбережжі всуціль стояли бінго-холи, бари, 
ресторани швидкого харчування. Фасади закладів були 
пофарбовані в яскраві кольори граната, мальви, незабудки. 
Щораз частіше траплялися строкаті вивіски, які нав’язливо 
заполоняли надвечір’я. А над поверхнею моря висіли хи-
мерні золотаві й мідні електричні дроти, і здавалося, що 
через них ось-ось станеться коротке замикання.

Галас стояв неймовірний. Із-за порогів яток вилітали 
звуки року, репу, сальси, циркової музики, протяжні ме-
лодії, що видобувала із себе шарманка. Гральні автомати 
випльовували цілі потоки монет. Звідусіль лунали голоси 
гучномовців, які щось вигукували незрозумілою мовою. 
А головне — над головою боронили небо металеві рейки: 
скрегіт, гуркіт, рипіння дірявили мозок до самих зубів, на-
че моторошна бормашина. Бррррррр…

Корсо занесло до міста ніби поривом вітру, що гуляв над 
пляжем і роздмухував жарини надвечір’я. Але під удава-
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ними веселощами ховалися кричущі злидні. Тут гуляли 
цілими сім’ями — червонясті пики й руки з тату свідчили 
про те, що ці люди мали за спиною численні покоління, які 
животіли на соціальній допомозі й  пиячили в  пабі або 
ширялися героїном. Пропащий, хмільний і дикий світ, іс-
нування між кухлем пива та roller coasters 1…

Корсо продовжував стежити за сигналом. А Собєскі по-
ходжав туди-сюди, як мародер у пошуках поживи. Він до-
сі не бачив його. Навпаки: намагався шпигувати на від-
стані, аби не зіткнутися з жертвою віч-на-віч.

Запала ніч — збудження наростало. Жінки й діти, що 
тримали в руках солодку вату, поверталися до осель. П’яні 
в дим чоловіки ставали дедалі агресивнішими, сміх пере-
ходив у зойки, лемент, образливі вигуки. На щастя, через 
терористичну загрозу всюди можна було натрапити на 
солдатські патрулі, які тримали цю чудову публіку на оці.

Собєскі щойно дістався Узбережжя Розваг, головного 
парку атракціонів. Корсо теж вирушив туди, а тим часом 
вагони американських гірок, мов велетенські ковзани, про-
креслювали лінії на небі. У відблиску неонових ламп об-
личчя здавалися сполотнілими, шкіра тьмяною, усмішки 
застиглими  — вони на мить вихоплювалися з  темряви 
й  знову зникали. Усі готувалися до нової нічної порції 
наркотичного сп’яніння й отупіння.

Раптом він його уздрів: Собєскі сунув до великої вісімки 
з вигнутими рейками. Коп не міг збагнути: невже той при-
їхав у  таку далечінь лише для того, щоб покататися на 
американських гірках? Гультіпака того дня причепурився: 
шовкову сорочку з  гавайським малюнком і  короткими 
рукавами він одягнув навипуск — її широкі поли теліпа-
лися над широчезними сірими фланелевими штаньми, що 

1 Американські гірки (англ.).
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кроєм нагадували одяг 30-х років. На плечах досі висів 
рюкзак, а борсаліно він замінив на справжній ковбойський 
капелюх. Такі в минулому столітті носили сезонні робіт-
ники, що мандрували потягом у пошуках роботи…

Корсо пришвидшив крок. Замість того, щоб підійти до 
освітленої халупи, що правила за касу для roller coaster, 
Собєскі проліз під штангою та подався під металеві кон-
струкції атракціону. У темряві Стефан бачив його силует: 
криси капелюха, наче кругла пилка, розтинали ніч.

Він кинувся за ним, але раптом натрапив на групу літ-
ніх англійок у сукнях кольору фуксії та блакитних перу-
ках, що були добряче напідпитку. Вони розмахували 
квитками й  вигукували: «Бінго! Бінго!» Корсо рішуче 
відштовхнув їх і теж проліз під штангою. Коли він про-
бігав у траві, почув над головою дзенькіт ланцюгів аме-
риканських гірок у ту мить, як вони починали повільно 
підніматися…

А коли залізні візки стали з розгону падати вниз, Кор-
со опинився на порожній дорозі, обабіч якої стирчали 
ліхтарі, прикрашені сиренами. Але Собєскі знову й слід 
простиг.
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Корсо перебіг дорогу й опинився на залитій сонцем ділян-
ці. Тут було повно клубів, де виконували стриптиз і танці 
на колінах глядачів. Неонові вогні, вивіски, екрани висві-
чували промовисті імена: «Афродити», «Fallen Angels» 1, 
«Червона», «Heaven» 2, «Sinless» 3, «Wicked» 4 — цілий гурт 

1 Пропащі янголи (англ.).
2 Небеса (англ.).
3 Безгрішна (англ.).
4 Нечестива (англ.).
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оголених жінок у сороміцьких позах. З усіх боків гриміла 
музика: різноманітна, суперечлива, немилозвучна.

Корсо мчав головною вулицею, де юрмилися здебільшо-
го чоловіки. Він і п’ятдесяти метрів не пробіг, як знайшов 
того, за ким полював: дрібні кроки, сорочка з пальмами, 
ковбойський капелюх. Корсо уповільнив ходу й рушив за 
ним назирці. Що ближче він був від цілі, то гостріше від-
чував небезпеку. Коли ловиш на гарячому, будь-яка по-
милка неприпустима.

Зненацька Собєскі збочив праворуч, до менш освітленої 
вулиці, де людей було не так багато. Червоні ліхтарі в бра-
мах скидалися на розпалене в грубці вугілля.

Коп скористався напівтемрявою та підкрався ближче. 
Об’єкт рішуче прямував далі, ніби точно знав, де шукати 
і як ударити. Вони пірнули в наступну вулицю, темрява 
згусла, і Корсо збагнув, що опинився в геть іншому світі. 
Тут блукали спокійні й  мовчазні чоловіки, світлини за 
склом здавалися меншими й скромнішими — на них були 
просто голі молодики.

Цього вечора Собєскі безперечно сумував за в’язницею, 
бо взявся шукати собі хлопця, а тут їх було до кольору, до 
вибору. Корсо  ж, навпаки, ставало млосно. Спокусливі 
підморгування, настирливі погляди, неприхована хіть на-
віювали жаскі спогади. На порозі клубів або в тіні брам 
стояли в зазивних позах чоловіки-повії, їхні очі виблиску-
вали в темряві, ніби головки шпильок. Щойно Корсо уявив 
собі, як увійде в один з таких клубів, йому ставало зле, але 
він не міг собі дозволити спустити з ока Собєскі.

Він незчувся, як потрапив на вуличку, де більше не було 
нічних закладів, не лунала музика — навіть ліхтарі не сто-
яли. Якісь тіні купчилися в  закапелках і  вигулькували, 
щойно він проходив повз — хапали його за руки, посила-
ли поцілунки, шепотіли незрозумілі слова.
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Корсо волів би йти прямо та не затримуватися, але, 
на жаль, Собєскі, навпаки, зупинявся, перемовлявся, 
сперечався, часом зникав, аби попестити когось чи по-
цілувати, а  тоді знову сунув далі, грайливо похитуючи 
стегнами.

Стефан був змушений плестися позаду, а тому з флангу 
його атакували всілякі спокусники. Раптом якась рука ви-
гулькнула з темряви й притиснула його до стіни всередині 
цементної ніші. Він не встиг побачити обличчя, що набли-
жалося до нього з поцілунком. Коп зацідив незнайомцеві 
в  живіт, але негайно про це пошкодував. Чолов’яга від-
ступив — йому аж дух перехопило.

Корсо миролюбно поплескав незнайомця по плечу.
— I’m sorry. Are you OK? 1

Тоді той упав навколішки й заповзявся розстібати йому 
ширіньку. Корсо втямив, що знову дав привід до продо-
вження безсоромної забави, вивільнився й виплигнув із 
ніші на відкрите місце посеред вулиці. Відшукав свою мі-
шень — той присмоктався до губ довговолосого чоловіка 
під риштуванням. З  часів навчання в  ліцеї він не бачив 
пристраснішого поцілунку.

Хлопці розчепили обійми й попрямували далі, узявшись 
за руки. Втрутитися? Мабуть, зарано. Він прагнув схопи-
ти його на гарячому, натрапити на стоп-кадр, коли Собєс-
кі триматиме лезо в руці. Так щоб той не міг ані відкарас-
катися, ані сперечатися.

Він уже хотів бігти далі, як різко обернувся, бо почув 
надто знайомий звук: тупіт залізних набійок, галас вулич-
ного нападу, наближення погрому… Озброєні металевими 
кийками та кастетами скінхеди мчали вуличкою — звична 
облава на ґеїв. Корсо потягнувся по зброю, і в його голові 

1 Вибач. З тобою все гаразд? (англ.).
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майнула думка, що останнім часом Собєскі навдивовижу 
щастило.

Він не встиг навіть патрона загнати до ствола, як його 
почали штовхати проститути, що кинулися навтікача, хо-
ча деякі з  них заповзялися чинити опір: схопили важкі 
труби й прикрили себе кришками від смітників.

Корсо хутко озирнувся: Собєскі зник. Він знову обер-
нувся, і тут із зойком навідліг його вдарив кулаком бри-
тоголовий. Корсо відкинуло, і  він боляче гепнувся об 
твердий асфальт, намагаючись дотягнутися до пістолета 
й схопити затвор. Лом розтрощив йому зап’ясток, а ста-
лева набійка на чоботах «Doc Martens» шмагала його по 
обличчю. Як не дивно, він так і не відпустив пістолета 
(пальцями відчував сітчасту поверхню рукоятки), але вже 
нічого не бачив.

Стефан зіщулився, а зусібіч на нього сипалися удари, 
у скроні хлюпала кров і перед очима спалахували блис-
кавки. Він і далі тримав зброю між ногами, але рука дико 
нила. Лице забризкала кров, мозок розплавився, тіло за-
клякло від нестерпного болю, але між двома ударами 
чоботом він таки спромігся з прокльонами підвестися, 
спираючись коліном на землю й підтримуючи потроще-
ну руку.

Покидьок у блискучій куртці і з шишкуватою потили-
цею вже тримав обіруч прямо над ним бетонний блок. 
Корсо спало на думку, що абсурднішу смерть годі й уявити, 
що, мабуть, саме так він мав розплатитися за всі щасливі 
збіги під час поліційних облав, які врятували йому життя. 
Він замружив очі та втягнув голову в плечі: ось-ось його 
доб’ють.

Але ніхто не вдарив. В останньому спазмі він розплю-
щив очі й упевнився, що скінхед уже дременув світ за очі 
і вулиця раптово збезлюділа, а тоді на відстані ста метрів 
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помітив цілий батальйон копів, що підбігали разом із сол-
датами, які тримали в руках автоматичні гвинтівки. Ми-
моволі Корсо відкинув зброю й силувався піднести руки. 
Але марно.

Ліхтарики кидали смуги світла на дорогу. Тупіт берців 
шарпав нерви. У  голові вигулькнула химерна думка, що 
кров пасує до цегли, і йому здавалося, ніби забрьоханий 
мур перетворюється на суцільне місиво.

Він повалився обличчям до землі, а в мозку закружляли 
червоні картинки Ґойї.

54

На письмовому столі інспектора Тіма Вотерстона поліцій-
не посвідчення, особисті документі, службова зброя Корсо 
слугували речовими доказами.

Після зіткнення поліціянта відвезли до лікарні «Блек-
пул Вікторія», де його підлікували разом із іншими жерт-
вами нападу на ґеїв. Спочатку біль оглушив, згодом по-
діяли знеболювальні. Йому полегшало, але щелепи, які 
він перед тим довго й міцно стискав, заціпеніли, тож він 
і слова не міг вимовити. А йому хотілося волати, благати, 
вимагати, аби копи кинулися на пошуки Собєскі, який 
тієї миті, може, уже когось мордував, але все закінчилося 
тим, що він просто заснув, згорнувшись бубликом, десь 
у закутку, де містилося лиш одне ліжко й зовсім не було 
вікон.

Коли він прокинувся, то не міг збагнути, чи то був день, 
чи ніч (годинник у нього забрали), не знав, що тут робить. 
Побачив, що праву руку йому знерухомили плечовою 
шиною. Перед тим зробили, звичайно, рентген і виявили 
якийсь перелом, але він нічого не пам’ятав. Підвівся в тем-
ряві й знайшов коридор. Він досі не оговтався після отри-
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маних стусанів і вжитих ліків, а тепер йому довелося ще 
й скуштувати принад англійського життя, коли все ро-
биться навпаки.

Корсо шукав вимикач з правого боку, а той розташову-
вався з лівого; хотів штовхнути двері, а мусив потягнути 
їх до себе; сподівався вийти в коридор, а надибав сходи, 
якими спочатку треба було підніматися, а  тоді відразу 
спускатися (годі й уторопати, в чому полягав сенс такої 
зміни руху). Перечепився, намацав стіну, вилаявся і, на-
решті, потрапив до вестибюля лікарні. А там йому в око 
впали відразу дві речі: вже світало, але світанок був на 
англійський манер (сірий і щільно замкнений, як дах у бун-
кері), і біля стійки реєстратури на нього чекали двоє по-
лісменів.

Він отримав своє причандалля й покірно рушив за цер-
берами під дощем до службової машини (така ж смердюча 
тарантайка, як і французькі поліційні автівки). Він і гадки 
не мав, чи вони його збираються заарештувати (і не дивно: 
після численних порушень закону з його боку), підтрима-
ти, тицьнути йому під ніс галерею знімків скінхедівських 
мармиз, повідомити про ще одне вбивство, яке сталося 
напередодні в  Блекпулі, або просто відправити додому 
першим потягом. А може, й усе разом.

Урешті-решт, його спровадили не до поліційного від-
ділку, а відвели в якийсь польовий барак просто посеред 
Узбережжя Розваг — розслідування облави йшло повним 
ходом, і копи тинялися поміж атракціонів (завмерлих і мо-
крих після дощу) в пошуках доказів. Можна як раз та два 
віднайти дурнів, що «хотіли віддубасити педиків», але, 
очевидно, за справу взялися ґрунтовно.

Корсо сидів за пластиковим столом і мовчав, утупивши 
очі в свої документи й «пушку». Перед ним стояв Тім Во-
терстон, закутаний у жовтий дощовик із флуоресцентними 
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смугами. Він тримав у руках рацію й був схожий на керів-
ника будівельного майданчика. Його карикатурність під-
креслювали руда чуприна, міцна статура й  бакенбарди, 
які б не посоромився носити сам Росомаха.

— Ми зробили кілька дзвінків… Тож тебе в Парижі до-
бре знають.

— Це не завжди мені на користь.
Коп дико зареготав.
— Ти ба, а тут тебе ніхто не знає.
Корсо вже заповзявся розповісти про свої пригоди 

бездоганною англійською  — свого часу Бомпар, після 
того, як він склав іспити на поліціянта, надумала відпра-
вити його на рік повчитися до Сполучених Штатів. Але 
зараз Вотерстона більше цікавила корида, яка відбулася 
минулої ночі:

— Хлопці, що на тебе напали, тужать за «Blood & Honor» 1.
— Ніколи не чув.
— Ти нічого від того не втратив: це ті варіяти, що досі 

вірять у нацистські нісенітниці. Переважно їм заборонено 
виступати в  Блекпулі, але вчорашнім удалося-таки про-
дертися. Ми їх відшукаємо — без питань.

Корсо було на це начхати.
— Ми покажемо тобі знімки для впізнання, — провадив 

далі англієць. — Що тобі сказали костоправи?
Стефан поглянув на пов’язку — перед тим він прихопив 

із собою історію хвороби.
— Дурниці. Перелом променевої кістки.
— Хлопці розтрощили тобі кістки, але витягли з халепи.
— Прошу?

1 «Кров і Честь». Неонацистська політична група й промоутерська музич-
на мережа у Великій Британії, заснована в 1987 році. Також гасло (англій-
ською) молодіжної нацистської організації Гітлерюґенд.
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— My God, французький коп стріляє собі куди-небудь 
за тридесять земель від своєї контори? На півночі Англії? 
Якби ти когось поранив або вбив, тебе б повісили без за-
йвих слів!

Корсо вголос своєї думки не висловив, лише поглянув 
у вікно. Дощ шмагав по бляшаній поверхні американських 
гірок, алмазом дряпав шиби. Він почувався на диво за-
тишно під покрівлею халупи. Англія, попри зливи, нежить, 
потребу постійно пити гарячий чай, інколи може прино-
сити радість. Він мерзлякувато зіщулився, і йому раптом 
закортіло повернутися в лікарняне ліжко, під вовняну ковдру.

Вотерстон поклав лікті на стіл і сперся на нього чималою 
вагою тіла.

— Забудь, це дрібниці. Мене лише цікавить, чому в се-
реду ввечері ти опинився в кварталі педерастів зі зброєю 
в руках. По телефону мене повідомили, що ти провадиш 
кримінальне розслідування і вже цілий Париж підняв на 
ноги. Тож навіщо ти тепер блукаєш манівцями по наших 
чарівних теренах?

Корсо взяв у руки склянку й відпив теплої рідини — ка-
ву подали такою розбавленою, що можна було спокійно 
дивитися крізь склянку. Корсо трохи поміркував і все роз-
повів. Дещо збрехав, аби якось пояснити, чому саме Со-
бєскі відпустили на волю, але запевнив, що його вина не 
підлягає сумніву. Описав його втечу до Англії, стеження 
за допомогою GPS, зупинку в Манчестері й поїздку в Блек-
пул. Насамкінець сказав, що десь о  2-й ранку (він тоді 
поглянув на годинник) згас сателітарний маячок. Тобто 
Собєскі скористався кондомом або просто натрапив на 
апарат. Хай там як, а Корсо й надалі був переконаний, що 
Гом Соб скоїв убивство цієї ночі…

Запала тиша. Вотерстон так і не зняв жовтого каптура 
зі своєї рудоволосої голови.
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— А я так часом боюся збочити зі стежки, — прожеботів 
чи то насмішкувато, чи захоплено.

Корсо роздратовано махнув рукою:
— Не про те йдеться.
— А про що? Старий, послухай, у твоїх пригодах закон-

ністю й не пахне.
Корсо процідив крізь зуби:
— У мене не було вибору. Коли зрозумів, що він сідає 

в потяг, кинувся за ним услід. Я не міг допустити, щоб він 
знову когось убив.

— Хто тобі сказав, що він збирається це робити?
— Припиніть ваші ігри! Тіло знайшли? Так чи ні?
Том Вотерстон скривився, як мала дитина, що якось не 

в’язалося з  постаттю миролюбного здорованя. Волосся 
прилипло до скронь і здавалося мокрим.

— Ні.
Корсо аж від серця відлягло, але була тільки 9-та ранку — 

Собєскі міг убити хлопця у нього в хаті й лишити тіло там. 
Або кудись сховати. Хіба що вчорашня бійка відбила в ньо-
го бажання вбивати. Але, найімовірніше, все можна по-
яснити дуже просто: Корсо знову пішов не тим шляхом.

— Це мені чи твоїм словам бракує логіки? — спитав Во-
терстон.

Стефан лише роздратовано зітхнув у відповідь.
— Отож, є підозрюваний, що порушує заборону на виїзд 

із країни, — провадив далі полісмен. — Навіщо? Аби по-
бачити знайомого власника галереї в Манчестері. Відтак 
він вирушає до Блекпула і вбиває там проститута. Еге ж, 
так я й повірив. Зараз він, мабуть, уже додому повернувся 
й лише чекає, аби хтось натрапив на труп, чи не так? Га-
разд, я просто забув, що вся ця історія зародилася виключ-
но в голівоньці одного французького копа, що надто за-
хопився телесеріалами…
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— Досить уже дурня клеїти, — перервав його Корсо. — 
На моєму місці ви б чинили так само.

— Не думаю. Адже в мене немає такої багатої уяви. — 
Він постійно натискав на кнопку ручки, — клік-клік, — 
і  цей звук, разом із дощем надворі, правив за музичне 
тло. — Ми все це запишемо в протоколі.

Корсо поглянув на годинник  — лише тоді згадав про 
свою команду, Бомпар, розслідування. Дідько знає, що він 
тут робить. Відучора не отримав жодного повідомлення — 
поганий знак: хоч які зусилля вони докладали, розсліду-
вання аж ніяк не просувалося.

Задзеленчав телефон на столі, Вотерстон відповів, ви-
слухав, зиркнув на Стефана, потім нашкрябав якесь слово 
й кілька цифр у блокноті. Він мав зелені очі — зіниці на 
диво схожі на змішану з водоростями й піною жилкувату 
гальку на валу. Прозорій водянистості очей вторувала 
волога рудизна волосся.

— Твій Собєскі сів у Євростар о 8:20, — промовив він, 
натиснувши відбій. — Тепер перебуває під Ла-Маншем.

Корсо вже й не знав, що думати. Мав лише неприємне 
відчуття, що його знову надурили.

— Посміхнися, — проказав Вотерстон, умикаючи ком-
п’ютер. — У  Парижі він буде, нарешті, тільки твій. Але 
спершу  — свідчення. Крім того, міська служба охорони 
здоров’я хотіла б оглянути твою руку.

— Не кепкуйте з мене.
Вотерстон усміхнувся на весь рот.
— Звичайно, я  жартую. Ми швиденько складемо про-

токол, і тебе відвезуть до твоєї автівки. Зможеш керувати?
Корсо скинув оком на пов’язку. Чи ще довго треба но-

сити цю штуковину? Він не пригадував жодного костопра-
ва біля себе.

— Гадаю, що зможу.
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— Тоді радий був познайомитися, — заявив Вотерстон 
і забарабанив по клавішах комп’ютера. — За чверть години 
сяк-так упораємося.

Аж ось застукали в двері й до халабуди ступив здоро-
вань. Під його ногами долівка захиталася, ніби човен. 
Одягнутий в однострій і дощовик чоловік нахилився до 
вуха Вотерстона. І тоді рудоголовий отетерів. Його облич-
чя закам’яніло, й  будь-який слід вологи зник зі шкіри, 
наче раптом вітер налетів і висушив її.

— Зачекай мене тут, — промовив він, схопився на ноги 
й попрямував надвір за колегою.

Корсо не потребував пояснень: вони знайшли тіло. Він 
угадав, але не був на висоті, що не кажи. Не зміг запобігти 
новому вбивству, що трапилося, так би мовити, під його 
носом.

Але якщо в Блекпулі виявили ще один труп, а сценарій 
повторював два попередні паризькі вбивства, тоді в нього 
вже не лишиться сумнівів. Він має спіймати Собєскі в Па-
рижі. Його присутності на місці злочину було б досить, 
аби скласти обвинувачення у Франції. У Парижі його за-
судять не за вбивство в Англії, а за те, що той учинив із 
Софі та Елен.

Вотерстон мав засмучений вигляд, коли повернувся. Він 
здивовано поглянув на Корсо, наче спостеріг нові заокруг-
лення, нові рельєфи статуї, на яку перед тим ледь чи по-
зирнув.

— Дивні речі відбуваються, — пробурмотів він і навіть 
не сів за стіл.

— Ви знайшли тіло?
— Майже. Якийсь рибалка на світанку був свідком ціка-

вої сцени: біля буйка хтось шпурнув з рятувальної шлюп-
ки у воду предмет, що дуже нагадував голе тіло…

— Де цей буйок?
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— На відстані двох кілометрів від берега.
— Треба поїхати туди й перевірити.
— Дякую за пораду.
Попри облаву на ґеїв Собєскі знову когось убив. Але 

навіщо він згаяв час і вирішив викинути труп у море?
— Мені шкода, але ти мусиш мене зачекати тут. Як зна-

йдемо щось, то знову тебе опитаємо…
— Візьміть мене з собою, — звелів Корсо.
— Не можна.
— Це моє розслідування. Я знайомий зі зловмисником. 

Міг би вам допомогти.
Вотерстон махнув підборіддям у бік стефанової шини.
— У такому стані?
Корсо одним рухом здер із себе пов’язку.
— Не переймайся.

55

За дві години вони вже мчали чорними хвилями Ірланд-
ського моря на борту надувної рятувальної шлюпки «Зо-
діак», яка повністю зливалася з темним тлом водної стихії 
та неба. Корсо не дуже розумівся на кораблях, але цей 
човен, здавалося, мав двигун у понад 300 к. с. На сколиха-
ній поверхні навіть не відчувалися брижі  — вони ніби 
пролітали над морською піною. Однак щоразу Корсо на-
хилявся, його погляд тонув у безодні, від якої ціпеніло тіло, 
і  тоді він згадував «тьмяні провалля», описані в  творах 
Віктора Гюго.

Вотерстон узяв із собою двох помічників. Тож з ними 
до місця подій помандрували ще троє хлопців — лоцман 
і  два нирці, яким доведеться борсатися у  12-градусній 
воді під буйком, що називався — досить влучно — «Чор-
ною Леді».
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Раптом лоцман вимкнув мотор, і «Зодіак» загальмував. 
Їх захитало так, що Корсо ледь не знудило просто у воду. 
Промоклий до кісток, він щосили тримався однією рукою 
за лаву, друга ще досі боліла.

Їх обступила морська тиша, а  з  сірого неба на них 
у  темпі бліцкригу налітали пориви вітру. Фарватерний 
бакен був із зеленого поліетилену й мав форму ракети, 
над якою маячив сигнальний вогонь. Буй кріпився до 
круглого плавка з  лопатями по боках. Потворна й  не-
цікава штуковина — незрозуміло, чому її так поетично 
охрестили.

Лоцман поставив шлюпку в «динамічне позиціювання», 
нирці приготувалися, копи обстежили воду навколо Чор-
ної Леді, а сам він лишився на борту мерзнути й ковтати 
краплі дощу та бризки моря. Шум двигуна оглушував, 
а сіра імла, у якій дощ і хвилі злилися в єдине полотно, геть 
притупляла чутливість. Довколишня картина  — мляве 
море й  потрощений небокрай  — діяла, як загальне зне-
болювання.

— Шкода, що тебе послухав, — промимрив Вотерстон, 
якого гнітило відкрите море.

— Він, мабуть, десь тут скинув тіло. Треба пірнати…
Англійський коп, що стояв на носі шлюпки, загорнув-

шись у дощовик, знехотя погодився з його словами.
— Що під буйком? — спитав Корсо.
Вотерстон запитально поглянув на одного з нирців.
— Ланцюг, — відізвався той.
— Ланцюг кріпиться до скелі? — напосідав Корсо. — До 

якоря?
— По-різному буває. Мені здається, тут розташований 

великий бетонний блок.
Корсо вирішив підвестися й, хитаючись, наблизився до 

нирців. Та ледь не впав навколішки перед тим із хлопців, 
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хто щойно відповів — той спирався на балони й вантаж-
ний пояс і перевіряв надійність кріплення.

— Я хочу туди спуститися разом з вами.
— Годі, не можна вам, — аж похлинувся Вотерстон, який 

теж щойно підійшов до нирців.
Його обличчя просякло бризками, бачки звисали до-

вгими пасмами, крицеві очі поглядали з-під змоклих від 
дощу вій.

— Не знаю, чим я  думав, коли погодився взяти тебе 
з собою.

— Вотерсоне, це я керую розслідуванням у Парижі. Знаю, 
як звик діяти Собєскі. Саме він убив людину сьогодні вно-
чі й перевіз тіло сюди: я мушу побачити на місці, як він 
скоїв злочин. Навіть під водою важлива кожна дрібничка.

Коп, здавалося, ось-ось заволає, але в  останню мить 
схаменувся. З кишені дощовика витягнув пачку сигарет, 
губами схопив одну й відразу ж прикрив її рукою, в якій 
тримав пачку. Другою вийняв запальничку, видобув з неї 
вогник, прикривши його від вітру та бризок. Скидався на 
чаклуна, який не хоче показувати, що роблять пальці. На-
справді ж це звичні рухи будь-якого англійця, який завжди 
на «ти» зі стихією дощу.

— Тобто, це правда.
— Що саме?
— Що кажуть про французів, нібито ви найстрашніші 

в світі нудьгарі.
Корсо волів не сперечатися. Довкола них море снувало 

свої чорні думки, сновигаючи туди-сюди, і ніщо не могло 
його заспокоїти. Насамкінець Вотерсон усівся на борт 
шлюпки, а Корсо знову повернувся на свою лавку — слід 
ретельно обміркувати план дій.

— Тож ти вважаєш, що чолов’яга хотів просто придбати 
в Блекпулі дупу на ніч, але згодом його охопили моторошні 
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бажання й він убив свою повію. Але невідомо: то був хло-
пець чи жінка.

— Саме так.
— Однак йому виявилося цього замало. І посеред ночі 

він відшукав човна (я відправив своїх людей перевірити, 
чи це так) і приплив аж сюди, аби втопити жертву під буєм.

— Мабуть, так усе й було…
— Маячня? Абсурд? Перебільшення? Здається, саме так.
— Але у вас є свідчення.
— Геть туманне: ти читав його разом зі мною.
Рибалка бачив у  невідомому човні якийсь силует, що 

викинув блідий і «скоцюрблений» предмет у пащу моря. 
А коли свідок наважився підійти, аби краще роздивитися, 
що відбувається, човен уже зник, а біля буйка не залиши-
лося жодного підозрілого сліду — як зараз.

— Сам собі дивуюся, — вів далі інспектор, — що при-
мусив своїх хлопців плигати у зимну — під 10 градусів — 
воду й відморожувати яйця.

— Я впевнений: ми щось відшукаємо. Мені треба пірну-
ти разом з ними!

— І чому це я маю дозволити тобі спускатися?
— Так пірнаємо чи ні?
Один із нирців стояв майже напоготові: натягнув на голо-

ву чорний неопреновий каптур і кріпив балони. Він зрідка 
зиркав у бік перемовників — йому явно вже терпець урвався.

Настав час примусити полісмена дати згоду, хоча б за-
ради цього довелось неабияк збрехати.

— Я доросла людина, досвідчений поліціянт і вже багато 
разів пірнав у воду на велику глибину.

— Авжеж.
Ще одна байка. Насправді  ж кілька пірнань у  теплих 

водах Карибського моря за прекрасних часів його роману 
з Емілією не виліпили з нього профі.
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Вотерсон, здавалося, розмірковував, затягуючись неви-
димою сигаретою. Дощ підкреслював яскравість картинки: 
руді кучері здорованя, рухи, як у фокусника, згини жовто-
го флуоресцентного дощовика. Мабуть, уже світало, бо 
кожна дрібничка тепер висвічувала, як вологий перламутр, 
що переливається всіма барвами на сонці.

— А твоя рука?
— Я вже казав — не переймайтеся.
Той викинув недопалок через бортик і метельнув голо-

вою в  бік водолазів у  комбінезонах, що ніби чекали на 
Корсо.

— Ти сам зацікавлений у тому, щоб повернутися цілим 
і неушкодженим. Хочу бачити твій писок, щойно ти під-
німешся назад, діставши облизня.

56

Спочатку холод. Миттєво, з усіх боків, обволікає оболонка, 
що просякає до самих кісток. Суглоби перестають слуха-
тися — настає параліч, що супроводжується затерплістю. 
Жодних відчуттів. Смерть — десь за рогом, скажімо, це 
передпокій до переходу в  небуття: монітор показує, що 
тіло більше не реагує на будь-які подразники.

А тоді помалу щось з’являється, формується, чіткішає: 
тепло. Огортає незвична м’якість, що замикається довкола 
тіла й  створює шовковистий панцир. Ніколи перед тим 
Корсо не відчував такої задушевної втіхи, ніби його ото-
чило тепло власної крові. Саме так і відбувалося насправ-
ді: синтетичний комбінезон пропустив цівочку води між 
неопреном і шкірою, плівка зігрілася від тіла, де циркулює 
кров, і відтак оповила його повністю й остаточно.

Такі думки на мить майнули в його голові, коли він бор-
сався у воді, а його тіло своїм теплом розігрівало крижаний 
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морський струмок. Але він уже мусив перемикати увагу на 
серйозніші речі: обидва його колеги вже встигли подати 
недвозначний знак, напружили тіло й пірнули в безодню.

Крізь маску Корсо спостерігав за світлом, що падало 
з неба й відбивалося на поверхні води, за зиґзаґами хвиль, 
які підносилися й падали, розбивалися й пінилися об скло 
його окулярів. Згадав, як Бомпар полюбляла окреслювати 
їхнє ремесло: «Злодії — згори, мерці — знизу, а ми — по-
середині…» Ну ж бо. Він налаштувався — приємною не-
сподіванкою, до речі, було те, що термічний шок, здається, 
знеболив поламане передпліччя, — занурився головою 
вниз і теж поринув у прірву.

Холод заступила темрява. Така густа, така щільна, ніби 
розлита в морі нафта або давно залежана твань, з якої час 
висмоктав геть усе: світло, колір, життя. Лишив тільки 
брудне місиво, малопрозору рідину — наче після кінця 
світу, — у  ній він міг пливти, але очима спостерігав за 
повним знищенням усього. Ніякого руху. Ані навіть 
риб’ячого хвостика, усе ніби завмерло. Вічна смерть, без-
межна й безформна.

Урешті-решт він угледів пучки проміння — його това-
риші перебували приблизно за п’ять метрів нижче від 
нього. Корсо теж мав лампу, що кріпилася до каски, але 
забув її увімкнути, коли був на поверхні, а тепер… потре-
бував багато зусиль, аби просунутися вглиб болотнини, 
адже в нього було, скажімо, лише півтори руки. Він уваж-
ніше придивився до вогників, які почали віддалятися, 
визначив на око відстань. А тоді щосили відштовхнувся 
ногами, аби наздогнати колег, аж барабанні перетинки 
заляскали, як мембрани динаміків.

Мимоволі він виконав дії, потрібні для зменшення тис-
ку: видихнув у ніздрі, які перед тим стиснув великим і вка-
зівним пальцями, і повітря рикошетом рівномірно розпо-
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ділилося між перетинками у  вухах. Побіжно згадав: на 
курсах такий спосіб називали «маневром Вальсави». А те-
пер йому здавалося, наче він висякався у свої пальці…

Нирці чекали на нього знизу. Він помітив вертикальну 
смугу, що перетинала пучки світла від їхніх ламп — ланцюг 
буйка. Корсо ввижалося, ніби його тіло існує само по собі, 
перетворилося на розчинену у воді тінь, за якою він спо-
стерігав збоку.

Він зосередився на напрямку, в  якому пливли члени 
команди, й зрозумів, що вони розпочали швидко спуска-
тися, тримаючись за ланцюг. Услід за ними Корсо схопив-
ся за металеві кільця і відчув полегшення: більше він не 
був сам-один у щільному й засклілому водному всесвіті.

Аж раптом утямив, що його оточує повна тиша.
Уже не було чути ані довгих і стишених хвиль підводно-

го простору, ані власного дихання. Він оглухнув, осліп-
нув — і занімів. І знову майнула думка, що, якби не пучки 
проміння двох нирців, можна було  б подумати, що він 
помер, до того  ж прекрасно усвідомлював, що помирав 
посеред безмежжя простору й часу.

Поглянув на дайв-комп’ютер. Пригадав, що тиск за-
лежить від глибини: ближче до поверхні води на один 
квадратний сантиметр шкіри припадає кілограм, тобто 
бар. У десяти метрах під водою додається ще один кіло-
грам, а  значить, тиск збільшується до двох барів. Але 
тепер він перебував на глибині до двадцяти п’яти метрів, 
тож скільки? Навіть гадки не мав. Пам’ятав тільки, що 
збільшення тиску з кожним метром спуску сповільнюєть-
ся: щойно глибина досягає тридцяти метрів, тиск зростає 
лише на 20-40%. Корсо намагався не замислюватися над 
тим, скільки йому знадобиться часу, аби знову опинити-
ся на поверхні. Він мав притримуватися правил безпечної 
декомпресії та інколи зупинятися. Себто стояти кілька 
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довгих хвилин нерухомо, аби азот, що він вдихнув, устиг 
із нього вийти…

Нирці занурювалися глибше. Чи справді варто йти до 
самого кінця? А може, безглуздо уявляти, що Собєскі ви-
рішив утопити жертву? Рибалка згадував мотузки, тіло, 
каміння. Корсо був певний, що художник прив’язав баласт 
до потерпілого й спустив його вздовж ланцюга.

Менше тридцяти метрів. Пучки проміння досі пере-
хрещувалися перед очима, як довгі світні трави, що гой-
даються в струменях води. Корсо силувався пливти хут-
чіш і наздогнати решту команди — ніби сп’янів від повної 
відсутності перешкод, лише відчував навколо тіла теплу 
плівку, а коли видихав, помічав світлі, чіткі, щільні буль-
башки, схожі на крапельки осілої пари. Він наче рухався 
в невагомості, перестав існувати…

Корсо ширяв собі далі у  воді, аж раптом під маскою 
його прошив нестерпний біль у горлянці. Він відпустив 
ланцюг і різко зіщулився. Миттєво приклав руки до ре-
дукційного клапана. Але так і  не зняв його: перекрити 
собі доступ до повітря означало вчинити самогубство. 
А тоді один із нирців схопив його за руку, а другий на-
близився до нього впритул і  силувався здерти з  нього 
клапан. Корсо намагався вдарити їх — йому було боляче 
й  страшно. Негідники хочуть утопити його! Це вони 
вприснули йому до рота отруту або ввели у балон ток-
сичний газ.

Корсо відчув, як солона вода хлюпнула йому до рота, але 
він не дихав. Хай як боліло, він не бажав захлинатися й то-
нути на чужині. Один із нирців тримав його за голову, — 
Корсо досі старався відбитися, вислизнути, — а  другий 
тим часом обмацував йому рота, в якому вже було повно 
води. Стефан намагався його вкусити, але чоловік розту-
лив йому щелепи, наче який мисливець за крокодилами.
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Насамкінець агресор устромив поліціянту в піднебіння 
ножа із зазубреним лезом. Корсо замружився. Навіть по-
думав, що конає: в горлі перемішалися кров з водою і не 
давали дихати. Але зненацька відчув полегшення, потім 
у роті знову стало сухо, а в легені повернувся кисень. Жит-
тя знову вливалося до горла — м’яке, доброзичливе, по-
збавлене жаху й болю життя… Обидва нирці залишили 
його, щойно запхали йому назад у зуби клапан.

Лише тоді перед очима Стефана пропливли живі прозо-
рі волокна, що ледь не відправили його до праотців. Пеку-
чі мацаки медузи, переплетені, немов бур’ян, просякнутий 
отрутою. Він уторопав, що нирці врятували його, коли 
безцеремонно витягли з рота токсичні плетива, які про-
слизнули йому під клапан. Кришталева потвора за якусь 
мить ледь не задушила його насмерть…

Корсо відхилився назад, насолоджуючись відчуттям 
легкості, повертаючись навколо себе, наче космонавт. 
Навпомацки відшукав ланцюг, схопився за нього й про-
довжив спуск.

А тоді натрапив на щось жаске.
Кількома метрами нижче два його помічники оточили 

тіло, прив’язане зашморгом до ланцюга. Їхні лампи ви-
свічували подробиці похмурої сцени: труп був у тій са-
мій позі, що й Софі та Елен. Затягнуте мотузкою горло, 
прив’язані за спиною і з’єднані зі щиколотками кисті, але 
цього разу, аби закрутити петлі, вбивця використав мо-
тузку. Очевидно, він відійшов від звичної схеми, тому що 
жертвою був чоловік, а  його плавки не впоралися  б із 
навантаженням тіла.

Оговтавшись, Корсо приєднався до них. Мотузками 
жертву прив’язали також за талію до купи каміння, що 
якось дивно висіло, ніби в невагомості. Ці камінці й слу-
гували тягарцями, які утримували труп на глибині.
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Корсо заметляв ногами: прагнув упевнитися на власні 
очі. Доплив до обличчя чоловіка й побачив, що зашморг 
був затягнутий. Лице хлопця — близько тридцяти років, 
звичайно, був красунчиком, доки не потрапив у халепу, — 
розтинав від вуха до вуха чорний крик, який пом’якшу-
вався колиханням щелеп у морській течії, тож здавалося, 
наче він дихав під водою.

Лякало й водночас приголомшувало, що на Ґойю можна 
натрапити ось так: під поверхнею океану, на глибині май-
же сорока метрів. Корсо намагався струсити із себе оману. 
Він прагнув, навпаки, ретельно оглянути картину, а тим 
часом його колеги робили знімки, ніби поралися на зви-
чайному місці злочину.

Зараз у крижаній безодні він бачив лише плоть убитого 
чоловіка — вже покусану, подерту, погризену невидимими 
рибками, кошлату, мов газетний папір. Корсо спало на 
думку, що тіло вже розкладається, і на відстані кубічних 
метрів навколо нього, поміж бульбашок, які виходили 
з їхніх клапанів, кружляли дрібні порошинки шкіри, ма-
ленькі залишки плоті.

Зненацька його охопило відчуття, начебто він ніколи не 
підніметься на поверхню, ніколи не доведе цю справу до 
кінця, а головне — ніколи не дізнається правди. Чому Со-
бєскі вирішив цього разу занурити вбитого на глибину 
сорока метрів? Не хотів, щоб хтось його знайшов? Вибрав 
жертву навмання чи, навпаки, подолав довгий шлях, аби 
принести в офіру саме цього хлопця?

57

— Не чекатимеш на встановлення особи?
— Ні, — відповів Корсо. — Це триватиме щонайменше 

кілька днів, а я повинен заарештувати Собєскі в Парижі.
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— Еге, друже, доказів катма.
— Тут їх немає. Але в Парижі побільшало. Присутність 

злочинця в місті, де було скоєне ще одне вбивство, є ви-
рішальною. Суддя висуне звинувачення.

Вони щойно висадилися в порту Флітвуд, звідки не біль-
ше п’ятнадцяти кілометрів до Блекпула. Тіло піднімали 
з  води понад дві години. На місце події відправили не 
менше трьох катерів і двадцяти нирців. Аби виплисти на 
поверхню, Корсо і його колегам знадобилося близько чвер-
ті години.

Останки перевезли до Блекпульської лікарні гвинтокри-
лом; очікували судово-медичного експерта з Манчестера. 
Хоч як дивно, але пресу попередили, щойно був знайдений 
труп. Тож, коли вони прибули до порту, журналістів вия-
вилось так багато, що довелося тримати їх на відстані. 
Розпочався звичний бардак, і  Корсо не без задоволення 
лишав його позаду себе. Треба залагоджувати свої справи 
в Парижі — у (відносному) спокої.

Натомість Вотерсон, здавалося, був уже наперед висна-
жений. Убивство в Блекпулі хоча й відривало від безкінеч-
них дилерів та чубанини, але сама подія не пророкувала 
нічого доброго, зокрема для образу міста, і  без того до-
бряче зіпсутого. Водночас розслідування мало швидко 
завершитися, бо вже можна було припустити, хто винен.

Залишалося віднайти приміщення, де сталося вбивство, 
зняти відбитки, виявити сліди органічних сполук. А також 
знайти човен, на якому плив злочинець. Щоразу Корсо 
замислювався над убивством, він дивувався з того, як во-
но виконане: навіщо завдавати собі стільки клопоту?

У Вотерсона був суттєвий козир для роботи: записи ві-
деоспостереження. Британці обожнюють камери, і в Блек-
пулі на кожному розі встановили прекрасно налаштовані 
апарати (на відміну від вічно поламаних у Франції).
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Полісмен заплескав у долоні.
— Їдьмо, відвезу тебе до лазарету.
— Що? Ні, все гаразд…
Вотерсон навіть не відізвався. Вони їхали тим самим 

шляхом, яким відвозили тіло, й дісталися Блекпульської 
лікарні, де Корсо запропонували поставити нову шину на 
передпліччя.

— Чи можна якось швидше владнати паперові спра-
ви? — запитав він свого альтер еґо.

— Зроблю все, що від мене залежить, але радив би тобі 
вилітати з Манчестера. Власне, цього вечора є один рейс.

Минуло дві години — за цей час вони зладили прийнятну 
для обох версію подій, куди входило «неофіційне» відвіду-
вання офіцером французької поліції британської території, 
заплутана облава на ґеїв і плідна морська експедиція — Кор-
со, нарешті, міг забрати орендовану автівку.

Він помчав прямо до летовища і, врешті-решт, наважив-
ся зателефонувати своїй команді: йому було важливо спо-
кійно розповісти про несподіваний поворот у розсліду-
ванні. Відтак він дав чіткі розпорядження щодо арешту 
художника. Годі вже Собєскі глузувати з них. Цього разу 
Корсо жадав блискуче проведеної операції із втручанням 
бригади швидкого реагування й присутністю представни-
ків ЗМІ на місці події.

Як він і припускав, група анітрохи не зрушила з місця. 
Взялися за справу від початку, але там і застрягли. Корсо 
веселим голосом пояснив Барбі, що все це більше не має 
значення: вже увечері Собєскі сидітиме за ґратами.

За дві години, коли він чекав на літак до Парижа, йому 
зателефонувала Барбі:

— Нарешті мені вдалося щось розкопати.
— Прошу?
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— Акціонерне товариство, пов’язане із Собєскі. Ніхто 
про нього ще не чув.

Корсо морозом обсипало. Не поспішати. Надмірно не 
захоплюватися. Він уже звик до таких несподіванок під час 
розслідування. Минають дні, навіть тижні, усі на роботі 
безладно метушаться, аж раптом стається прорив з купою 
надважливих деталей.

— Розповідай.
— Я передивилася все, що стосується Собєскі, й заува-

жила, що він використовував псевдонім «Феміда» для цілої 
низки ілюстрацій до одного еротичного видання.

— Ну то й що?
— Феміда — богиня правосуддя, закону та справедли-

вості в грецькій міфології.
— Це жінка?
— Немає значення, Собєскі ще до цього не опустився. 

Важливо тільки те, що вибір імені ще раз підтверджує 
його зацикленість на правосудді, покаранні…

На борт літака піднімалися останні пасажири. Корсо 
уривався терпець.

— Гаразд, до чого ти ведеш?
— Отже, я подумала: а може, існує товариство з такою 

самою назвою? Собєскі міг його створити для прикриття 
дрібних оборудок.

Таке припущення здавалося йому притягнутим за вуха, 
але Барбі не раз уже доводила, що має добрий нюх у таких 
справах.

— І ти знайшла?
— У самому лише Іль-де-Франсі налічується принаймні 

двадцять товариств із такою назвою, але серед них одне 
займається саме ввезенням хімічної речовини для виго-
товлення фарби.
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Корсо відчув усіма фібрами своєї істоти, що Барбі по-
цілила в яблучко. Лещата — так би мовити — дедалі більше 
затискалися навколо гицеля.

— А точніші дані в тебе є?
— Ще ні. На сайтах товариств містяться лише загальні 

відомості. Відсутні цифри щодо товарообігу, балансу, зар-
плат. Схоже на якусь сумнівну діяльність. Мою увагу при-
вернула тільки юридична адреса.

— Фірми Собєскі?
— Авжеж. Мене дивує, що він повівся так безглуздо, але 

сам, напевно, й гадки не мав, що ми так глибоко копнемо 
та відшукаємо вигадану ним контору.

Мороз, який обсипав Корсо, перетворився на свербіння, 
від якого хотілося волати. Натомість вони з Барбі як води 
в рот набрали. Обоє розмірковували над тим, чи художник 
винаймав якесь приміщення для товариства: саме там мог-
ли відбутися злочини.

Бісів прихисток, на який вони полювали чи не з самого 
початку.

В уяві блискавично майнула постать Собєскі у стетсо-
нівськім капелюсі сезонного трудяки й гавайській сорочці. 
Образ убивці, за яким тюрма плаче, а ще — втілення само-
впевненості, нахабства злочину.

Нестримний регіт в очі поліціянтів.
— Прилітаю в Руассі о 20:30.
— Чекатиму на тебе.

58

Корсо нарешті приземлився в Руассі о 21-й годині разом 
з  юрбою туристів, щасливих, що зможуть штурмувати 
столицю. Барбі стояла в розчовганих кросівках «Stan Smyth» 
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і чекала, гризла нігті й мала такий вигляд, ніби щойно про-
ковтнула електрошокер.

Поліціянтка ніяк не прокоментувала його шину, роз-
пухлу губу та перебинтоване обличчя. Очевидно, таємна 
мандрівка до Об’єднаного Королівства минула жваво.

Щодо новин, у Барбі вони виявилися цікавішими: доки 
Корсо хропів собі в салоні аеробуса, фея електрики 1 копа-
ла далі золоту жилу, на яку натрапила. Товариство «Теміс» 
винаймало особняк на вулиці Адрієна Лесена в Сент-Уані, 
поблизу залізничної колії, що тягнеться з Північного вок-
залу. Згідно з документами «Теміс» зберігала там хімічну 
продукцію.

Наостанок Барбі показала на мобільному віртуальну 
мапу: від майстерні до фірми Собєскі міг дістатися пішки.

— У нас є вибір. — Вона дуже хвилювалася. — Вдирає-
мося до Собєскі, заарештовуємо його, а тоді обшукуємо 
склад. Або відразу скеровуємо команду на вулицю Адрієна 
Лесена, вони починають працювати, а ми почепимо кай-
данки на…

— Зробимо навпаки. Відправ Сток і  Людо до Собєскі, 
хай вони його затримають; а ми займемося складом.

— Точно?
Тільки-но Корсо уявив собі, як вони хапають шалапута 

в його барлозі, в нього аж прутень устав. Збудження Барбі 
навіть порівняти не можна з тим, як він сам розхвилював-
ся. Дідько, ми його візьмемо за яйця.

— Хотів би я бачити, як він рота роззявить, коли дізна-
ється, що ми відшукали його вертеп. У тебе є дозвіл судді?

1 У  1937 році на Всесвітній виставці в  Парижі виставили картину “Фея 
електрики” французького художника Рауля Дюфі. Полотно є чи не най-
більшим у світі й прославляє прогрес в образі феї електрики.
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— Є все необхідне. А Людо… Ти справді гадаєш, що йо-
го доречно підключати?

— Я так хочу. Треба, щоб Собєскі втямив: серед наших 
у нього більше немає спільників, а Людо, хай там що, досі 
є одним із членів нашої команди.

Барбі погодилась і схопила мобільний. У кількох словах 
повідомила Сток про нові вказівки: Сток і Людо керувати-
муть і візьмуть декілька міцних озброєних парубків у по-
мічники для створення відповідного тла. Але увага: Корсо 
не бажає, аби Собєскі знав, за що його затримують. По-
маринуйте художника.

— Відвезіть його в 36-й, — насамкінець сказала Барбі, — 
і чекайте на нас.

— Ні, — тихо підповів Корсо. — Хай зателефонують, 
щойно приїдуть на місце. Ми будемо на відстані кількох 
сотень метрів. Коли вони оглянуть приміщення й опеча-
тають речі, можна спокійно іти вітатися із Собєскі.

Руассі розташовувався неподалік від Сент-Уана. Вони 
мчали дорогою А1, потім минули Французький стадіон, 
заїхали на D20, пролетіли над мереживом залізничних 
колій і спустилися до вужчих вуличок.

Корсо думав, що вони, як і раніше, потраплять до тери-
торії промислових зон, пустирів, напівпорожніх осель… 
Аж ні. Так само, як занедбана мануфактура перетворила-
ся зусиллями Собєскі на розкішну галерею, квартал на-
вколо вулиці Адрієна Лесена значно погарнішав. Заволо-
діла місцевістю ціла армія представників богеми, які, не 
змовляючись, узялися прикрашати її, вкладати в неї гро-
ші, обернули бридке на привабливе, бідне на багате, 
і врешті-решт зробили з мертвої зони живе й привітне 
передмістя.

Корсо походив з приміських кварталів і чудово знав, що 
таке потворність і злидні, але таких нововведень не схва-
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лював. Він убачав у них буржуазну скнарість, удавану лю-
бов до мистецтва з боку багатих чепурунів, яким бракува-
ло здорового глузду, але геть не грошей на банківських 
рахунках. Аби надати привабливості місцю, де було повно 
цехів і промислових корпусів, вони чинили так, як личить 
людям з відомої пісні Жака Бреля: «Хотіли б мати відпо-
відне лице, але насправді є безликими…»

Спритність Собєскі слугувала тому прекрасним під-
твердженням. Але він діяв про людське око. Ніхто й не 
здогадався б, що насправді коїться за двостулковими за-
лізними воротами, над якими тільки й  було видно, що 
галуззя дубів і каштанів. Навіть Корсо охопили сумніви, 
коли він побачив будиночок, що більше пасував би якійсь 
бабусі:

— Ти впевнена, що це тут?
— Упевнена, — сказала Барбі й знову поглянула на мо-

більний.
Найнятий для робіт слюсар чекав на них біля входу.
— Хай підпише папери, й ладнаймося до справи, — зве-

лів Корсо та виліз із машини.
— Дочекаємося стажистів?
— Ні.
— А свідки для обшуку?
Корсо не відповів — лише скинув на неї оком.
Ремісник, не надто охочий до співпраці, пробурмотів 

слова присяги й сховав до кишені рахунок за надані по-
слуги, що згодом дозволив би йому отримати гроші за 
роботу. Корсо оглянув суцільну поверхню воріт, верхівки 
дерев, червону покрівлю оселі за п’ятдесят метрів від 
входу, в глибині саду. Від хвилювання в нього тремтіли 
руки.

Слюсар став до роботи — або швидше повинності. П’ять 
хвилин потому — увесь час лунало гучне дзижчання (він 
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без вагань узявся за електричну пилку) — ворота відчини-
лися з похмурим рипінням і різким запахом розігрітого 
металу.

Корсо й Барбі прослизнули до саду, а за ними — робіт-
ник зі своїм приладдям. Посипана жорствою стежка вела 
до невеличкої будівлі. Дроблене жорнове каміння, вікна 
з білястим тюлем, піддашшя з багатошарового скла й ко-
ваного заліза — усе наганяло дрижаки. Лишалося тільки 
вибрати дерево, де можна повіситися.

Щоправда, птахи спокійно собі співали серед листя 
і весь сад заливало ніжне присмеркове світло кольору по-
маранчевого м’якуша. Картина аж ніяк не відповідала їх-
нім намірам ретельно обшукати домівку.

Слюсар піднявся сходинками на критий ґанок і взявся 
за наступний замок.

— Навіть не броньований, — кинув зневажливо.
Корсо також ступив на сходовий хідень. Щось було не 

так: якщо Собєскі провадив якусь таємну діяльність або 
лишив підозрілі сліди, він би встановив наднадійну сис-
тему безпеки. Корсо не забув, як його ввели в оману при-
ховані камери в  майстерні. Художник-убивця не обме-
жився зовнішнім псевдо-міщанським камуфляжем, він, 
мабуть, розмістив тут апаратуру, яка не пропускає чу-
жинців до оселі.

Крізь відчинені двері до них долітав такий гидкий смо-
рід плісняви, що їм довелося відступити назад на кілька 
кроків.

— Але ж штин там усередині! — промимрив слюсар і за-
махав рукою. — Сюди вже, мабуть, сто років ніхто не за-
ходив.

Поліціянти перезирнулися. Ось і всі їхні здобутки: осо-
бняк, що орендує контора під назвою «Феміда», з юридич-
ною адресою за місцем проживання Собєскі. Знову халепа?
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Корсо мало не впав у відчай, аж гульк — побачив поруч 
гараж, такого самого розміру, що й  особняк, з  площею 
фундаменту не менше п’ятдесяти квадратів.

— Це теж відчиніть, — наказав він, вказуючи на примі-
щення.

Ремісник спустився сходинками й заповзявся відмикати 
поворотні двері. А тоді аж присвиснув здивовано.

— Що сталося? — спитав Корсо й підійшов ближче.
— Еге, добродію, це вже зовсім інша справа. Вони тут 

таку систему безпеки облаштували, що ледь де щось подіб-
не й побачиш.

Корсо мимоволі схопив Барбі за руку. Знайшли-таки. 
Бісова схованка серійного вбивці, якого ніби годі й упій-
мати. Намагаючись зберігати спокій, обидва поліціянти 
попрямували в бік дерев. Усілися на лавку, мов десь у пар-
ку, й наготувалися чекати. Слюсар попередив: «Принаймні 
півгодини, не менше».

По телефону вони стежили за тим, як розвиваються по-
дії в другої команди, що розташувалася поблизу майстер-
ні Собєскі. Художник був удома. Сток мала змогу спосте-
рігати за ним крізь шибу великого вікна і стверджувала, 
що той спокійно готував полотна для роботи. І знову Кор-
со пригадав, як у  Блекпулі Собєскі прогулюється серед 
ґеїв, аж раптом у голові майнув образ мертвого хлопця із 
зведеним у зойку ротом, з губами, що колихались під во-
дою, — навдивовижу впевнено тримається потвора.

Він наказав їм чекати: що більше приголомшливих де-
талей знайдуть у  новому місці, то успішнішим буде сам 
арешт.

Нарешті близько 22-ї, коли вже запала ніч, слюсар, яко-
му довелося кликати помічника, упорався з гаражним зам-
ком. Корсо скомандував їм відійти, і вдерся разом з Барбі 
до  приміщення. Він тримав лише ліхтарик (з  пов’язкою 
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годі й думати про лампу або зброю), а його підручна про 
всяк випадок цілилася з револьвера.

Він бачив не так уже й багато, але форми, предмети, тіні, 
що промінь світла вихоплював із темряви, готували до 
найгіршого перебігу подій або найкращого — незабаром 
усе стане ясно.

— Пошукай бахіли, захисні шапочки й рукавиці, — глу-
хо проказав до Барбі.

Мишка вибігла геть, а Корсо, прямий і нерухомий, як 
електричний паркан, закляк на порозі. Він повільно ниш-
порив променем у закутках. Вікон не було. Вздовж лівої 
стіни  — стіл-стійка. Дерев’яна робоча поверхня  — по-
серед кімнати; Корсо почав пригадувати припущення 
судмедексперта, «дошку для обробки туш», скалки в тілі 
Елен Десмора. На долівці стояли посудини з  хімічною 
рідиною, що відгонили чимось їдким. Ще далі, в глибині 
кімнати, він побачив величезний агрегат  — щось на 
кшталт металевого контейнера з люком, куди можна лег-
ко запхати людину…

Повернулася Барбі з потрібними речами. Вони мовчки 
наділи їх на себе, а тоді Корсо зробив крок усередину кім-
нати й  намацав перемикач. В  електричному світлі пред-
мети набрали чіткіших обрисів, а копи впевнилися: ось і те, 
що вони шукали.

Воно було гнітюче, мерзотне, жахливе. Засипана струж-
кою та заляпана кров’ю робоча поверхня більше скидала-
ся на стільницю м’ясника, ніж на верстат художника. А го-
ловне — до неї кріпився затискач, споряджений гвинтом 
з накатним роликом — не треба багато фантазії, аби уяви-
ти жертву в профіль, із устромленою в лещата головою.

Біля лівої стіни містилася стійка, на якій лежала купа 
інструментів, що, напевно, слугували художнику для само-
стійного кріплення полотен до рам, але з огляду на попе-
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редні події вони могли б правити за страшніші речі, крім 
того, на більшості з них виднілися брунатні плями. Кров?

Корсо захотів підійти, але перечепився об коробку, що 
стояла на долівці. Придивився: у ній було повно каміння. 
Схоже на гальку, що злочинець запхав до горла Софі та 
Елен. Корсо взяли часті й безупинні дрижаки, ніби його 
прошивали всі 220 вольт. Він би хотів щось сказати або 
просто відсапатися, але було несила.

А Барбі тим часом розглядала верстат, що кріпився до 
стіни, й ретельно передивлялася кожний інструмент. Вони 
скидалися на двох відвідувачів у музеї, які милуються різ-
ними творами, але відчувають те саме піднесення.

Не змовляючись, вони рушили до контейнера, що стояв 
у глибині кімнати. Це була камера зі стінками з неіржавкої 
сталі та складною системою керування на центральній 
панелі.

— Якась піч, — прошепотіла Барбі, чим з ходу підтвер-
дила думку самого Корсо.

— Викликай КО, — наказав він хрипко. — Всю кавале-
рію сюди, і не пізніше, ніж за годину.

Барбі рушила виконувати розпорядження. Стефан про-
довжив огляд. Вишукував незаперечний доказ присутнос-
ті Собєскі. Однак ніщо не вказувало на те, що кімната 
тортур однозначно належала художнику.

А тоді ліворуч, у самому кінці стійки, зауважив забриз-
кані фарбою репродукції метрів іспанського живопису: 
Веласкеса, Ель Ґреко, Сурбарана… Він навіть не здивував-
ся, коли помітив серед них Pinturas rojas Ґойї.

Саме такої дрібнички йому й бракувало.
Він схопив телефон і зателефонував Сток:
— Ми під’їдемо за п’ять хвилин. Схопимо його разом.
— Щось знайшли?
— Переховок недолюдка.



306

59

— Як справи? Добре влаштувався?
Собєскі сидів з  непокритою головою й  мовчав. Його 

привели до кабінету Барбі та Людо, і він уже збагнув: буде 
непереливки. Второпав, що присутність Людо йому не за-
радить. Навпаки.

Він так зблід, що лице стало схожим на рівномірно білий 
і  невиразний гіпсовий муляж. Корсо була знайома така 
маска. На ній не читалося ані відчуття провини, ані пере-
ляку. Лише жах — пробудження приспаної фобії: на обрії 
замайоріла і почала грізно наближатися тюрма.

Тримаючи в руці тоненьке досьє, Корсо всівся за пись-
мовий стіл Барбі. Поліціянтка стояла в  кутку  — її рука 
лежала на пістолеті. Присутніми були також Сток і Лю-
до — мовчазні, замкнуті, непроникні, мов баки ракетного 
палива. У повітрі бриніла ледь стерпна напруга. Годі жар-
тувати. Та й чи був у цій історії бодай день, коли комусь 
хотілося сміятися?

Корсо кивком голови попросив колег вийти; йому й Со-
бєскі не завадить побалакати наодинці.

— Файно ми прогулялися до Англії, чи не так?
Собєскі відкашлявся:
— Не розумію, про що ти.
Корсо усміхнувся.
— Годі брехати, збережи сили на той час, коли хтось 

зможе ще повірити тобі. Квиток, митниця, камери стежен-
ня… Отже, ти їздив до Англії. Дарма надриваєшся.

Художник — ані пари з вуст.
— Навіщо ти туди подався? — напосідав Корсо.
— Хіба не маю права?
— Ні, і ти прекрасно про це знаєш.
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— Давно минув той час, коли я мав питати про дозвіл, — 
пробурмотів. — Я  двадцять років лизав чиїсь дупи або 
піднімав руку, щоб відпроситися. Досить.

— Не думаю. З якою метою їздив до Англії?
— Мусив зустрітися зі знайомим власником галереї 

в Манчестері. Готуюся до виставки.
— Ми в курсі.
— Якщо знаєш, якою буде відповідь, не питай — заоща-

димо час.
Голос, інтонації, вираз обличчя досі були звичними для 

Собєскі, але тривога змінила його, стиснула, знесилила.
— Тобі знову загрожувала в’язниця, але ти однаково по-

їхав туди. А пізніше цього не міг зробити?
— Аж ніяк. Виставка має відбутися за місяць.
— Сумлінність робить тобі честь як художнику, але я на-

вряд чи вигадаю велосипеда, якщо скажу, що ти — худож-
ник непростий.

Собєскі пихато всміхнувся: чорні зуби, кривий вищир.
— У цьому полягає моя сила.
— А також слабкість. Тебе підозрюють у двох убивствах, 

Собєскі. Ти не можеш дозволити собі роз’їжджати, як усі. 
Така витівка коштуватиме тобі двох тижнів сидіння в бу-
цегарні за наказом судді, і ти вже не зможеш подивитися 
на виставку.

Художник не відразу відповів. Здавалося, уся його по-
стать зіщулилася, задерев’яніла. Він повернувся назад, до 
кам’яної доби, до рослинного існування в  тюрмі, коли 
будь-хто міг підійти до нього й відважити стусана, зґвал-
тувати, а згодом і він почав чинити самосуд. Душа в міцній 
та непроникній броні. Крижаний згусток суцільної волі.

— Ніхто за мене більше не вирішуватиме, — вперто від-
казав він. — Той час уже позаду.
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Корсо сидів навпроти нього й почувався затишно: рука 
перев’язана, за вікном — ніч. Ось вона, жертва. Йому по-
добалося з дещицею садизму спостерігати за її страждан-
нями.

— Це ти ввімкнув аварійну сигналізацію на Євростарі?
Собєскі не прикидався здивованим, не заперечував, що 

їхав саме тим потягом.
— Навіщо воно мені?
— От і поясни.
Він утомлено махнув рукою, мовляв: «Якщо так піде 

розмова, ані ти нічого не доб’єшся, ані я».
Корсо вирішив перейти в новий наступ:
— А Блекпул?
— Що Блекпул?
— Хотів трохи розважитися перед тим, як повернутися 

до Франції?
Собєскі засовався в кріслі.
— Не змушуй мене повторювати те саме, Корсо. Відколи 

я вийшов з тюрми, роблю, що заманеться й коли заманеть-
ся. А всяким гівнюкам-поліціянтам, як ти, годі вказувати, 
що я маю робити.

— Ти так і не відповів: чому саме Блекпул?
— Хотів розслабитися.
Корсо надрукував кілька фотографій із витягнутим з во-

ди тілом. Різким рухом він виклав їх на стіл.
— Ти це називаєш «розслабитися»?
— Що за жахи?
— Цього хлопця минулої ночі вбили в Блекпулі.
Собєскі, здавалося, щиро здивувався:
— Що ти верзеш?
Корсо нахилився — він залишався спокійним:
— Я про те, що тебе підозрюють у вбивстві Софі Се-

рейс і  Елен Десмора, — надто особливий почерк у  зло-
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чинця. Ти вшиваєшся до Блекпула  — і  там убивають 
чоловіка в той самий спосіб. Доволі дивний збіг обставин, 
правда?

Собєскі розгублено захитав головою. Мабуть, утямив, 
чим йому загрожує друге затримання.

— Я провів ніч із хлопцем на ім’я Джим. Першокласний 
смочок.

— Яке прізвище в Джима?
— Не питав. У нього рот був зайнятий.
Корсо прикинувся дурником:
— Тобі й хлопці подобаються?
— Хоч яка б не була труба під рукою — аби почути звук 

фанфар.
— Де можна здибати твого Джима?
— Навіть гадки не маю. У ґейському кварталі, напевно. 

Він там полює за клієнтами. — Собєскі підморгнув. — Зна-
йоме місце?

Тобто Собєскі знав, що той стежить за ним. Як же він 
наважився вбивати, коли був упевнений, що коп сів йому 
на хвіст?

Стефан витяг з теки антропометричні зображення по-
терпілого.

— Ти знав його?
— Ні.
— Хлопця звали Марко Ґварніері. 33 роки. Італієць за 

походженням. Блекпульський дрібний торговець тра-
вою — на прізвисько «Нарко».

— Не чув ніколи.
Вотерсон надіслав інформацію вночі. Англійські по-

лісмени з легкістю впізнали жертву. Відбитки слугували 
доказом. Напівдилер, напівкомбінатор — ніхто навіть не 
підтвердив, що він продавав тіло. Хлопець, можливо, не 
був навіть гомосексуалістом.
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Новини збили Корсо з пантелику. За його припущенням, 
тієї ночі в художнику прокинулися інстинкти вбивці й він 
вибрав жертву навмання. Але Ґварніері не надто пасував 
до цієї ролі, і навряд чи він погодився б зустрітися навіть 
на одну ніч. Корсо також припускав, але геть не був упев-
нений, що Собєскі вже добре знав хлопця, навмисно шу-
кав його, аби накласти на нього «кару сміхом», як він 
учинив із Софі та Елен. Але де вони могли познайомитися 
перед тим? Чим бідолаха заслужив на те, щоб «Суддя» йо-
го стратив?

— Умієш керувати човном?
— Ні. Чому питаєш?
Корсо навіть не обізвався.
— У тебе в торбі були мотузки?
Замість відповіді Собєскі розсміявся.
— Що за дурні питання?
— Чому ти викинув тіло в море поблизу Блекпула?
Собєскі аж зірвався на рівні ноги. Корсо навіть кайдан-

ків не почепив, бо не знав, як поводитися з ним цього разу: 
як зі свідком, затриманим, обвинувачуваним?

— Набридли мені твої нісенітниці. Я…
Він не договорив. Корсо заліпив йому через стіл міцно-

го ляпаса. Ударив лівою рукою. Аж долоня запалала від 
болю, проте значно відлягло від серця. Уже кілька днів 
у Корсо руки свербіли дати покидькові ляпаса.

Собєскі гепнувся на підлогу й заволав — комедія та й го-
ді: він би міг його й не так віддухопелити. Корсо обійшов 
стіл і дав йому копняка в ребра. Собєскі силувався під-
вестися, але Стефан уже чекав, виставивши лоба: удар 
головою, розбитий ніс, кров рікою.

Ось воно, свято. Корсо чекав на нього із самого почат-
ку. Голова Собєскі підплигнула на долівці. Художник зно-
ву спробував підвестися, але Корсо зацідив йому ліктем 
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у  підборіддя. Несвідомо послугувався правою рукою. 
Шина відскочила, і  біль прошив, як від удару електро-
струмом.

Він наготував уже лівого кулака, коли раптом Сток і Лю-
до з’явилися на порозі й підняли Собєскі з підлоги. А тоді 
відштовхнули до стіни й притиснули з двох боків. Корсо 
відсапався — суперника відправлено в нокаут, і тепер бок-
сер чекає, як дорахують до десяти. Але той уже стояв на 
ногах у бойовій позі. Правобічна стійка — для шульги — 
має вивести суперника з рівноваги.

— Бісів вилупок, — заплювався він кривавою слиною. — 
Відчепись від своїх баб і ходи сюди, до мене.

Корсо не відізвався  — прийшов до тями й  штовхнув 
Собєскі в  крісло. Схопив упаковку хусточок «Kleenex» 
і жбурнув художнику.

Час перепочити. Собєскі витирав рани. Одна щока 
в нього ніби запала — можливо, під час бійки вилетів який 
зуб, хоча не так багато їх у нього й лишилося. Корсо знову 
всівся на місце й махнув своїм: «Усе гаразд». Але вони ли-
шилися в кабінеті — про всяк випадок.

Коп перейшов до найважливішого:
— Ми виявили твій сховок на вулиці Адрієна Лесена.
Собєскі шморгнув носом і виплюнув на долівку згусток 

крові.
— Це не сховок, а майстерня.
— Якась дивна майстерня: з лещатами, піччю, знаряддям 

для тортур.
Собєскі здобувся на решту сили, аби їдко посміхнутися:
— Ти не знаєшся на таких речах. Лещата слугують для 

кріплення рам. Інструменти — для натягування полотен. 
Піч — для висушування картин.

— На твоєму мотлосі повно крові.
— Це фарба, — знову вищирився він.
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— Аж ні, Собєскі. Ми вже зробили аналізи. У майстерні 
виявили щонайменше шість різних ДНК. Кров шести вби-
тих тобою жінок.

Цього разу Гом Соб зніяковів. Вибалушив очі — і зіниці 
розширилися, наче дві чорнильні плями на аркуші про-
мокального паперу.

— Брешеш.
Корсо замахав стосиком паперів.
— Перші звіти судекспертизи. Твої відбитки разом зі 

слідами Софі та Елен є всюди, де тільки можна. Ми вже 
виявили їхню кров і, можливо, ще знайдемо відбитки зник-
лих останніми роками жінок. Раджу тобі звернутися до 
свого адвоката.

Собєскі втупив очі в протоколи, що лежали на столі. Він 
начебто ніяк не міг утямити, що відбувається.

— Зараз поясню, — продовжив Корсо. — Щойно ти ви-
йшов із в’язниці, як знову заповзявся вбивати жінок  — 
горбатого хіба могила вже виправить. Ти пошматував їх 
у майстерні, а тоді спалив у печі, як Ландрю 1. У нас є зраз-
ки їхньої крові, Собєскі, і рано чи пізно ми встановимо, 
ким були жертви.

Художник не обізвався. Його обличчя геть закам’яніло. 
А плоть на очах тверділа й наче згорталася швидше за ра-
ни. Корсо пригадалися закурені пилом і вигорілі на сонці 
скульптури демонів, віднайдені в  іракській пустелі. По-
стать самого зла у первісному втіленні.

— Тільки от незрозуміло, чому ти вирішив змінити спо-
сіб скоєння злочину. Бажав, мабуть, щоб твоїм витвором 
замилувався цілий світ. Убив двох горопашних дівчат, 
перетворив їх на картини Ґойї. Кинув виклик, бавився з на-

1 Французький серійний убивця на прізвисько “Синя Борода з Ґамбе”. По-
лював на заможних удів. Спалював жертви на віллі в печі.
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ми, тим-то й ба, що саме це збуджує тебе найбільше. Але 
треба грати вміло, і цього разу ти зазнав поразки.

Собєскі опустив голову й утягнув її в плечі, ніби скелет, 
що ввібгався в гробовище.

— У буцегарню тварюку, — наказав Корсо. І знову звер-
нувся до підозрюваного, що скоцюрблювався просто на 
очах: — Завтра — до судді, а тоді відразу у Флері. Це кінець, 
Собєскі, більше світу білого не побачиш.

А насамкінець сталося те, чого й очікував Стефан: Со-
бєскі випростувався в кріслі і з його грудей вирвався від-
чайдушний, несамовитий зойк. Волання з нетрів відчаю та 
страху.

Корсо чудувався своїм думкам, йому здавалося: ось кри-
чить дитина, яку відривають від матері.

60

Наступного дня, у п’ятницю 8 липня, художника допитав 
суддя Мішель Тюреж, і його звинуватили в навмисному 
вбивстві Софі Серейс і  Елен Десмора. Злочином щодо 
Марко Ґварніері мали займатися окремо самі англійці. Але 
якщо суд посприяє в поєднанні всіх трьох справ, можна 
буде використати вбивство дилера проти Собєскі.

Корсо і його команда до кінця липня підтягували хвос-
ти в самому досьє, повторно перечитали всі покази, пере-
вірили останні дані, склали список осіб, згаданих у справі 
як свідків, тощо. Поліціянти так і не виявили особи інших 
жертв художника, не знайшли жодного іншого доказу на 
підтвердження обвинувачення Собєскі, але їм вистачало 
й того, що вони мали: Гом Соб ще заплатить за вбивство 
Софі та Елен.

Після 10-го Бомпар довелося провести прес- конферен-
цію, принагідно вона привітала Корсо та його команду 
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з «чудово проведеним розслідуванням». Щоправда, Борнек 
надувся, як сич, але рано чи пізно він своє надолужить. 
Подейкували, що Корсо матиме тепер нагоду отримати 
значне підвищення: стати головним комісаром, керівни-
ком служби, префектом…

Корсо ніколи не замислювався над просуванням служ-
бовими сходинками, але заради Таде не був би проти мати 
більшу зарплатню або надійнішу посаду.

Натомість Людо, як і передбачалося, написав заяву на 
звільнення за «власним бажанням». І зник тихо, не попро-
щавшись. «Ще один залишив позаду сподівання на блис-
куче майбутнє», — висловилась щодо цього Бомпар.

Із середини липня Корсо взявся розв’язувати улюблене 
питання — опіку над сином. Арешт Собєскі — безславний 
кінець «сквонківського ката» — знову підняв його на п’єде-
стал і  дозволив отримати почеснішу посаду. Тож багато 
доброго відбулося, і його адвокатеса тішилася разом з ним.

Проте Корсо краще вмів ловити злочинців, аніж нала-
годжувати дружні стосунки. Загалом він назбирав лише 
п’ять свідчень (від колег, господаря кав’ярні під його по-
мешканням), де стверджувалося, що він «найкращий у сві-
ті батько». Стефан збагатив досьє світлинами з різнома-
нітними спільними заняттями із сином (парки, ярмарки, 
уроки піаніно, Діснейленд), додав туди копії банківських 
рахунків із підкресленими маркером витратами на його 
навчання й таке інше. У такій спосіб Корсо вдалося склас-
ти теку з  тридцяти документів (як бонус, долучив най-
схвальніші газетні статті щодо справи «Сквонка»; адвокат 
запевнила його: «Герою важко в чомусь відмовити»).

Але від паперової тяганини його насправді нудило. Він 
доводив, що є добрим батьком, а сам згадував усіх тих безне-
винних, яких перестрів на роботі. Вони боролися, як дияволи, 
аби лише довести… що жодних правопорушень не вчиняли.
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А втім, наприкінці липня передав повне досьє метру Жа-
но й забрав, нарешті, хлопчика до себе на канікули. З Корсо 
вже зняли шину, рубці на обличчі затягнулися, тож більше 
нікого він не лякав мармизою пораненого копа. Він придбав 
путівку від «Club Med», і вони рушили на Сицилію, у містеч-
ко для сімейного відпочинку із безліччю занять для дітей.

Корсо вперше потрапив у таке середовище й очікував 
гіршого. Звичайно, він не був у захваті від того, що їсти 
доводилося за одним столом з іншими курортниками — 
він так ні з ким і не подружився, але, сидячи в плавках на 
лавці поруч із засмаглими й  щасливими туристами, що 
уминали табуле 1, почувався геть непогано. Особливо Таде 
дуже тішився і  з  ранку до вечора був чимось зайнятий. 
Минуло кілька днів, і Корсо вже здавалося, що це син ви-
тягнув його у відпустку, а не навпаки.

Однак він так і не зміг забути про Собєскі.
Удень Стефан тинявся від басейну до пляжу, від пляжу 

до бару, але, що б він не робив, ті самі спогади, невідступ-
ні думки снували в  його голові: безголосий крик жертв 
Гома Соба, паскудства Ахтара, збочені забави Софі, ночі 
в моргах Елен, сіре тіло Марко, розпилене в глибині вод… 
Хай там що б не казали, але копи ніколи й нічого не забу-
вають, ба більше, спогади складають основний матеріал 
для їхньої роботи. Поліціянт завжди наводить подумки 
мости між минулим і теперішнім, постійно зіставляє дані 
справ — нової та попередньої…

Найчастіше він згадував один факт  — дрібну піщинку 
в досьє. Корсо вже ознайомився з кримінальним минулим 
Марко Ґварніері, так званого «Нарко». Хлопець (докорінно) 
різнився від двох інших жертв. По-перше, він був чоловіком. 

1 Східний салат з булгуру, петрушки, м’яти, зеленої цибулі, помідорів, за-
правлений лимонним соком та олією.
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Крім того, стриптизом або проституцією не займався (як 
виявилося, Собєскі не з ним обнімався в провулку перед 
облавою на ґеїв). Нарко був дрібним, обкуреним до самої 
кості блекпульським дилером і виживав з того, що про-
давав наркотик біля входу в якесь казино або стрип-клуб.

Звичайнісінька біографія — невдаха, яких можна зустрі-
ти чимало. Народився в Аості в 1983-му, виховувався ма-
тір’ю в Турині, а згодом у Великій Британії. Спочатку вона 
працювала танцюристкою, потім — офіціанткою, і всюди 
тягнула за собою малюка, залежно від того, де підписала 
контракт, і, насамкінець, дівчина зупинилася на стриптизі. 
Хіба тут можна було вгледіти щось спільне між Ґварніері 
й дівчатами зі «Сквонка».

Простий ліверпульський бешкетник, дрібний злочинець-
рецидивіст. З  тридцяти трьох років життя понад п’ятна-
дцять він просидів за ґратами. Алькорс  — ліверпульська 
тюрма; Західний Мідлендс — у Бірмінгемі; Форест Бенк — 
манчестерська в’язниця… Намандрувався на свій лад.

Отож, слід припустити, що того вечора Собєскі, який 
підшукував собі коханця (або, ймовірніше, дозу наркоти) 
натрапив саме на нього. Напросився на гостину, — врешті-
решт, поліція таки знайшла місце, де був скоєний злочин, — 
у брудний холостяцький барліг, що складався з однієї кім-
нати й коштував Ґварніері лишень кілька фунтів на місяць. 
Відтак Собєскі відвіз труп власною автівкою дилера, а тоді 
вкрав катер «Boston Whaler» у приморському курортному 
комплексі «Флітвудські Небеса», щоб викинути тіло побли-
зу буя Чорна Леді. Але навіщо стільки зайвих рухів?

Корсо відчував, що є глибока суперечність між припу-
щенням, що злочинець діяв під впливом раптового бажан-
ня, і тим, як продумано й заплутано він убивав свою жерт-
ву: зав’язав, покалічив, утопив… Але цієї миті поліціянт, 
сидячи в шезлонзі, ніжився під тінню пальм і намагався не 
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надто заглиблюватися в подібні міркування: тепер справою 
займався сам суддя, крім того, в Англії є ще один суддя.

Щодня він спостерігав за дітлахами, що бавилися коло 
басейну, і серед членів міні-клубу шукав очима Таде. Тіль-
ки- но його помічав — махав рукою, а тоді заплющував очі 
й відчував глибоке задоволення. Місія виконана. Стефан 
уже навіть уявляв, як усе гарно піде, щойно вони повер-
нуться додому: після підвищення на службі він забере до 
себе сина, вони переїдуть до іншого місця, і, якщо на те 
пішло, в нього з’явиться нова жінка. Він залишить поле 
бою, переселиться до затишного кабінетика й в усталений 
час завжди сідатиме вдома до вечері. Приємні щоденні 
обов’язки, спокійний сон і жодних демонів на роботі.

Але в душі Корсо таки не був оптимістом. Щойно він 
розплющив очі, сонце набуло їдкого кольору лимону, яким 
розбавляють героїн, а на дні келиха плюскалася тепла не-
допита кока-кола, схожа на розтоплений гашиш. Розслабля-
тися не можна: життя навчило, що завжди знайдеться охо-
чий накласти купку гівна на твій килимок.

І мав рацію: після повернення на нього чекав холод-
ний душ.

61

Емілія лишилася в Парижі на цілий серпень — очевидно, 
разом зі своїм адвокатом. Удвох вони розвинули бурхливу 
діяльність. Щойно він повернувся з  відпустки, як метр 
Жано передала йому досьє з 134 документів — помста за 
його тоненький стосик доказів на захист «героя дня». Вона 
додала туди все, що можна: різноманітні, вміло організо-
вані спільні заняття з Таде, постійні зустрічі з учителями 
(школа, піаніно, дзюдо), медичні довідки, що свідчили про 
старанне піклування сином, — ціла купа свідчень того, що 
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хлопчик жив з матір’ю мирно, заможно й правильно. Бать-
кові, тобто «винній стороні», лишається просто визнати 
свою поразку: перемога — за нею, чемпіонкою в усіх кате-
горіях виховання й материнської любові.

Адвокатеса не говорила манівцями. Справа «Сквонка» 
ще не завершена, нової посади він досі не отримав, та й що 
таке тоненький стосик паперів у  його досьє порівняно 
із солідною дошкою пошани самої Емілії? Справу розгля-
датимуть у суді за півроку, але, на думку метра Жано, усе 
вже було «зрозуміло наперед».

«Гаразд, — вирішив Корсо, — я для вас лише паскудний 
коп — так я з вами й поводитимусь».

П’ятого вересня, в понеділок, із самого ранку він покли-
кав Барбі до себе в кабінет.

— Під час розслідування я зауважив одну деталь, — по-
чав він.

— Яку саме?
— Знаєш, чим займався Ахтар?
— Щось чула.
— Ти ще тоді відкопала майстра шібарі.
— Нам це стало в пригоді.
— Я тобі нічим не дорікаю. Лише підтверджую, що ти 

розумієшся на справі.
— Просто загальна культура.
— Гадаю, тебе просто збуджують порнографічні історії, 

садомазохізм, прив’язування.
Барбі, що й так зажди трималася напружено, заціпеніла.
— Просто цікаво — ось і все. Ти що, БПТЛ на мене хочеш 

нацькувати?
Корсо усміхнувся і вдав, що погоджується. Діалог був 

начебто іронічним відлунням того, що вони не обговорю-
вали вголос. Він витяг шухляду й дістав з неї світлину — 
звичайний портрет Емілії.
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— Ти її знаєш?
— Ніби бачила колись. Хто це?
— Емілія, моя колишня.
Барбі коротко посміхнулася.
— Мабуть, випадково перестрілися десь у коридорі.
— Аж ні. Вона ніколи сюди не пхала носа. Думаю, ви 

бачилися деінде.
— Де, власне?
— Однієї гарячої ночі.
— На що ти натякаєш?
Корсо ніколи не розводився про свої негаразди з Емілі-

єю. Усі знали, що він розлучається, але він ніколи й словом 
не прохопився про те, якою жахливою виявилася болгарка. 
Настав час усе розповісти Барбі.

— Якщо тебе «це насправді цікавить», уяви, що це — хо-
дяча енциклопедія пригод «на свою дупу», вона обожнює 
страждати й стогнати.

Поліціянтка нахилилася над столом і з дедалі більшою 
недовірою поглянула на фотографію.

— А від мене чого ти очікуєш?
— Коли син перебуває зі мною, вона геть пускається 

берега. В  усіх клубах, де серуть один на одного, на всіх 
вечірках, де саджають на кілок, обов’язково буде й вона.

— То що?
Корсо підсунув до неї ближче портрет Емілії.
— Відсьогодні ти теж ходитимеш туди. Я повідомлю те-

бе, коли чергую. Сфотографуй її, зніми на камеру, збери 
докази. Добудь матеріал, щоб засадити її в тюрму або псих-
лікарню.

— Ти вважаєш, що це так просто?
— Якби це було просто, я б до тебе не звертався. Ти мог-

ла б мені зробити цю послугу?
Якусь мить Барбі мовчала.
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— Я щось не надто рвуся підкладати свиню іншій жінці.
— Тільки так я зможу отримати опіку над моїм хлопчиком.
— Отож. Це ж так гидко забирати в неї сина через її сек-

суальні смаки.
Такого він від неї не очікував: садомазохічна й жіноча 

солідарність водночас.
— Коли я познайомився з Емілією, — почав він поясню-

вати, — вона краяла собі вагінальні губи лезом бритви 
й пхала голки під нігті. Сьогодні ми з нею маємо спільну 
дитину, і я мушу якось дати собі раду. Навіть мови не може 
бути, аби вона могла розбестити його своїми божевільни-
ми витівками.

— Але ж вона розуміє, коли не можна переступати пев-
ну межу.

— Ну, не знаю. Вона… справді навіжена якась.
— Збочення — це одне. Материнський інстинкт — геть 

інше.
— Добре, — зітхнув Корсо, — погоджуюся. Але повір 

мені, йдеться про справжню патологію. І навряд чи вона 
зміниться. Боюся, що вона здатна навіть узяти Таде в за-
ручники під час якихось садо-мазо-ігор.

Барбі втупила очі в портрет Емілії. Трохи східні риси 
обличчя, як на мідній гравюрі; оманливо спокійний вираз 
очей.

— Вона небезпечна, — напосідав він. — Гадаю, щодо 
цього ти мені повіриш?

— Коли відбудеться суд?
— За півроку, але я більше не хочу чекати на рішення 

судді. Маю з нею побалакати, приставити ножа до горла, 
аби вона підписала протокол, який ми згодом підтвердимо 
офіційно.

Барбі схопила портрет і хутко поклала його до кишені. 
Хижак устромив кігті в спину гризуна.
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— Повідом про дати. Ти отримаєш те, що тобі треба, 
у відповідний час.

Корсо відчув десь глибоко в  душі дивне полегшення. 
Примушування — це справжня сила.

62

У середині вересня Корсо викликав до себе суддя Тюреж. 
Дільничних поліціянтів, що проводять розслідування, час-
то просять надати якісь уточнення, але Тюреж вирішив 
запросити його до паризької кав’ярні-броварні.

Корсо не надто полюбляв такі облаштовані під старі 
часи місця: там завжди смердить кислою капустою, а го-
мін — як на критому ринку. Але на цей варто було погля-
нути: мозаїчна плитка на долівці, обтягнуті молескіном 
сидіння, мідне поруччя, лампи-тюльпани, вітражі в стилі 
Мухи 1. Кожний стіл відгороджений від інших переділками 
з матового скла, аби гості думали, буцімто подорожують 
у купе Східного експреса.

Тюреж замовив страву з дарів моря, що стояла між ни-
ми, немов мандала з мушлями. Устриці, гребінці, краби, 
молюски, лангусти… До розкішної добірки подали майо-
нез, цибулевий соус, полумисок для обмивання пальців, 
житній хліб, шпажки для равликів. Корсо почувався за-
йвим серед цього розмаїття…

Він поводився сторожко. У документах щодо розсліду-
вання містилося чимало зафіксованих порушень, і, хай 
як вони з  Крішною старалися надати справі законного 
вигляду, коп однаково побоювався, що Тюреж приче-
питься до якоїсь процесуальної накладки. Судді звикли 

1 Альфонс Муха — чеський художник, дизайнер, представник стилю “Арт 
Нуво”.
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до кабінетних завуальованих допитів, до заплутаної мови 
своїх помічників — вони лише теоретики. І зазвичай не 
надто обізнані з практичною роботою, яка щоденно лягає 
на плечі таких копів, як Корсо.

Отже, Тюрежа всі знали як людину негнучку й маніа-
кально сувору. Ходяча канцелярська скріпка. Низенький 
чоловічок у тісному костюмчику з неспокійними очима. 
Чорне-чорне волосся, смоляні брови, запалі щоки — ви-
капаний Шарль Азнавур.

Незабаром виявилося, що він хотів лише почути думки 
Корсо щодо справи. Стефан розслабився. Їв яйця в майо-
незі та намагався спокійно й ніби відсторонено описати 
своє двотижневе розслідування. Але навіть словом не про-
хопився про те, як справа Собєскі його виснажила.

— Ви знали, що він з повагою ставився до матері? — 
перервав його Тюреж.

— Ні.
— Вона ніколи не відвідувала сина в тюрмі, але щойно 

того звільнили, як він кинувся її розшукувати.
— І знайшов?
— У притулку в Монтаржі.
Корсо пригадав крихітну жіночку: рот, як гумка на ро-

гатці, вигнутий дугою, шалені очі, просякнутий несамо-
витим садизмом мозок. На що вона тепер схожа, у свої 70 
років?

— Вона була в  жалюгідному стані, — відказав Тюреж, 
ніби почув його питання. — Змучена шизофренією та ви-
разками від численних венеричних хвороб. Син оплачував 
їй перебування в найкращій клініці, доки вона не померла 
в 2013 році. Його знайомі підтверджують: Собєскі щотиж-
ня їздив на цвинтар Пантен, на могилу матері.

Поліціянт слухати нічого не хотів про якісь душевні 
прояви Собєскі. Натомість, не знати чому, зайшовся знову 
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наполегливо розповідати про його схильність до сексуаль-
них збочень — у молоді роки той учинив чимало зґвалту-
вань і нападів; у зрілі роки, після в’язниці, постійно міняв 
коханців і коханок.

Тюрежа, здавалося, не цікавили такі деталі. Він висмок-
тав устрицю й запитав:

— Думаєте, після виходу на свободу він убивав?
— Навіть не сумніваюся. У його сховку знайшли кров 

тих…
— Особи потерпілих встановлені не були.
Знову хлллююююпп… Очевидно, судді подобалося ков-

тати устриці (він попросив собі товстеньких) неспішно, як 
поціновувачу довгої забави в  кунілінгусі. Корсо ледь не 
знудило.

— Ну то що, — нетерпляче перервав він співрозмовни-
ка. — Собєскі — злочинець. Він убивав замолоду. Убивав 
у в’язниці. Убивав після звільнення. Німб великого худож-
ника слугував йому найкращим прикриттям. Він щоразу 
вище піднімався східцями суспільної ієрархії і став недо-
сяжним для будь-яких підозр.

Тюреж схопив шпажку й видлубав равлика.
— Я не маю наміру його таврувати, — промовив він над 

сіруватими стулками раковини.
Корсо нахилився, щоб його було краще чути. Голос копа 

лунав твердо, як удари молота, що забиває цвяхи після 
кожного слова:

— Собєскі відсидів сімнадцять років у буцегарні. Йому 
жодного разу не скоротили терміну. Тюремна адміністра-
ція завжди вважала, що він надзвичайно небезпечний для 
ув’язнених, а ще більше — для зовнішнього світу. За ґра-
тами Собєскі удавав поборника справедливості: когось 
карав, а  тих, що йому не припали до вподоби, вбивав. 
Трахався, як кролик, залучив співкамерників до збочень 
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бондажу. Собєскі — справжній покидьок, токсичний тип, 
отрута для суспільства, його пристрелити треба!

Тюреж усміхався й мав рацію: хай як намагався Корсо 
здаватися неупередженим, йому це не вдалося. Він раптом 
ніби побачив себе з боку, у світлі круглих ламп. «Господи, — 
подумав, — навіщо я сюди приперся? Треба було принаймні 
взяти з собою Барбі. Вона вміє тримати удар і не дозволи-
ла б йому розтрощити мене».

— Що ви думаєте про його… офіційну реабілітацію?
— Собєскі — без сумніву великий художник. Макітра 

в нього варить. До тюрми він потрапив майже непись-
менним. А вийшов із цілою купою дипломів у кишенях. 
Коли ж це вбивці не мали права вважатися розумними?

Тюреж спокійно погодився. Він саме занурював скибку 
житнього хліба до цибулевого соусу — в Корсо аж у ніз-
дрях защипало від їдкого запаху.

— Як би ви пояснили, що він діяв у різний спосіб що-
разу, коли вбивав? Тобто, якщо до Софі та Елен він убивав 
ще когось, чому так і не знайшли трупи?

— Мабуть, змінив почерк. Після тюрми, повернувшись 
в Лез-Опіто-Неф, узявся за старе. І це, звичайно, він абияк 
і абиде душив і нівечив жінок, а згодом всі вони зникали 
у вогні його печі.

— Але жодної органічної частки так і не знайшли.
— Існує тисяча способів знищити й стерти всі сліди.
— Припустимо. Але чому він потім хизувався жертвами?
Корсо вже міркував над цим:
— Тепер він не кидається вбивати інстинктивно, як ди-

кий звір — живопис ушляхетнив його божевільні нахили.
— Поясніть.
— На вбивство останніх жертв його надихнули карти-

ни Ґойї. У  такий спосіб він віддав шану, присвятив їм 
свої твори.
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Тюреж схопив клішню краба і з хрускотом її зламав, аж 
сік на стелю бризнув.

— А Марко Ґварніері? Навіщо він сховав тіло?
Він і над цим довгенько метикував.
— Не ховав він його.
— Прошу?
— Занурив у  воду, щоб якось урізноманітнити низку 

злочинів. Навмисно чекав, аби рибалка його побачив по-
серед моря, поблизу Блекпула. Ми за ним тижнями біга-
ли, але на жоден слід так і не натрапили. Повірте мені: 
якби Собєскі хотів, біля Чорної Леді ніхто  б його й  не 
помітив.

Тюреж промовчав. Нахилився над тарілкою, його губи 
виблискували олією та оцтом — очевидно, він був згід-
ним зі словами Корсо, ба навіть знав наперед, що той 
скаже.

Стефан почав закипати: він терпіти не міг ходити коло 
та навколо.

— Пане суддя, навіщо ви запросили мене сюди? Я щойно 
повернувся з відпустки й навряд чи додам щось нове до 
висновків, які вже виклав вам письмово…

— Хотів лише пересвідчитися, чи ви стоїте на міцному 
ґрунті.

— В якому сенсі?
— Під час процесу мені доведеться викликати вас до 

суду.
— Це не важко, я…
— Змагання легким не буде, повірте.
— З таким досьє?
Тюреж покопирсався в останніх мушлях, ніби зголодні-

ла чайка на березі моря під час відпливу.
— Собєскі змінив адвоката.
— На здоров’я. Хто б там його не захищав, йому амба.
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— Він узяв собі Клаудію Мюллер.
— Вперше чую про таку.
— Дивно. Найкращий криміналіст у Парижі.
— То що?
Суддя злапав останню устрицю, яка втекла від нападу. 

Ласо поглянув на соковите мокротиння, що виблискувало 
на внутрішній стулці молюска, наче натрапив на справжню 
перлину.

— То що? — повторив він його останні слова й з при-
свистом, ніби юшки сьорбнув, усмоктав сталево-сіре тіль-
це. — Ця сучка з нас зробить відбивну.



ЧАСТИНА ТРЕТЯ
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Минув рік. Він позначився двома перемогами.
По-перше, Корсо домовився з Емілією про перемир’я. 

Барбі знадобилося лише три місяці, аби спіймати чималу 
здобич. У клубі «Очевидність» — вистава для обізнаних 
з  використанням голок і  просвердлюванням язика; від-
криту рану в боці з вивернутими кишками оглядають не 
в реанімаційній залі якоїсь лікарні, а в підвалах усіма за-
бутого моргу десь на кордоні з Бельгією; як бонус — до-
бірна публіка навколо трупа. Міцно.

Як справжній професіонал Барбі попросила експертів 
підтвердити справжність електронних документів. Згодом 
вона опечатала USB-ключі й передала їх судовому вико-
навцеві. Міцно й залізобетонно.

З такими боєприпасами Корсо годі й дикого звіра боя-
тися. Він запросив Емілію випити з ним келих вина в барі 
дорогого готелю — звичне місце для його колишньої. Вони 
попивали шампанське, хрускотіли смаженим мигдалем, 
а тоді він виклав перед нею на стіл світлини.

— І що я маю з цього вивести? — глухо спитала вона.
— Гаразд, я вуличний коп, хамувата скотина, але запро-

сто можу відіслати ці знімки куди слід і  знищити твою 
репутацію та кар’єру.

Саме в  той час Емілія дуже активно долучилася до 
передвиборчої кампанії Емманюеля Макрона і вже кіль-
ка місяців була членом партії «Вперед!». У разі перемоги 
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ідеального зятя (який одружується з тещею 1) вона без-
перечно отримала б одну з найвищих посад, але за умови, 
що ніхто не дізнається про голки в язиці або вивернуті 
нутрощі.

— Твої вимоги?
— Полюбовне розлучення і спільна опіка над Таде.
Тепер у Корсо була перевага, тож він вирішив змінити 

тактику: слід поділити час порівну між матір’ю та батьком, 
адже важливо зважати на почуття сина й дати йому змогу 
спокійно вчитися. Проте він застеріг:

— Якщо довідаюся, що ти використовуєш його в своїх 
безсоромних забавах або змушуєш терпіти щонайменші 
тортури, я витягну з шухляди досьє, а тоді бачитимеш Та-
де не більш як півгодини щомісяця і лише в присутності 
працівника соціальної служби.

— Чому ж тобі з цього й не почати?
— Бо гадаю, що син тебе потребує, хай яка ти збоченка.
Він просунув знімки до картонної теки й  усміхнувся:
— Думаю, все буде гаразд.
— А як ти піклуватимешся про Таде?
— Зміню роботу.
Він сподівався, що його обов’язково переведуть до ЦУБ-

НОНЗ (Центрального управління боротьби з незаконним 
обігом наркотичних засобів) усередині Головного управ-
ління судової поліції на вулиці Труа-Фонтано в Нантері.

— Вулиця у тебе в крові.
— Помиляєшся. Сенсом мого життя є Таде. Мушу взя-

тися за розум.
Насамкінець вона поставила ще одне, останнє запитан-

ня, якого він очікував:
— У тебе хтось є?

1 Натяк на велику різницю у віці з дружиною, Бріджит Макрон.
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Корсо згадав Міс Берет. Він бачився з нею не частіше, 
ніж зазвичай, але сама її присутність відігравала не остан-
ню роль у його житті.

— Так, — з викликом проказав він.
— Справді?
— Буде видно.
Емілія знову посміхалася й дещо презирливо на нього 

споглядала. Колишня  — як амеба, навіть атомну війну 
переживе.

— Тобі ніколи не вдавалося надовго втримати поруч 
жінку.

— Мабуть, але мені вдасться втримати поруч сина.
Перед тим, як устати, Емілія взяла його келих і плюнула 

туди. Він навіть не образився — можливо, так і водиться 
в болгар. Зрештою, Корсо насправді не хотілося зараз пити 
за здоров’я жінки, що перетворила його минуле на кошмар.

За деякий час, коли вже наближалося примирення, він разом 
із Таде та Барбі подався до улюбленого ресторану малень-
кого принца — «МакДональдс» поблизу Люксембурзького 
саду й Пантеону, що на бульварі Сен-Мішель, у V окрузі.

За мовчазною згодою Барбі стала хрещеною матір’ю 
Таде. Не в релігійному сенсі, а радше поліційному. Якщо 
малому загрожуватиме небезпека, вони за зброю брати-
муться вдвох.

Щастя ніколи не приходить саме.
Минув місяць — у лютому 2017-го Корсо отримав по-

саду в Головному управлінні судової поліції. Не керівника, 
звісно ж (ЦУБНОНЗ налічувало близько п’ятдесяти пра-
цівників, але обов’язків у нього побільшало, і його тепер 
вважали мало не третім чи другим номером на службі; 
Корсо не надто тішився, адже знову мав справу з наркоти-
ками — якщо ти сам раніше зловживав, завжди є ризик 
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прокинутися зі слідом від шприца в ліктьовому згині), але, 
хай там як, він тепер отримував вищу зарплатню й  мав 
постійний розклад. Алилуя!

Подеколи його хтось повідомляв, зокрема Барбі, про те, 
як просувається справа Собєскі. Мішель Тюреж присвятив 
процесу більше восьми місяців: провели десятки допитів, 
організували декілька ставок віч-на-віч, безліч експертиз, 
обшуків, вилучень… Урешті-решт назбирали досьє за-
ввишки аж до стелі, де вищезгаданого Філіппа Собєскі 
звинувачували у тяжких злочинах.

Хтивий художник уже не обурювався. Просто запере-
чував геть усе й чіплявся за своє алібі. Коли його спитали 
про Блекпул, він почав стверджувати, що провів ніч з яки-
мось Джимом, англійським проститутом, але ніхто так і не 
знайшов його слідів. Згадали про сховок на вулиці Адрієна 
Лесена та знайдені там речові докази, і тоді він лише сказав, 
що його нібито навмисно «підставили» — бач, яка зворуш-
лива простодушність!

Лінію захисту він вибудував досить міцну, тож суддя 
вважав, що слід перевірити список ворогів Собєскі, при-
наймні задля того, щоб під час процесу не трапилась якась 
прикра несподіванка. Сам список виявився довжелезним, 
як у  відомій арії Дон Жуана, де перелічуються «тисяча 
три» перемоги волоцюги. За двадцять років тюрми Со-
бєскі змусив себе поважати, але водночас чимало в’язнів 
його просто зненавиділи. Однак ніхто з них не здавався 
настільки хитрим або відважним, аби організувати вбив-
ства лише для того, щоб очорнити колишнього ворога.

Зі свого боку Корсо поцікавився самою Клаудією Мюл-
лер. Тюреж не збрехав: адвокатеса насправді вражала. Їй 
було тільки 36, але вона вже встигла прославитися в залах 
суду тим, що виграла низку процесів і добилася пом’якшення 
численних вироків для найзапекліших злочинців. У її по-
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ведінці було щось від філософа. Вона дала кілька інтерв’ю, 
у яких пояснила, що не лише бореться за права клієнтів, але 
й відстоює поняття справедливого суду, адже в очах закону 
кожний має право на якнайкращий захист. Корсо знав 
напам’ять такі промови: завдяки ним можна виправдати все 
й знову якнайшвидше викинути закоренілих покидьків на 
ринок праці. А вуличним копам потім доводиться пожина-
ти плоди цієї людяності й наново затримувати рецидивістів.

Але найбільше його вразила зовнішність тридцятиріч-
ної красуні: струнка висока чорнявка з тонкими рисами 
обличчя, які начебто хтось вирізав сухою голкою 1. Він 
роздивлявся її світлини, і його аж морозом обкидало від 
суміші грації й твердості, які вона випромінювала. «Надто 
гарна для тебе», — подумав Корсо.

Він не сумнівався лише в тому, що сам Тюреж побою-
ється Клаудії Мюллер, ніби якої венеричної хвороби: аж зі 
шкіри пнеться, вивчає всі темні деталі, якими вона згодом 
зможе скористатися; «облудниця» та й годі — саме так її 
називали судді та прокурори.

У квітні Корсо випадково зустрів Тюрежа в паризькому 
суді останньої інстанції. Вони побалакали, а тоді чиновник 
знову забідкався. Адвокатеса досі не озвучила, як вибудо-
вуватиме захист, і ніхто не знав, що вона замислила. Суддя 
непокоївся й був певний, що вона виношувала якийсь хи-
тромудрий та надійний план і до самого процесу навіть 
носа не покаже.

64

Процес над Філіппом Собєскі розпочався в  понеділок 
10 липня 2017 року.

1 Технологія створення гравюр на металевих стулках.
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Як будь-який хуліган, Корсо ненавидів паризький Па-
лац правосуддя. Холод каміння та мармуру. Архітектурна 
претензійність. Високі стелі, довгі коридори, численні 
сходи… Прозорий натяк: «Ти слабший від нас». Влада 
моторошна, незбагненна, невблаганна, ладна будь-кого 
стерти на порох.

Суд останньої інстанції був схожий на храм, але Богом 
там і не пахло. Усім навіювалося, що в цьому місці панує 
вища, всесвітня інстанція, а  насправді  ж переодягнені 
службовці з рання до смеркання ладнали тут начебто спра-
ведливі вироки й призначали, мовляв, неупереджені по-
карання. Суцільна брехня: силу закону завжди послаблю-
вали людські вади й помилки — ті самі, що спричинили 
злочини, які розглядалися в суді. Як казала Бомпар: «Не-
далеко котиться яблуко від яблуньки. А  справедливість 
недалеко котиться від людської ницості».

Корсо завжди виконував роботу й не замислювався над 
доцільністю моралі: затримував винних, передавав судді 
якнайбільше козирів, але відтак… Залежно від того, чи мав 
обвинувачений достатньо грошей, аби оплатити послуги 
справді доброго адвоката, або, навпаки, не міг собі цього 
дозволити, остаточний вирок міг докорінно змінитися. 
Поліціянт навіть не здогадувався, що все залежить від здіб-
ностей одного добродія, або поганого настрою іншого, чи 
просто від того, що цього дня дощило…

Годі й згадувати про систему присяжних засідателів, що 
не знаються на справі, але саме тому їх і обрали. Це все 
одно, як побудувати швидкісний потяг, а  потім кожний 
його рух звіряти з  тим, що покаже гральний кубик, або 
з тим, що випаде на «камінь-ножиці-папір». Але вишень-
кою на торті була сама судова процедура. Щойно лунає 
якийсь недолугий вирок (нерідко просто через погане 
травлення або невдачі в ліжку з коханкою) — і похибка 



333

перетворюється на закон, а  чиясь дурість переходить із 
процесу в процес, з одного покоління в інше…

Корсо вже звик не перейматися долею підозрюваних 
після самого арешту. По суті він нічим не відрізнявся від 
Собєскі: вважав себе самотнім, упевненим у своїій право-
ті борцем за справедливість. Але його вирок не виходив за 
межі розслідування. І його вже не цікавило, що відбува-
ється далі.

На честь сумного художника Корсо вирішив зробити 
виняток зі свого правила. Намірився прослухати процес 
від початку до кінця, навіть попросив, аби йому дозволили 
відвідати всі обговорення (після того, як Стефана викли-
кали до суду, він не мав права це робити без попереднього 
свідчення).

Як і торік, у липні Таде виїхав з матір’ю до Болгарії. Тож 
на кілька тижнів Корсо міг повернутися до старих демонів, 
наче наркоман, що, нарешті, дістав дозу героїну.

Разом з тими, хто виявив цікавість до процесу, він уві-
йшов до зали судового засідання, і його пройняло моро-
зом, наче хвору дитину. Мимоволі знову зачудувався. Усе-
редині суд ще більше скидався на церкву. Дерев’яні лавки 
нагадували молитовні ослінчики. Поліровані дерев’яні 
двері — браму в будинку священика. Суддівські строї — 
сутани. І все довкола — зосередженість, стишені й шаноб-
ливі голоси — немов під час меси…

Спектакль лише починався. Надворі клацали спалахи — 
їхнє світло відбивалося на панельних стінах і стелях з роз-
писаними кесонами 1. Фотографи працювали ліктями, опе-
ратори шукали вдалий кут на вході до приміщення (під час 
дебатів знімати заборонено).

1 Декоративне квадратне або багатокутне заглиблення на стелі. Деколи 
використовується для поліпшення акустики приміщення.
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На лавах теж було неспокійно: глядачі перешіптувалися, 
витягували шиї. Стефан чув, як порипує дерев’яна долівка, 
відлунює каміння, шушукаються сусіди: здавалося, ніби 
крутяться колеса якогось темного й небезпечного механіз-
му. Ось воно, правосуддя: плутані думки, численні здри-
гання — на межі між страхом і нездоровою цікавістю.

Урешті-решт, двері зачинилися, і в повному складі уві-
йшли учасники вистави.

Спочатку присяжні засідателі зайняли місця обабіч кріс-
ла голови, позаду центральної трибуни. Далі, з  лівого 
боку, — сторона обвинувачення: відгороджений від усіх 
генеральний адвокат як представник прокуратури й по-
зивач, якого посадили серед присутніх. Потерпілу сторону, 
тобто вбитих дівчат-сиріт, представляла лише одна особа: 
господар «Сквонка», колишній приятель Собєскі, а тепер 
його запеклий ворог П’єр Камінські himself 1: легіонерська 
стрижка під нуль, нап’ята на міцні м’язи куртка, що ледь не 
лускала на ньому. Мабуть, усі дивувалися: що робить у суді 
цей качок з головою фашика. Корсо теж замислився, чи є за-
конною участь колишнього рецидивіста як позивача…

Відтак вийшов адвокат захисту. Попри розмах процесу 
Клаудія Мюллер виступала одноосібно. Вона була дуже ви-
сокою і всілася на місце, навіть не поглянувши на публіку, 
а тоді старанно розправила складки чорного строю. І зараз 
же поринула в записи. Корсо вперше бачив її наживо й геть 
зніяковів. Здавалося, безкінечно довга шия жінки має кіль-
ка додаткових хребців, як «Велика Одаліска» Енгра. Їі стяг-
нуте назад, злегка кучеряве каштанове волосся шоломом 
оточувало гладкий шляхетний лоб. Зі свого місця Корсо 
вгледів бездоганну лінію носа й чорні, як смола, ніби вирі-
зані ножем, брови, що різко виділялися на обличчі.

1 Сам, власною персоною (англ.).
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Він бачив мало, але цього було досить. Клаудія Мюл-
лер  — наче дорогий лікер, який не п’ють одним хилом. 
Краса, яку куштують лише помалу. І то з відстані — Корсо 
знову подумав: «Надто гарна для мене».

Урешті-решт, у супроводі двох помічників — тобто по-
мічниць — у червоно-чорній мантії, з накинутим на неї 
горностаєвим хутром, увійшов Мішель Делаж, голова суду 
останньої інстанції. Присутніми були й  інші особи, але 
Корсо забув, у чому, власне, полягають їхні обов’язки. Най-
більше його вразили численні стоси справ у полотняних 
палітурках, що вервечкою вишикувалися за їхніми спина-
ми: цілий процес стосовно вбивств у «Сквонку».

Але попри урочисті постаті, красу самої Клаудії Мюл-
лер — він обов’язково стежитиме за нею — Корсо знову 
оволоділо захоплення, щойно він побачив, як до зали за-
ходить останній учасник спектаклю  — Собєскі власною 
персоною: білий костюм звідника, дешеві ланцюги на шиї 
і  пика невдахи. На обличчі значно відбився рік, що він 
провів у буцегарні. Риси викривилися, наче його хто до-
бряче віддухопелив. Щоки геть запали — Корсо вони на-
гадали котячі вилиці голівудських зірок Марлен Дітріх 
і Джоан Кроуфорд, які, щоб відтінити заглибини під ними, 
видерли собі кутні зуби.

Нарешті покидька судитимуть.
Корсо віри не йняв.
Навіть коли голова поважно проказав:
— Обвинувачуваний, устаньте.

65

З 2012 року звинувачувальний акт уже не зачитували на 
початку процесу. Утім, цього разу коротко описали факти, 
що свідчили про злочин. Секретарка суду примудрилася 
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викривити імена потерпілих і  переплутати дати. Навіть 
Корсо вже не міг уторопати, про що йдеться. Гаразд, голо-
вне — тут ретельно обговорюватимуть самі події.

Голова нагадав обвинувачуваному його права й повідо-
мив про ризик, який чекає на нього наприкінці процесу: 
він може отримати довічне ув’язнення. Собєскі ніяк не 
відреагував. Клаудія Мюллер теж не виявила хвилювання. 
Але не дивно, що обвинувачуваний і його таємна радниця 
відповіли: вони захищатимуться через «відсутність про-
вини». Не дивно, однак у  залі зашепотіли. Проте, якщо 
взяти до уваги свідчення й докази, які мали озвучити зго-
дом, така заява здавалася самовбивчою.

Голова почав опитувати Собєскі. Хрипким голосом той 
слухняно, без жодної агресії відповідав, відкидаючи всі до 
одного звинувачення. Статечний, скромний — здавалося, 
він геть змінився. Усе решта  — біла маска клоуна, ніби 
пудрою обсипана голова П’єро, — грало йому на руку. По-
глянеш на нього — і кусає за серце жаль, а не страх, і аж 
ніяк не ворожість.

Описали факти, обвинувачуваний з ними не погодився, 
а тоді виступив сам голова: він представив портрет Філіп-
па Собєскі. Його історію. Психіку. Мотиви…

Нічого надзвичайного. Корсо напам’ять знав усі події 
життя художника-вбивці — їх можна було поділити на три 
частини. Дитинство й молодість — два виплюнуті із само-
го хаосу згустки крові. Відтак сімнадцять весен за ґратами, 
коли злочинець удавав із себе суддю, займався шібарі й за-
повзявся писати картини. І, насамкінець, роки слави й сво-
боди, зліт — і лаври митця.

Свідки, що останніми десятиліттями стикалися з  Со-
бєскі, один за одним виходили й давали свідчення. Ті, хто 
були знайомі з ним у перший період життя, лише забивали 
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цвях у його труну. Дике хлопчисько, небезпечний підліток, 
дорослий ґвалтівник…

Лунали питання, Собєскі відбивався. Обвинувачі — ге-
неральний адвокат, потерпіла сторона — щиро раділи. Усе, 
про що розповідалося, до найменшої дрібниці, лише під-
тверджувало його вину. Особливо роки, які передували 
пограбуванню в  Ліз-Опіто-Неф. Філіпп Собєскі чудово 
вписувався в  образ маніяка: схибнутий на сексі й  крові 
хижак, що блукає вздовж французького кордону зі Швей-
царією та Італією — ґвалтує, грабує, б’є.

Якось нудно. Корсо лише помітив, що метр Мюллер не 
виявила жодних емоцій, навіть не намагалася захистити 
підопічного або влаштувати перехресний допит. Спокійно 
вислухала, як зі смаком змалювали небезпечного й безсо-
ромного психопата.

— Адвокате, у вас є питання?
— Немає, пане Голово.
Корсо із захватом спостерігав за нею. В її рисах було щось 

від зухвалої, крихкої краси сніжинки, яка граційно пурхає 
в повітрі. Адвокатська мантія гармонійно облямовувала її, 
наче сувора рама картину, підкреслюючи суголосність усіх 
частин: так само вимоги до композиції в сонаті або правила 
золотого перетину допомагають створити справжні шедев-
ри. Клаудія наче народилася для того, щоб носити мантію 
та епітогу 1, чорний шовк і  білу фрезу 2, як деякі японки, 
здається, існують лише для кімоно.

Перейшли до першого вбивства  — тепер зіркою був 
Жакмар, що повернувся з департаменту Жура. Корсо його 

1 Смуги тканини на суддівській або адвокатській мантії: довгий і вузький 
кінець звисає на грудях, а короткий та широкий — на спині. Крій запо-
зичено від середньовічного каптура.

2 Старовинний комір зі складками, поширений у XVI-XVII століттях.
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не слухав. Роздивлявся присутніх. Голова був невисоким, 
лисуватим і мало пасував до ролі Святого Людовика 1 під 
дубом. Опасистий, рідковолосий, непримітний — звичай-
ний французький ремісник меча й терезів.

Зліва сидів генеральний адвокат на ім’я Франсуа Руж-
мон з орденом Почесного легіону й орденом «За заслуги» 
на грудях — у ньому всього було забагато: волосся, під-
боріддя, брів… Голова оратора ХІХ століття: тоді носили 
довгі кучері, високий комір і камізельку, у виріз якої за-
пихали бант-лавальєр.

Адвокатеса потерпілої сторони, метр Софі Злітан, впа-
дала в очі набагато менше: маленька, кругленька, за п’ят-
десят, так би мовити, з яйцями. Біляве волосся підстриже-
не й накручене плойкою — чимось схожа на Бомпар часів 
їхнього коротенького роману. Така, коли буде треба, не 
зморгнувши оком витягне ствола.

Свідків з департаменту Жура було чимало, але голова 
вирішив скоротити час на вислуховування. Хай там як, 
а Собєскі суспільству борг сплатив і зв’язок з убивствами 
теперішнього процесу не був надто явним.

А Мюллер — ані пари з уст.
Обговорили тюремні роки. Розповіли, що він займався 

шібарі. Був «Суддею», отримав дипломи й захопився маляр-
ством. Новий розділ додавав отруйності й відрази до обви-
нувачуваного. Присяжні могли собі тішитися: крім худож-
нього таланту, Собєскі нічим було пишатися — справжня 
карикатура на митця. Навіть безсумнівна кмітливість, зда-
валося, завжди слугувала йому лише для таємних розрахун-
ків і сороміцьких ігор.

1 Король Франції Людовик IХ здійснив значні судові реформи в XIII сто-
літті. За легендою, після служби Божої він виходив до людей, сідав під 
дубом і вислуховував скарги всіх скривджених.
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Після виступу голови генеральний адвокат і  захисник 
потерпілої сторони навіть не намагалися опитати бодай ди-
ректорів тюрем або колишніх в’язнів, а Клаудія Мюллер — як 
води в рот набрала. Чого вона домагалася? Яку лінію захис-
ту вибудовувала? Імовірно, володіла зброєю масового зни-
щення, яка могла б розбити вщент будь-які підозри.

Пополудні опитували психіатрів.
Перший з них відкрив вогонь пишною промовою. Вузь-

ка смужка бороди, светр у великий візерунок, готові дум-
ки, схожі на деталі дитячого конструктора. Дати щигли-
ка  — і  споруда бебехнеться. Корсо не грав за команду 
Собєскі, але такого маруди він і найгіршому ворогові б не 
побажав. Лікар усе роз’яснював, обсмоктував кожну дріб-
ничку, а насамкінець гора народила мишу. Дитинство, тюр-
ма, навіть саме мистецтво спонукали обвинувачуваного до 
скоєння злочинів, до яких його підштовхували твори улюб-
леного Ґойї. Отакої.

Наступний оратор — довготелесий, верескливий — до-
дав дьогтю. Усе життя Собєскі виявилося довгою низкою 
актів насилля і руйнації, в ньому не було місця любові, яку 
поступово заступила смерть. Ще один Америку відкрив.

Як не дивно, Корсо теж так думав, однак якими безглуз-
дими здавалися йому тепер слова й висновки пихатих ліка-
рюг. Хоча жоден з них так і не спромігся пояснити, чому 
такий небезпечний маніяк не ґвалтував своїх жертв… На-
справді Стефан, як і Аристотель, вважав, що частини ні-
коли не дорівнюють цілому, і можна годинами розводити-
ся про походження, вчинки, твори Собєскі — ніхто не знає, 
ані що саме відбувалося в його голові, ані навіть що він 
насправді накоїв…

Клаудія не захотіла поставити бодай якесь запитання до 
фахівців. Могла  б принаймні докинути слівце, аби піді-
рвати довіру до цих блазнів. Якого дідька їй було треба?
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Єдине припущення промайнуло в його голові: вона на-
магалася зіграти на неможливості того, що описувалося: 
всі звинувачення так явно скупчилися навколо Філіппа 
Собєскі, що він просто не міг бути вбивцею. Двозначний 
парадокс міг виявитися небезпечним у залі засідань, осо-
бливо з такою публікою: трьома впертими суддями та куп-
кою присяжних, для яких усе це відбувалося «вперше».

У Клаудії був, без сумніву, напоготові інший план.
Тюреж не дарма попереджав: облудниця.

66

— Що це за ігри ви влаштували?
Наприкінці дебатів Корсо вислизнув із зали через «ак-

торський вихід» позаду суду, де ходять судді й адвокати. 
Унизу біля сходів відразу натрапив на неї  — худорлява 
дилда ледь не тонула в плащі Зорро (вона не зняла адво-
катської мантії).

Клаудія Мюллер повернулася й лише усміхнулась у від-
повідь. Гаразд. Щиро кажучи, побачивши впритул жінку 
під метр вісімдесят, що нахилила до нього тонкий химер-
ний стан, схожий на турецьку шаблю, Корсо почувався 
гірше, ніж після удару в писок.

Погукав її й закляк, наче дурненький слухняний песик. 
Клаудія неквапно витягла з торбинки пачку сигарет — до-
бре, вона готова приділити йому кілька хвилин свого часу.

Він непевним кроком спустився до неї і вперто продо-
вжив наступ:

— Що за витівки? — спитав він, навіть не назвавшись. — 
Ви щось замислили?

Клаудія повагом запалила «Marlboro» і видихнула із се-
бе дим. А тоді простягнула до нього пачку. Корсо взяв не 
відразу. Колись давно, упродовж цілого століття, цей жест 
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часто-густо допомагав зняти напруження, і Корсо теж роз-
слабився, ніби завітав у минуле.

— Перед вами найменше мусила б звітуватися, — про-
казала, запаливши для нього цигарку.

Принаймні знала, з ким говорить.
— Сьогодні ви не опитали жодного свідка, — провадив 

він. — Ані разу не заперечили генеральному адвокатові. 
Ви намагаєтеся добити Собєскі, чи як?

— А вам це справило б приємність?
Корсо не відповів. Видихнув дим, але не відразу, а по-

малу, немов силувався в  такий спосіб заспокоїтися або 
впевнитися, що тримає ситуацію під контролем.

— Ви забули про порядок, — промовила вона і  знову 
затягнулась. — Я не маю права розмовляти з вами.

— Розслідування закінчилося. Я вже не можу ні на що 
впливати.

— Але можете комусь пробовкатися. Наприклад, гене-
ральному адвокату.

— Коп балакатиме з прокурором? Та це ви правила забули.
Запала мовчанка. Між ними ширяв дим і тепле повітря. 

Мабуть, і сонце світило, а може, й ні: Корсо бачив перед 
собою тільки її. Чорт, він мав би якось зосередитися, роз-
нюхати, що вона приховує, а не стовбичити, ніби дурнень-
кий і щасливий хлопчик із дитячого садочка. Але її краса 
роззброїла його, оповила розум, мов яка мара.

— Я не втручаюся, бо зараз будь-які випади в бік Со-
бєскі лише підтверджують правду щодо нього.

— Що він винний?
— Що він невинний.
Корсо розреготався.
— Ходімо на каву, — запропонував він.
— Позалицятися хочете, чи що?
— Не мій стиль.
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— Який же ваш стиль?
Корсо набрав повітря в груди.
— Болюче розлучення, почергова опіка над сином, ма-

леньким хлопчиком, двадцять років оперативної роботи 
за фахом у поліції, нова кабінетна посада в центральному 
офісі. Я змінююся.

— Нова жінка теж з’явилася?
— Ще ні.
Вона кумедно, щиглем, наче який бешкетник, перекину-

ла цигарку через паркан.
— Добре, але не в цім кварталі.
Вони попрямували до Сорбонни. Він точно не пригадував, 

чи поводиться законно, але зацікавленому в справі слідчому 
ось так, посеред процесу, їхати на каву з адвокатом було зась.

Клаудія сиділа за кермом свого старого «Поло». Розпо-
відала про навчання в Сорбонні — про диплом правника, 
мрії, бажання захищати «безнадійних» і служити «найсуво-
рішому» дотриманню принципів демократії.

Корсо подумав був, що вона собі жартує, але Клаудія 
Мюллер  — довготелеса сосиска в  брендовому одязі від 
Альберто Джакометті (футболка з  лелітками й  вузькі 
джинси, велична постава) — здавалася щирою. Справжня 
прихильниця лівих сил, великодушних з великої літери 
«В» — таких уже просто немає.

Вони замовили дві кави.
Треба було знову говорити про справу Собєскі.
— Тож, — напосідав Корсо, — чому ви така стримана?
— Я вже казала. Обвинувачення виконує зараз роботу 

за мене. Психологічний портрет, заяви фахівців — усе до-
водить, що Собєскі не має нічого спільного з убивствами.

— Мені так не здається.
— Бо ви геть глухий. Вони описали хворого від самотнос-

ті хлопчика. Сповненого жаги насильства психопата. Не 
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спроможного опиратися власним поштовхам сексуального 
маніяка. Але аж ніяк не хитромудрого вбивцю зі «Сквонка», 
який нікого не ґвалтує.

Корсо скористався міркуваннями Жакмара:
— У в’язниці він міг змінитися. Навчитися панувати над 

собою. Підготувати план.
— Авжеж. І тому десять років чекав на те, щоб перейти 

до дії?
— Не забувайте, що в майстерні Собєскі виявили кров 

інших жінок.
Вона запитально розвела руками.
— А де ж трупи? — І продовжила, не дочекавшись від-

повіді:  — Хай там що, а  в  тюрмі людина озлоблюється, 
дичавіє, але геть не ушляхетнюється. Флері — це вам не 
Оксфорд.

— А коли його називали «Суддею» у в’язниці? Уже тоді 
він знав, що таке тортури.

Клаудія Мюллер хитнула головою. Зблизька риси її об-
личчя здавалися різкішими, на германський штиб. Він десь 
читав, що вона австрійка за походженням.

— Я читала ваш рапорт. І  знаю: ви впевнений, що він 
зациклився на покаранні.

— Не я вигадав йому прізвисько.
— Собєскі змушував співкамерників управлятися з ган-

телями, а відтак, натхненний картинами Ґойї, подався вби-
вати жінок і навіть їх не ґвалтував.

— Кажу ж вам, він міг змінитися.
— Ми говоримо про вбивцю, що місяцями вистежував 

жертви, вивчив їхнє життя до міліметра. А тоді знищив 
з нечуваною вигадливістю. Не надто схоже на стиль Філіп-
па Собєскі. Це покидьок, почвара, збоченець, авжеж. Але 
дівчат він не вбивав.

Корсо спробував її спровокувати:
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— А Марко Ґварніері — теж не його стиль?
— Про це вбивство зараз не йдеться.
— Про нього обов’язково згадають.
— Сподіваюся. Тоді звинувачення насправді сяде маком. 

Собєскі навіть не має водійських прав, як же він міг украс-
ти човен? Мусив тоді добряче пововтузитися з двигуном. 
У суді всі сміятимуться з вас.

Адвокатеса говорила з ним цілком доброзичливо. Він 
навіть не сподівався, що вона виявиться такою спокій-
ною та лагідною. Гадав, що стикнеться з вибуховою фа-
натичкою.

— Але ви швидко забули про конкретні сліди. Про кров 
потерпілих. Відбитки. Частки ДНК. У  гаражі на вулиці 
Адрієна Лесена повно переконливих доказів.

Вона схилилася над столом, і  Корсо відчув аромат її 
парфумів. Він сором’язливо відхилився назад. Не годен був 
визначити, який це запах. Його більше зачарувала неспо-
дівана витівка з її боку: вона ніби розкривала для обіймів 
руки або радше крила. Вабила його до себе.

— Точно, — войовничо проказала вона, немов знайшла 
незаперечний доказ. — Я  знищу вщент обвинувачення.

— Це  ж не просто чиясь думка. Йдеться про наукову 
доказову базу.

Клаудія начебто замислилася над тим, куди їх завела 
розмова.

— Ми з  вами порушили всі дозволи. Я  не маю права 
вдаватися з вами в деталі.

— Не спиняйтеся на півдорозі. Ви вже забагато сказали, 
або ж навпаки — недостатньо.

Вона приречено зітхнула. Раптом він уявив, як п’ятна-
дцять років тому вона студенткою сиділа в одній із таких 
кав’ярень, смалила цигарки й годинами пристрасно спе-
речалася, обговорювала якісь утопічні ідеї. Він зовсім не 
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сподівався, що вона виявиться не лише гарною та чарів-
ною, але й шалено симпатичною.

— Ми доведемо, що це було зроблено кимось навмисно.
— Навмисно? — усміхнувся Корсо. — Невже? І ким?
— Ви навіть не шукали серед ворогів Собєскі.
— Не я,  а  Тюреж знайшов усіх, хто міг мати на нього 

зуба в буцегарні — і таких цілий вагон. Але жоден із них 
не здатен на складний злочин.

— Є й інші місця, не лише тюрма.
І відразу вона ніби пошкодувала про те, що сказала. 

Корсо немов побачив навколо неї тінь, якусь невизначену 
загрозу. Боже. Клаудія мала на руках якісь козирі, про які 
ніхто не здогадувався, справді суттєві козирі, що могли б 
уплинути на процес.

Вона блефує. Неможливо, щоб вони проґавили щось 
важливе. Ймовірно, Клаудія вибудує цілком і  повністю 
нову теорію, запропонує іншого обвинувачуваного. Дав-
ній, як сам злочин, спосіб: збити з пантелику присяжних, 
посіяти сумнів і скористатися з того, що вони вагаються.

Він відповів надто жорстко, хоч як цього не хотів:
— Здогадуюся, що вам спало на думку, але ваші докази 

не допоможуть пошити присяжних у дурні. Усе це дешеві 
лівацькі методи: поширити дезу та ввести всіх в оману.

Клаудія аж змінилася на обличчі й ляснула долонею по 
столу.

— Я теж маю конкретні докази. Я вам ще добряче допечу!
Він уже відкрив рота, але вона не дала йому відповісти.
— Філіпп, тобто Собєскі, є жертвою. Жертвою тоталі-

тарної системи, що ховається за ввічливою усмішкою 
добропорядного капіталізму. Жертвою чистого сумління 
буржуа, які вважають, що злочин залишає тавро на все 
життя. Жертвою таких копів, як ви, бо для вас «той, хто 
колись завинив, буде винним завжди».
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Корсо усміхнувся. На якусь мить йому здалося, що вона 
ось-ось витягне на світ Божий якийсь факт, що вставить 
їм палиці в колеса, аж ні — її промова просто свідчила про 
упередженість. Богемна поціновувачка Дрейфуса 1 вважала 
свого клієнта жертвою заскнілого суспільства, що нікому 
не дозволяє піднятися після падіння.

— Вистава, кажете? Кортить упевнитися в цьому.
Він тішився з того, як пішла розмова. Йому було легше 

мати справу з незграбною лівачкою. Він таких бачив уже 
чимало.

Клаудія Мюллер жбурнула на стіл цілу жменю євро.
— Я не лише доведу, що все було влаштоване навмисно, 

але й назву ім’я організатора.
Корсо здвигнув бровою.
— Тобто…
— Справжнього вбивцю, — кинула вона, встала й притис-

нула торбинку до грудей. — Не переймайтеся. Він буде з нами 
в суді. Лише не забудьте після засідання його заарештувати.

67

— Ім’я, прізвище, посада.
Корсо знав, що має зазнати мук наступного дня, але 

ніяк не очікував опинитися першим у списку. Голова ви-
брав саме його, аби розпочати бал о 9-й ранку.

Поліціянт машинально відповів, заприсягнувся казати 
«правду й нічого, крім правди» та докладно виклав свою 
історію. Він усю ніч готував промову, підшукував ней-

1 Альфред Дрейфус — капітан Генштабу Франції, єврей за походженням, 
звинувачений у 1894 р. в шпигунстві на користь Німецької імперії і згодом 
висланий на каторгу. За два роки знайшли справжніх винуватців, Дрей-
фуса реабілітували, а сама справа набула широкого суспільного розголо-
су й навіть вплинула на історію всієї Європи.
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тральні слова, намагався приховати численні порушення, 
яких припустився в розслідуванні.

Стефан почувався ні в сих ні в тих. З голови не виходи-
ло те, що сказала Клаудія. Чи знала вона щось надважливе? 
Може, вони пропустили найголовніше? Він і гадки не мав, 
про що йдеться.

Доповідь Корсо тривала півгодини. Ніхто його не пере-
ривав, не ставив запитань — і він сподівався, що на тому 
все й закінчиться. Не дивно, що прокурор і потерпіла сто-
рона його не чіпали. Вони вважали, що його свідчення 
було вичерпним і не надто відрізнялося від того, що міс-
тило в собі звинувачення.

Але Клаудія підвелася й  попросила опитати «свідка».
Метр Мюллер уперше зняла з себе маску стриманості.
— Якщо я правильно зрозуміла, — промовила вона, — 

до 3 липня у вас не було жодної версії.
— Я щойно це пояснив, — огризнувся він.
— Насправді у вас ніколи не було жодної версії.
— Прошу?
— Якби капітан Жакмар — а вчора ми мали нагоду пере-

свідчитися в його завзятості й неупередженості — не по-
ділився з вами своїми підозрами, ви й не поглянули б у бік 
Філіппа Собєскі.

— Капітан звернув увагу на збіги між злочином 1987 
року й нашою справою. І виконав поліційний обов’язок, 
коли вирішив прийти й  доповісти, а  ми виконали свій 
і розпочали пошуки в цьому напрямку.

— Тож досить лише завітати до вас і поділитися химер-
ними враженнями, аби вплинути на хід розслідування?

— Аж ні. Характеристика Філіппа Собєскі збіглася з опи-
сом убивці.

— Під час розслідування ви про злочинця нічого не зна-
ли. Ним міг виявитися будь-хто.
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— Ні. Убивство Софі Серейс мало особливий почерк.
— Отже, ви вирішили, що почерк був той самий, що 

й у вбивці в Лез-Опіто-Неф?
Корсо відповів мовчанкою. Ще напередодні всі зрозумі-

ли, що між двома злочинами немає нічого спільного.
— Нам здалося, що неабияка подібність полягає в тому, 

що обидві жертви були зав’язані вузлами, білизною…
Клаудія схопила аркуш і замахала ним під носом Корсо. 

Він мимоволі відсахнувся.
— Ось список убивств від початку 1987 року, коли для 

скручування жертв використовували їхню білизну.
Звідки в неї ці дані? Він провів такі самі пошуки, але так 

нічого й не знайшов: fuck! 1

— У Франції?
— У Європі. Що вам заважало розширити пошук за межі 

нашої країни? Убивці також мандрують світом.
— Ідеться не лише про вузли. Собєскі схильний до на-

сильства й  імпульсивних дій, а тому відповідає характе-
ристиці вбивці. Дідько, він же понівечив Крістін Вуґ!

— І зробив це безладно. Геть не так продумано, як у ви-
падку двох останніх убивств.

Корсо не відповів. Марна річ.
— Тож ви завітали до Філіппа Собєскі й опитали його, — 

продовжила вона й підійшла ближче. — І він погодився?
— У нього не було вибору.
— Еге ж. Одного дня ви подзвонили в його двері, хоча 

у вас не було жодного доказу, й опитали щодо двох убивств, 
до яких він явно не був причетний.

— Собєскі добре знав потерпілих.
— І не лише він.
— У тюрмі він займався бондажем.

1 Чорт! Трясця! (Англ.)
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— Вузли, якими злочинець прив’язував жертви, не ма-
ють нічого спільного з цією дисципліною.

— Ми відшукали його скетчбук у льосі, суміжному з при-
міщеннями «Сквонка».

— Обвинувачуваний ніколи й не заперечував, що від-
відував клуб. Намалював чимало стриптизерок, і  не всі 
вони були замордовані. Ви поліціянт і  повинні бачити 
різницю між малюнком і вбивством.

Корсо відчув, як під пальцями, що стискали поруччя, 
виступив піт — найбільше він побоювався, що Клаудія 
згадає перший невдалий арешт Собєскі. Але їй було, 
очевидно, невигідно каламутити воду. Комп’ютер у ху-
дожника вилучили, і ніхто не знав достеменно, чи міс-
тилися в ньому знімки, що начебто були вкрадені з пер-
шого місця злочину. Утім, моторошна цікавість Собєскі 
до трупів і жаских сцен геть не слугували йому на ко-
ристь.

Стефан кинувся в останню контратаку:
— Але  ж не всі художники є  прихильниками таланту 

Ґойї, і  не в усіх у  майстерні зберігаються репродукції 
Pinturas rojas.

— Коли ви того дня дзвонили в  двері, то ще цього не 
знали.

Мимоволі Корсо вдарив об поруччя кулаком.
— Годі! Відповіді знаходять, тому що ставлять запитан-

ня, а не навпаки.
— Припустимо, — проказала вона й подалася назад. — 

Але Собєскі мав алібі для обох убивств, хіба не так?
— Так. Ми відразу це перевірили.
— Тоді навіщо ви продовжили вести розслідування в то-

му ж напрямку?
Тонкий натяк на стеження, яке він влаштував у Англії. 

Ще один камінь у  його город. Але тут Клаудії слід було 
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просуватися обережно: вбивство Марко Ґварніері, хай 
його справу й не розглядали в цьому суді, могло погірши-
ти стан речей для самого Собєскі.

— Для нас головне не покладатися на очевидність, — 
відказав він після недовгого мовчання.

Клаудія Мюллер зробила кілька кроків, — мовляв, за-
мислилася. Вона обмірковувала, відшліфовувала кожний 
рух  — написаний заздалегідь сценарій мав закінчитися 
виправдувальним вироком для її клієнта. Геть не проста, 
але гарна.

— Отож, — промовила вона й різко зупинилася перед 
ним, — коли у вас нічого немає, ви поводитеся так, ніби 
у вас щось є, а коли у вас щось є, — як, наприклад, алібі для 
обвинувачуваного, — ви поводитеся так, ніби у вас нічого 
немає.

Корсо заметушився всередині невидимого кола, що во-
на йому намалювала.

— До чого ви ведете?
Вона ступила крок до нього.
— Я хочу довести представникам суду, що ви як слідчий 

більше керуєтеся інстинктами, ніж об’єктивним фактами. 
Завжди були переконані у  винності Собєскі. Простими 
словами — «чистої води дискримінація».

— То що? — недоречно прохопилося в нього. — Слід-
ство довело його провину…

— Мушу нагадати вам норми закону, коменданте. Філіпп 
Собєскі вважається невинним до моменту проголошення 
вироку. Ми задля цього тут і зібралися: маємо визначити, 
винний він чи ні.

Корсо затупцював. Він почувався заручником за ого-
рожею.

— Слідство провели бездоганно, — обурився він. — Во-
но ґрунтується на речових доказах, які в рамах розсліду-



351

вання очевидного злочину дали міцну підставу вважати 
Філіппа Собєскі винним.

Він чітко вимовив кожне слово, наче переляканий учень, 
що торохтить завчений урок, не розуміючи в ньому ані слова.

Він уже очікував наступного випаду з боку Клаудії Мюл-
лер, але вона лише кинула:

— Дякую вам, коменданте.
Корсо розплющив очі. Він зажмурився, наче прирече-

ний на страту, якого заштовхнули до розстрільної роти. 
Але ніхто так і не вистрілив. Його помилувано з ласки ви-
щих сил.

Справді найгірше таки сталося: всі зрозуміли, що Корсо 
«вирішив», нібито Собєскі винний ще перед тим, як у ньо-
го з’явилися докази. І тепер метр Мюллер зловтішно чіпля-
лася до всього, до кожної подробиці, в якій звинуватили 
Собєскі.

Мимохіть Корсо пригадався процес над О. Дж. Сімп-
соном, американським футболістом, якого запідозрили 
у вбивстві колишньої дружини та її приятеля. Достатньо 
було довести, що слідчий був расистом, аби підірвати до-
віру до всієї доказової бази. На щастя, ще до цього не ді-
йшло, але прихована протидія вже розпочалася.

У глибині душі Стефан передчував інше. Клаудія Мюл-
лер намагалася зараз довести, що комендант Корсо при-
слухався лише до свого «інстинкту» й не захотів принай-
мні відірватися від очевидних фактів, що йому підкинули, 
та зазирнути далі.

Сумнозвісна постановка, на яку Собєскі посилався вже 
рік, сидячи в тюремній камері.

Якщо адвокатеса припинила наступ, значить, у неї є ва-
гоміші аргументи. Справжній убивця.

«Не переймайтеся. Він буде з нами в суді. Лише не за-
будьте після засідання його заарештувати».
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Далі цього ранку говорили про жертви. Їх відрекоменду-
вали близькі друзі, здебільшого стриптизерки. Побіжно 
описали недоліки Софі Серейс і Елен Десмора: в залі суду, 
як на цвинтарі, повага до померлих стримує бажання роз-
водитися про їхні вади.

Після сніданку пішла важка артилерія, виступали свідки 
від потерпілої сторони: фахівці, науковці, хлопці з Кримі-
налістичного обліку, історики мистецтва. У цій справі не 
було жодних свідків, які б щось бачили або чули й могли б 
звинуватити Собєскі безпосередньо. Були тільки речові 
докази — «тільки», бо ними завжди легко маніпулювати…

Близько 15:30 хода завершилася. Показали презентації 
Powerpoint, схеми, дані хімічного аналізу, математичні фор-
мули, зіставили картини та зробили чимало інших нудних 
речей. Навіть виступ Матьє Веранна міг би приспати ко-
каїнового наркомана, що потерпає від безсоння. Але тіль-
ки той, хто взагалі відключився, не зрозумів би, що в май-
стерні на вулиці Адрієна Лесена аж роїлося від органічних 
слідів Софі Серейс і Елен Десмора, а також інших невідо-
мих жінок.

Тож головне було досягнуто.
Філіпп Собєскі закатував обидві жертви у своєму під-

пільному сховку й  згодом перевіз їх туди, де вони були 
знайдені влітку 2016 року, але досі було незрозуміло, як він 
це здійснив, адже ніякої автівки не виявили, а сам худож-
ник водити машину не вмів. Проїхали.

Мордував він їх годинами, зв’язавши білизною і встро-
мивши голови в лещата. Понівечив і спостерігав, як вони 
задихаються в зашморгах і, відбиваючись, конають від бо-
лю. Слухачі аж заклякли, коли почули останні деталі. Кор-
со спостерігав за присяжними з певною зловтіхою: вони 
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насправді перелякалися, Собєскі загрожувало довічне 
ув’язнення.

А тоді виступили свідки з боку захисту.
Юнона Фонтре переповіла свою нехитру історію. Голова 

нагадав їй, що вона перед тим заприсягалася. Студентка 
навіть не відповіла. Далебі, вона намертво вчепилася у влас-
ну версію: голову опустила, очі втупила в підлогу. Корсо 
відчував: вона мало не переконала присяжних. Юнона зда-
валася щирою й набагато кмітливішою за просте дівчисько, 
що закохалося в митця, який її спокусив.

Коп уважно спостерігав за нею. Вона досі носила капелюх-
дзвіночок, який був модним у 20-ті роки, та мала дивацький, 
шикарно-хіпуватий вигляд. Але Корсо здогадувався: коли 
він опитував її вперше, щось, напевно, проґавив, адже вона, 
хоча й говорила правду, проте не всю. Причісувала версію.

Корсо волів би опитати її ще раз, але було запізно. Ані 
представники постраждалої сторони, ані прокурор теж не 
ризикнули поставити їй запитання. Вони, мабуть, і не звер-
нули уваги на певну неузгодженість деталей або, ймовір-
ніше, просто не хотіли надокучати відданій прихильниці 
художника. Так вони лише розлютять її, а вона ще запеклі-
ше відстоюватиме свою версію. Ми вже це чули, дякуємо.

Клаудія Мюллер теж нічого не спитала: мишка справила 
належне враження. Тепер усі були впевнені, що художник 
провів ніч у майстерні в обіймах студентки. Авжеж, речо-
ві докази були переконливими, але що можна порівняти 
з виразом обличчя, модуляцією голосу, присутністю живої 
людини?

А тоді виступила Діана Вастель.
Геть інша партитура.
Краса заможних. Корсо вона завжди здавалася пихатою 

й  суворою. Буржуазія розкішних кварталів прекрасна, 
звичайно, але неприступна. Її бездоганність, штивність, 
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гордовита байдужість відштовхують. Діана Вастель була 
іншою: кожне її слово, рух були просякнуті теплом і поступ-
ливістю. Вона нахилялася до вас і справді слухала — з по-
вагою та цікавістю. Уся її постать свідчила про симпатію до 
співрозмовника. Вона здавалася набагато люб’язнішою, ніж 
тоді, коли вони вперше зустрілися. Зачіска під каре набрала 
м’якших обрисів, заокруглилася з боків. Риси обличчя, наче 
намальованого чорним вугіллям і білою крейдою, здавало-
ся, хтось розтушував, позбавив різкості, розмив тіні навко-
ло них… Сама її постава слугувала достойним взірцем того, 
як стримано поводитися в житті взагалі й перед законом 
зокрема. Принаймні жінка ніби й  не помічала, що стоїть 
перед великою кількістю людей у залі. Якщо Юнона, міцно 
схопившись за поруччя, розмовляла із суддями вперто, Діа-
на трималася на відміну від неї цілком природно.

Назвавши своє ім’я та прізвище, вік — прошу? — і фах — 
жодного, — вона заприсяглася «говорити без ненависті, 
страху, розповідати всю правду й  нічого, крім правди», 
а тоді дала потрібні свідчення. У ніч з п’ятниці 1-го на су-
боту 2 липня, о 21-й годині вони з Собєскі пішли вечеряти 
в «Реле Плаза», що на проспекті Монтеня, відтак близько 
23-ї подалися до неї додому, в особняк на проспекті Анрі 
Мартена, щоб присвятити час «інтимним стосункам». Ху-
дожник залишив місце насолоди наступного ранку о 9-й, 
перед тим добряче поснідавши. Ось воно, солодке життя 
багатіїв!

Для сторони обвинувачення свідчення Юнони Фонтре 
було таким собі камінцем, закинутим у чобіт (і то досить 
великим камінцем). Але те, що розповіла Діана Вастель, 
вибухнуло, наче бомба: всі попередні закиди нараз пере-
творилися на порох. Якщо йняти віру словам королеви 
XVI   округу, надалі стає неможливим вважати Собєскі 
вбивцею танцюристок зі «Сквонка».
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— Як ви можете пояснити, що ваші свідчення повністю 
суперечать іншим матеріалам у досьє? — запитав голова 
Делаж.

— Я прийшла сюди не пояснювати, а  розповідати, що 
відбувалося насправді в моєму житті, от і все.

— Чи розумієте ви, що свідчите під присягою?
— Я щойно заприсяглася. Мені ще замало років, щоб 

хворіти на Альцґеймера.
У залі пролунав сміх.
Голова дещо роздратовано вів далі:
— Є чимало формальних доказів, які вказують на те, що 

Філіпп Собєскі вбив Елен Десмора в ніч, коли ви, як каже-
те, були з ним разом. Що на це скажете?

Діана Вастель зітхнула, але не від того, що була розлю-
чена, а через утому.

— Мені здається, це ваша проблема, а не моя.
Делаж поглянув на годинник: 16-та година. Для форми 

він спитав:
— Які стосунки ви підтримували з  обвинувачуваним?
— Гадаю, це й так зрозуміло.
— Я питаю про ваші почуття до нього.
Діана Вастель усміхнулася — неймовірно лагідна пані. Во-

на належала до світу заможної буржуазії, мешкала в розкіш-
ному кварталі, а здавалася такою близькою і спокусливою.

— Ми відчували…
У її голосі бриніла мрійлива ніжність. І вперше вона по-

вернулася до Собєскі. На ньому тепер був жовтий спор-
тивний костюм, як із фільму «Вбити Білла». Він здавався 
маленьким і непримітним, знітився в заскленій кабіні та 
скидався на маленьку golden fish 1 в  акваріумі, що міг би 
вмістити цілу акулу.

1 Золота рибка (англ.).
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— Ми відчували міцний потяг один до одного, — про-
вадила вона далі.

— Фізичний, чи ви про почуття?
— Про тіла, а  врешті-решт нас охопила надзвичайна 

ніжність. Можете назвати це коханням.
Вона вимовила останні слова дещо поблажливо, ніби 

зверталася до людей з нижчого світу, що були не спромож-
ні осягнути двоїстість і глибину їхніх стосунків.

— Ваша близькість не вплинула якось на вашу пам’ять, 
спогади, адже ви могли б і переплутати дати?

— Ні, пане Голово.
Суддя якусь мить мовчав. Краєм ока він спостерігав за 

нею й мимоволі милувався, що й не дивно.
— Пані Вастель, — проказав він нарешті. — Ви заміжня 

жінка, а так легко зізнаєтеся в тому, що провели ніч із ко-
ханцем?

— Ну то що?
Діана вимовила це так, що питання голови вже здавало-

ся недоречним.
— Після вашого зізнання у вас не було неприємностей 

із чоловіком?
Вона широко усміхнулася: а  суддя й  справді бовдур 

якийсь.
— Я вам казала, що тоді він виїхав у справі до Гонконгу, 

правда? А там у нього є інша жінка й двійко дітей.
Мішель Делаж раптом став схожим на людину, що не 

встигла на потяг і зараз стоїть розгублено на пероні. Він 
ніяк не міг уторопати, за якими правилами існує світ Діа-
ни Вастель.

Зі свого боку Корсо сподівався, що генеральний адвокат 
і сторона обвинувачення каменя на камені не лишать від 
її промови, спіймають на даті, певних обставинах або да-
дуть пояснення її брехні: кохання, шантаж абощо.
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Але ніхто з них не скористався з права опитати свідка. 
Як і у випадку з Юноною Фонтре, вони воліли не чіпати 
жінку, що здавалася такою впевненою в собі. Роздражнити 
її значило б лише погіршити ситуацію.

А тоді естафету прийняла Клаудія Мюллер:
— Пані Вастель, — сказала вона, підводячись, — у мене 

є до вас лише одне питання. Тієї ночі ви були із Собєскі 
сам на сам?

— Ні.
Зала судових засідань ледь не вибухнула від галасу.
— Стривайте, — втрутився голова, — ви ж неодноразо-

во стверджували, що провели ніч із Собєскі й у вас були 
інтимні стосунки.

— Це не означає, що ми були сам на сам. Що більше, то 
краще…

Суддя був вражений.
— Ви ніколи не згадували про інших партнерів!
— А ніхто й не питав.
Ґвалт посеред слухачів посилився. Голова був змушений 

просити обурену публіку дотримуватися порядку.
— Хто був з вами? — спитала Клаудія Мюллер і вже на-

певно знала, якою буде відповідь.
— Справжнього імені я не знаю. Його кличуть Абелем. 

На штиб експерта.
— У якій галузі?
— Розваг. Він бере участь, дає поради. Приносить рема-

нент, стимулятори. Справжній профі.
У залі тепер всі уважно слухали: аудиторію насправді 

захопила мандрівка у світ розпусти.
— О котрій годині він прийшов?
— Приблизно опівночі.
— А о котрій вийшов?
— Близько третьої ранку.
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— І всі три години Філіпп Собєскі не полишав примі-
щення?

— Звичайно, ні. Він навіть був таким активним.
Пролунав сміх. І  знову голові довелося заспокоювати 

присутніх.
— Гарна історія, але де ж шукати цього Абеля? — про-

мовив він чи то гнівно, чи по-панібратськи. — Чому його 
немає в списку свідків?

Він звертався зокрема до адвокатеси Мюллер, яка 
з усмішкою відказала:

— Він там є, пане Голово. Насправді його звати Патрік 
Б’янкі, і він виступатиме наступним.

Мішель Делаж мимоволі поглянув на представника про-
куратури, але той заглибився у список в пошуках прізвища 
свідка. Метр Софі Злітан, уповноважена з боку сторони 
обвинувачення, теж копирсалася в «маршрутному листі», 
складеному на той день.

Як вони всі могли таке проґавити?
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Патріка Б’янкі ніхто не помітив у списку свідків. Але й у ва-
гоні метро або на виборчій дільниці ніхто б його також не 
помітив. Середнього зросту, чимось схожий на спортив-
ного тренера (на ньому був костюм «Adidas»). Років три-
дцяти, коротко стрижене волосся, веселе обличчя, кирпа-
тий ніс, іскристі чорні очі. Такий міг би знятися в рекламі 
попкорну, чогось на кшталт «сніданку чемпіона».

Він відрекомендувався згідно з правилами, і голова га-
ряче, майже збуджено взявся його допитувати. Було не-
зрозуміло, звідки така завзятість: бажання дійти правди 
чи просто цікавість?

— Які ваші обов’язки за фахом?
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— Офіційно я звукооператор кінематографа.
— Я про вашу іншу роботу. Що стосується нинішньої 

справи.
Чолов’яга махнув головою, а тоді обвів поглядом суддів 

і присяжних, ніби хотів переконатися, чи всі його уважно 
слухають. Очевидно, це був його зоряний час.

— Я — організатор. Організатор забав.
— Докладніше.
— Я спонукаю клієнтів дати ширшу дорогу своїм бажан-

ням, забути про забобони, нагляд суспільства.
— У вас багато… поціновувачів?
— Чимало. Я допомагаю знудженим подружжям, кохан-

цям у хвилину скрути, закоханим, які шукають нові вра-
ження…

Делаж перервав:
— Як вони вас знаходять? З вами зв’язуються?
— Через інтернет.
— Як давно ви займаєтеся цією діяльністю?
— Років десять. Почав у клубах з обміну партнерів, там 

і  здобув віддану клієнтуру. На жаль, держава не визнає 
такої діяльності. Ось чому я гарую додатково, тобто пра-
цюю артистом за тимчасовими контрактами…

У залі залунав сміх. Навіть Собєскі злегка усміхнувся. 
Що більше свідчень він чув на свою користь, то жвавішим 
ставало його обличчя.

— Того вечора, — провадив Делаж, — хто з вами зв’язу-
вався?

— Діана Вастель. Пополудні.
— Коли точно ви прийшли?
— Опівночі.
— Філіпп Собєскі був удома?
— І клієнт був уже при роботі, якщо можна так сказати…
— Як саме ви мали втрутитися?
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Абель скинув оком на Собєскі: чи можна говорити в су-
ді про все? Корсо повірити не міг. У процесі розглядали 
подвійне вбивство, а цей «організатор забав» сумнівався, 
чи етично зраджувати таємниці професійного курвара.

На знак дозволу Собєскі йому підморгнув.
— Отож, мене покликали, аби мати інтимні стосунки 

з Філіппом, а сам він тим часом розважався з Діаною. За-
дум зрозумілий?

Голова мимохіть підтакнув. Клаудія сиділа неподалік 
і тішилася. Чи то слухачі зніяковіли, чи Абель так жарту-
вав, але всі вірили тому, що він патякав.

Тренер повідомив інші деталі та повністю підтвердив 
розповідь Діани Вастель. Своєрідну нотку його свідченню 
надавали історії про фалоімітатори, гелі-змазки й аналь-
ний секс.

Досі подруги Собєскі здавалися щирими, утім, кохання 
(чи якесь інше почуття) могло б збивати їх із пантелику, 
спонукати до брехні на допиті, або ж вони просто могли 
переплутати дати й розклад. Коли втрутився Абель, тон 
розповіді змінився: став безстороннім і неупередженим.

Прокурор і сторона обвинувачення почувалися ніяково 
й мовчали:

— Питань немає, пане Голово.
У Клаудії Мюллер їх теж не було. Місія виконана.
Корсо поглянув на високі вікна зали засідань: червоно-

гаряче пополудневе світло нагадувало, що незабаром де-
бати закінчаться. Наближалася 18-та година  — всі вже 
були виснажені.

Голова хотів оголосити кінець засідання, як раптом під-
велася Клаудія Мюллер.

— Пане Голово, я б хотіла, аби прослухали ще одну осо-
бу для отримання додаткової інформації.

— Саме зараз?
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— Він приїхав навмисно й  мав би повернутися назад 
увечері.

— Хто ж він такий?
— Джим Делавей, його більше знають як «Little Snake» 1.
— Задля чого він мав би з’явитися в суді?
— Це той чоловік, з  яким Філіпп Собєскі провів ніч 

з 6-го на 7 липня в Блекпулі.
Тепер уже підплигнув Корсо: звідки вона його витягла?
Галас пробіг залом, як брижі гладінню моря.
— Пане Голово, — втрутився Ружмон, — я протестую. 

Блекпульські події тут не обговорюються.
— Що ви скажете? — спитав Делаж Клаудію напрямки.
— Пане Голово, блекпульська справа не входить до про-

цесуального порядку денного, але близько стосується де-
батів. Зрештою, комендант Корсо не приховував, що при-
сутність обвинуваченого в  Блекпулі в  ніч, коли сталося 
вбивство, є підозрілою.

Голова погодився:
— Отож?
— Вимагаю, аби ця підозра була знята з  мого клієнта 

й більше ніяк не впливала на рішення суду присяжних.
— Гаразд.
Корсо очманіло витріщився на Джима «Змійку» Дела-

вея, «першокласного смочка», мару, що Собєскі, як він 
думав, сам собі вигадав, людину-алібі, якого англійські 
поліціянти так і не спромоглися знайти. Як їй удалося від-
копати хлопця, якщо жоден радар його не виявив? Запро-
понувала грошей? Заплатила приватно на місці? Що не 
кажи, а молодець.

Є ще одна можливість — свідка вона повністю підготу-
вала, залучивши до справи якогось наркомана, ладного 

1 Змійка (англ.).
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розповісти будь-що. Але Клаудія не з тих, що так ризику-
ють. Корсо роздивлявся каланчу, що наближалася до по-
руччя, і,  нарешті, впізнав молодика: саме з  ним Собєскі 
з присмоктом цілувався у провулку педиків.

Зненацька почав вимальовуватися інший сценарій. Тієї 
ночі художник шукав собі дупу і так натрапив на Змійку. 
Корсо наживо бачив, як між ними спалахнула раптова при-
страсть. Відтак прибігли скіни. Бійка. Втеча. Розгін. Коханці 
просто причаїлися десь у сховку й весело провели час разом.

Корсо проймав циганський піт. Невже він знову пішов 
не тим шляхом? І Собєскі невинний? А химерне тверджен-
ня про «постановку» виявиться слушним? З цього випли-
ває, що сам убивця розкидав речові докази в  майстерні 
Собєскі, своїми руками кував лихо проти художника, щоб 
той сів замість нього. Утім, чому б і ні?

Змійка говорив з таким неприродним англійським ак-
центом, що Корсо аж вивертало. Наприкінці кожного ре-
чення він ніби випльовував із себе зневагу і втому. Зовніш-
ність цілком відповідала голосу: млявий, немитий — наче 
не хотів опускатися (або підніматися) до вимог матеріаль-
ного світу. Довге пасмо волосся, немов напіввідірвана што-
ра, закривало частину обличчя — він постійно відкидав 
його головою або рукою назад манірним жестом кінозірки.

Але через жорсткий писок і тату Джим радше скидався 
на зухвалого задерія. Був більше схожий на хулігана, ніж 
на «Прісциллу, королеву пустелі» 1. Блекпульський сучий 
син, зачатий однієї ночі після того, як його батьки хлисну-
ли кілька кухлів пива.

Змійка почав розводитися про те, що Корсо бачив на 
власні очі: про зустріч у кварталі голубих, довгий поцілу-

1 “Пригоди Прісцилли, королеви пустелі” — австралійський фільм- трагі-
комедія за участю ґея, трансвестита і транссексуала.
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нок, погром, утечу… Невимушено пояснив, що вже кілька 
років ловить клієнтів у  цьому кварталі, а  Собєскі йому 
здався великою рибою в будь-якому сенсі.

А найцікавіше, що розповідь велася англійською. Клаудія 
привела перекладача, кожному присяжному видала навуш-
ники і в такий спосіб справді почала керувати процесом. 
Корсо був ошелешений: звинувачення, яке ще вчора про-
ходило так гладко, тепер перевернули догори дриґом…

— Де саме? — з нетерпінням у голосі спитав голова.
І той пояснив, що привів клієнта до халабуди, яку зда-

вали в річну оренду.
— Адреса вам ні про що не скаже. Це поблизу того місця, 

де проводять Великі національні перегони — бісові амери-
канські гірки, чортів гармидер. Тому я  за оренду плачу 
якусь фігню…

— А Філіпп Собєскі лишився з вами на цілу ніч?
— До світанку, honey 1. Після погрому мій жабоїд ніяк не 

міг прийти до тями. — Делавей підморгнув Собєскі, який 
у відповідь послав повітряного поцілунка. — Довелося всю 
ніч його заспокоювати.

Делаж промимрив кілька слів, поправляючи окуляри. 
Йому не подобався ані цей тип, ані його слова, ані вся 
спланована вистава (судді й присяжні з навушниками на 
головах скидалися радше на міжнародний Гаазький три-
бунал). Але найбільше йому не подобалося, що процес 
вийшов з-під контролю. Із самого початку домовлялися, 
що дебати триватимуть кілька днів і щасливо закінчаться 
вироком. Але виявилося, що не все так просто. Його при-
речений погляд наче промовляв: «Завжди та сама халепа».

— Чому ви раніше не попередили поліцію?
— Ми з поліцайнею не надто приятелюємо.

1 Сонечко, милий (англ.).
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— Як же ви на це наважилися рік потому?
Він метельнув чуприною в бік Клаудії Мюллер, що не-

зворушно сиділа на своєму відгородженому місці.
— Он там — бачите Кетрін Зету Джонс? Це вона мене 

переконала.
Корсо спало на думку, що вона й справді схожа на ак-

торку, але була стрункішою і  таємничішою. Судді пере-
зирнулися: зрозуміло, що Клаудія Мюллер заплатила Джи-
му Делавею на прізвисько «Змійка», аби той приперся до 
Парижа аж сюди. Усе це було цілком незаконно, але саме 
тут і саме зараз було недоречним з’ясовувати, як саме вона 
його змусила приїхати. Головне — результат.

Голова не дозволив опитати пройдисвіта. Досить тих 
дурощів. Він оголосив кінець засідання так, наче востаннє 
вдарив у гонг.

На виході з суду слова людей, що ділилися враженнями, 
відлунювали від кам’яних стін, а лемент журналістів, які 
щось вигукували в мобільні телефони, здіймався під саме 
склепіння. Усі зійшлися на тому, що засідання завершило-
ся внічию (1 : 1), а на завтра призначили післяматчеві пе-
нальті.

Корсо прискорив крок і поквапився в бік заднього ви-
ходу. Хотів перехопити адвокатесу на сходах палацу.

— Непогана контратака, — гукнув він до неї, коли вона 
з’явилася між колонами.

Клаудія Мюллер запалила «Marlboro» й перейшла на «ти»:
— Незабаром і не таке побачиш.
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Наступного дня Корсо ще не встиг сісти, як Клаудія Мюллер 
покликала нового психіатра, Жана-П’єра Одісьє. Додаткова 
експертиза? Ні, він мав виступити як простий свідок. Пси-
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хіатр, який з 1988 року працював у Центральній паризькій 
клініці, виконував обов’язки голови служби в державному 
закладі охорони здоров’я (ДЗОЗ) «Білий Дім», був профе-
сором на факультеті медицини Університету Париж-Декарт 
і «другом» Філіппа Собєскі.

Лікар пояснив, що вже понад п’ятнадцять років два ра-
зи на тиждень проводить консультації у Флері в партнер-
стві з  медичними службами слідчого ізолятора. Там він 
і познайомився із Собєскі.

Посивіле скуйовджене волосся облямовувало його при-
страсне й уперте обличчя, на якому читалися досвід і ро-
зум, що, мабуть, жінкам подобалися більше, ніж його ак-
торська зовнішність.

Він зосереджено доповідав, але геть не здавався при-
гніченим. Наче холоднокровний снайпер, прийшов, аби 
розповісти те, що мав розповісти.

— Тож ви лікували Філіппа Собєскі від психічних роз-
ладів? — запитав голова дебатів.

— Аж ні.
Лікар так сухо відповів, що Мішель Делаж аж підскочив. 

Учора був важкий день, а сьогодні й поготів несила терпі-
ти пиху якогось вилупка.

— Я ніколи не допомагав йому як лікар. Але підштовхнув 
до малярства.

Голова повернувся до Клаудії Мюллер.
— Метре, нагадую вам, що обвинувачуваного судять за 

два вбивства. Чи є доречним знову вислуховувати оди на 
честь художніх здібностей Філіппа Собєскі?

— Авжеж, пане Голово.
Клаудія відповіла твердо. Корсо нутром відчув: ось вони 

й дісталися лінії оборони. Що вона надумала?
— Гаразд, — здався Делаж. — Прошу розповісти, за яких 

обставин ви зустрілися з Філіппом Собєскі?



366

— Коли я  надаю консультації, завжди спостерігаю за 
змінами настрою деяких скажімо… небезпечних в’язнів.

— Собєскі був одним із таких?
Одісьє кивнув. Маленький, худенький, він гордо від-

кинувся назад і  тримався за поруччя, наче впевнений 
у своїй правоті оратор.

— Це був справжній баламут. Повставав проти будь-
якого свавілля, нав’язував свої правила й залякував інших 
в’язнів. Насправді важкий характер. Я звично оглянув йо-
го та виявив певну особливість у тому, як він сприймав 
дійсність.

— Поясніть.
— Деякі тести стосуються кольорів. Надчутливість у цій 

сфері — сигнал небезпеки. Людина з біполярним розладом 
особистості, наприклад, з наближенням маніакальної кри-
зи стає чутливішою до відтінків, ніж зазвичай.

— Собєскі потерпав від цього синдрому?
— Скаржився на те, що в нього перед очима виблиску-

ють зображення, тремтять кольори. Він був надчутливим 
до зорових подразників, а особливо до живопису.

— Тобто… як за синдрому Стендаля?
Одісьє насмішкувато усміхнувся.
— Знаєте, — весело проказав він, — синдром Стенда-

ля — радше міф. Нещодавно зрозуміли: ця недуга, прита-
манна для відвідувачів музеїв, головно пов’язана з тим, що, 
споглядаючи твори мистецтва, людина довго стоїть із за-
дертою головою. Кров приливає до мозку, і можна легко 
знепритомніти.

Голова насупився: дякую за лекцію.
— Тоді про що ви говорите?
— Спочатку я  думав, що Собєскі потерпав від частих 

змін настрою. А насправді його чутливість не була ознакою 
патології, якщо не ставитися до мистецтва, як до хвороби.
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— І тоді ви зрозуміли, що Собєскі — художник?
— Як би вам пояснити… Малярство кликало його до 

себе, і тіло відгукнулося на поклик.
У залі пролунали несхвальні голоси. Одісьє вже ніхто не 

вірив: надто езотерично.
Він відчув, що слід виправити те, що сталося, й пере-

йшов до конкретних фактів:
— Я організував художні майстерні у Флері. Саме там 

Собєскі почав творити. Малював, писав, надихався репро-
дукціями з бібліотечних книг. Він мав… неабиякий хист. 
Крім того, заняття живописом урівноважувало його ду-
шевний стан. Щоразу він брався за картину, як до нього 
повертався спокій. Начебто завоював його собі… Долучив 
до себе.

— Отже, малярство втихомирило Собєскі?
— Без сумніву. Заняття живописом вилікувало його від 

самого себе.
У Мішеля Делажа, здавалося, вичерпалися всі запитан-

ня, і в залі ніхто не міг уторопати, для чого було потрібне 
останнє свідчення. Насамкінець голова надав слово сто-
роні обвинувачення, яка зі свого боку передала його Кла-
удії Мюллер:

— Лікарю, я хотіла б уточнити. Наприкінці 90-х, за кіль-
ка років до звільнення, Собєскі вже цілком оволодів мис-
тецтвом живопису?

— Можна так сказати, звичайно.
— Ви не пригадуєте, чи був якийсь художник, що й на-

далі викликав у нього… хворобливу реакцію?
— Авжеж, Франсіско Ґойя. Він був у  захваті від його 

картин, і водночас вони допроваджували Філіппа до шалу. 
Той намагався їх скопіювати, але марно.

— Ви, бува, не про Pinturas rojas говорите? — закинула 
Клаудія.
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— Ні. Тоді їх ще не знайшли. Його особливо захопили ви-
ставлені в музеї Прадо Pinturas negras. Він постійно їх пере-
мальовував, намагався своїми силами позбутися цієї… мани.

— Вдалося?
Одісьє ніжно поглянув на Собєскі: психіатр, очевидно, 

ані на мить не повірив, що художник міг когось убити.
— Гадаю, що так. І створив свій стиль. На його широких 

полотнах зображені стриптизерки й зірки порно. Він про-
клав свій шлях і позбувся настирливих думок.

— Дякую, пане лікарю.
Психіатр зник, а слухачі так нічого й не втямили.
— Метре, — заявив голова, — я не надто добре розумію, 

для чого слугувало останнє свідчення. У нас обмаль часу.
Клаудія Мюллер підвелася й попрямувала до суддівської 

трибуни.
— Пане Голово, дякую, що дозволили відхилитися від 

головної теми в бік мистецтва. Це справді надважливе для 
подальшого розгляду.

— Себто?
— Розслідування виявило, що вбивця знаходив натхнен-

ня у трьох Pinturаs rojas Франсіско Ґойї для того, щоб калі-
чити жертви. Словом, він силувався відтворити на облич-
чях Софі Серейс і Елен Десмора дух картин Ґойї, зокрема 
полотна під назвою «El Grito» 1, де зображений крик по-
раненого каторжанина.

Голова розвів руками.
— І справді ви нагадали нам, якими важливими для ва-

шого клієнта були картини Ґойї. Здається, це лише посилює 
його вину…

— Ні, пане Голово. Досі комендант Корсо й суддя Тюреж 
пробували пов’язати між собою захоплення художника 

1 Крик (ісп.).
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й спосіб, у який були скоєні злочини. Так ось, в основі ін-
тересу Собєскі до «Червоних картин», виставлених у музеї 
Фонду Чапі, лежить щось інше. Вона не має нічого спіль-
ного з убивствами, які ми розглядаємо.

Корсо скинув оком на Собєскі у заскленій клітці й за-
кляк: гівнюк знову поглядав насмішкувато, з  виглядом 
переможця. Очі покидька сяяли, і поліціянт одразу зрозу-
мів, що незабаром на нього самого чекає поразка.

І не дарма він цього боявся, бо адвокатеса Мюллер по-
прямувала до заскленої кабіни і звернулася до клієнта:

— Філіпп Собєскі зараз сам розповість, чому він так ці-
кавиться трьома знайденими у 2000 році картинами Фран-
сіско Ґойї.

Тиша. Напруга. Запаморочення.
Обвинувачений нахилився над мікрофоном і поглянув 

голові суду просто в очі.
— Дуже просто, пане Голово, це я їх написав.

71

На лавах збуджено зашепотіли, але це тривало недовго: 
всіх надто ошелешило почуте; а  тоді голова знову взяв 
ситуацію в свої руки.

— Метре, — гаркнув він, звертаючись до Клаудії, — ми 
тут зібралися не задля вистави.

Адвокатеса сміливо наблизилася до трибуни  — тепер 
вона стояла спиною до глядачів.

— Пане Голово, — вимовила вона голосно, — Філіпп Со-
бєскі вирішив зізнатися, але не в тому, що ви очікуєте по-
чути, а в тому, що остаточно зніме з нього обвинувачення 
у скоєнні згаданих злочинів.

— Чому ж він не зробив цього раніше?
— Надайте йому слово — і ви зрозумієте.
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Голова незадоволено, але водночас утомлено махнув 
рукою.

— Обвинувачуваний, вам надається слово.
Собєскі почувався на коні. З високих вікон, ніби з теа-

тральних рамп, на нього падало літнє світло. Він одягнув 
чистий костюм, світлу сорочку в тонкі смужки, білу шовкову 
краватку. Йому, звичайно, заборонили надіти капелюх (або 
Клаудія просто порадила забути про нього), але натяк був 
зрозумілим: Філіпп Собєскі перевтілився у Френка Нітті, 
яким його представив Брайан Де Пальма в «Недоторканих».

— Пане Голово, — лагідно заговорив він, — як було ска-
зано, я відкрив для себе живопис у книжках. Почав олівцем 
перемальовувати ілюстрації, потім випросив фарби й по-
чав відтворювати картини. Перші спроби виявилися не-
зграбними, але в мене було замало досвіду, і однаково ви-
ходило непогано…

— Ближче до суті, — змучено проказав голова.
Собєскі усміхнувся, підняв брови й окинув очима залу. 

Корсо побачив знайомий вираз удаваної покори на глуз-
ливій лисячій мармизі. Рік у  тюрмі його не зламав. Він 
просто чекав нагоди.

— Але Ґойя став моїм справжнім кумиром.
— Професор Одісьє вже нам це пояснив.
— Ні. Я поставив собі за мету стати таким, як Ґойя.
Делаж не надто зрозумів, що Собєскі хотів сказати, але 

не почав розпитувати, навпаки — прискорив хід процесу:
— Тож після виходу з в’язниці ви й далі копіювали твори 

художника?
— Ба більше, я писав нові картини Ґойї. Відтворював його 

стиль, епоху, фактуру. Такі полотна я зберігав для себе, тому 
що вони задовольняли мене більше, ніж мої твори.

Голова холодно вислухав. Він застиг у бганках своєї чер-
воної мантії та був схожий на бубнового короля. А Собєс-
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кі — на лукавого, підступного джокера, ладного зіграти за 
будь-яку карту.

— Ця епоха — не для мене, — вів далі пройдисвіт. — Сра-
ти я хотів на сучасне мистецтво — усі ці лобурі ледь не зі 
шкіри пнуться, аби їх помітили, а самі насправді не годні 
вигадати нічого нового. Навіть мої картини, тобто ті, що 
я підписую своїм ім’ям, загрузли в тій самій бісовій багнюці.

— Ваші твори не своєрідні?
— Ну, в мене є свій почерк. Але в моїх картинах немає 

нічого надзвичайного або революційного. Невеличке збу-
рення в широкому рівному потоці.

— Тому ви взялися писати в стилі Ґойї?
— Я сам — Ґойя, — проказав він, нахилившись над мі-

крофоном. — Художник понад часом і простором.
Навколо нього тиша стала такою щільною, як бутова 

кладка стін у  залі. Перед слухачами поставала набагато 
цікавіша людина, ніж той убивця, якого намагалися зма-
лювати із самого початку.

Корсо, як і всі решта, не надто розумів, до чого приведе 
сповідь Собєскі, але здогадувався, що під час розгляду 
справи той легко виліпить із себе новий образ.

— З усіх картин Ґойї мене найбільше бентежили Pinturas 
negras. І не лише їхній стиль, але й обставини, за яких вони 
були створені. Ґойя писав їх, коли був уже старим, хворим, 
глухим…

— Авжеж, Собєскі.
Сутенер провадив далі, ніби й не чув:
— Ґойя написав цю серію не на полотнах, а  на стінах 

кам’яниці. Жахи, примари, маячню з голови він переніс на 
мури. У нього не було вибору: адже його зусібіч оточувала 
тиша. Я ототожнив себе з ним і писав моторошні картини 
в його стилі. Мене надихало те, про що я згадував у камері. 
Я теж роками жив у Будинку Глухого.
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Делаж заговорив голосніше, немов художник справді 
був калікою:

— Собєскі, як усе це пов’язати із вбивствами Софі Се-
рейс і Елен Десмора?

Митець підніс руку, щоб перервати суддю: наберіться 
терпіння.

— Коли я вийшов із тюрми, то не став негайно знаним 
художником, що з будь-якого приводу вже дає інтерв’ю. 
Як і  всі колишні в’язні, я  пройшов програму соціальної 
«реадаптації». Одна зі спілок підшукала мені місце поміч-
ника реставратора старовинних картин. Там я всьому й на-
вчився. Можете самі переконатися: гарував день і ніч, усі 
три роки.

Голова зиркнув на годинник, але не перервав обвинува-
чуваного. Не кожного дня можна спостерігати за тим, як 
убивця обертається на фальсифікатора, тіла стають кар-
тинами, і все це — протягом кількох днів у стінах суду.

— Над створенням своїх Pinturas negras я працював чо-
тири роки. Мені вдалося чудово скопіювати стиль Ґойї, 
а головне — розв’язати технічні проблеми.

— Які технічні проблеми?
Питання вихопилося в голови. Він наче розривався між 

цікавістю та відчаєм від того, що процес так далеко від-
хилився від основного напрямку.

Собєскі прокашлявся. Його очі променіли. Він знову 
зумів, блукаючи манівцями, домогтися, аби йому дозво-
лили влаштувати шоу. Спектакль на штиб неймовірного 
фокуса.

— Усі думають, що в роботі фальсифікатора найсклад-
нішим є скопіювати стиль. Але це не єдине завдання, до 
того ж його можна досить легко виконати. Справжні пере-
шкоди чинять сучасні винаходи: знайдену в наші дні кар-
тину старого митця піддають численним аналізам на ав-
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тентичність. Ворогом теперішніх підроблювачів є не стиль, 
а хімія.

— Ми тут зібралися, аби судити за вбивства. До чого ви 
ведете?

— Зараз поясню. Для виготовлення фальшивки я роз-
робив стислий план послідовних етапів на основі старо-
винних полотен і складних сполук. У ніч, коли вбили Софі 
Серейс, я завершував один із таких творів.

— Довести зможете?
— Я працював не сам.
— А з ким?
— З Юноною Фонтре.
У залі знову загуділи. В голові Корсо майнув образ ді-

вчини, яка шліфувала в заростях бамбука якісь посередні 
скульптури. Допомагати Собєскі створювати нові картини 
Ґойї, мабуть, вельми небезпечно, вельми збуджує кров.

— Тієї ночі ви мали інтимні стосунки?
— Авжеж. — Усміхнувся. — Коли підсихало полотно.
— Годі бавитися з нами, Собєскі, і висловлюйтеся ясні-

ше. А якщо ви знову нам підсуваєте того самого свідка, то 
не знаю, що тут нового для нас.

Собєскі ще раз зітхнув. Акторство або в крові, або його 
нема.

— Так піч перевірте.
— Яку піч?
— Коли підробляють картину, найважливішим є  етап 

просушування. Я вигадав техніку для того, щоб швидко 
висушувати полотно й водночас змогти відтворити багато-
річний робочий процес. Після обробки в печі мій фальси-
фікат твердий, наче камінь, як справжнє старовинне по-
лотно.

Корсо згадав, як стояв перед величезною піччю. Вони 
з Барбі тоді думали, що віднайшли нового Ландрю.
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— Отож? — запитав голова.
— Отож, випалювання здійснюється в декілька етапів. 

Лише я можу налаштувати час, підібрати потрібну темпе-
ратуру. Я годинами сушив картину, перевіряв, знову су-
шив, перевіряв…

— І ми маємо повірити вам на слово? Де ця картина? Що 
на ній зображено?

Собєскі відсахнувся, сидячи в заскленій кабіні.
— Ніколи вам цього не скажу.
— Чому?
— З етичних міркувань. Твір, що я  написав тієї ночі, 

мабуть, тепер висить у музеї, або ж я його спалив. Це сто-
сується лише мене.

— Собєскі, ви ризикуєте своєю свободою!
Фальсифікатор знову нахилився над мікрофоном.
— Перевірте пам’ять печі. Там записані всі операції в той 

день. Покличте фахівців. Ніхто не може підробити цю про-
граму. Цифри свідчать про те, що я був у майстерні під час 
убивства.

Голова розвів руками — ефектно змахнув пурпуровими 
рукавами.

— Усе це — пусті балачки, — безцеремонно сказав він. — 
Як повірити, що ви справді підробляєте картини, якщо ви 
навіть не називаєте своїх «творів»?

— Я називав: Pinturas rojas у Мадриді. Проаналізуйте їх 
і побачите.

— Хіба цього не зробили, коли їх купували?
— Звісно, що так, але я знаюся на своїй роботі. І писав 

картину на старовинному полотні, сам її обробив. Вико-
ристав старовинні фарби, якими послуговувалися у XVIII 
сторіччі, за часів Ґойї…

— І ніяк не можна визначити, картина справжня чи під-
роблена під стару?
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Собєскі усміхнувся. Схилився над мікрофоном — у бі-
лому костюмі він справляв неабияке враження. У шовко-
вій краватці скидався на бувалу рок-зірку, марнотратника 
життя, на обличчі якого залишилися сліди колишніх зло-
вживань.

— У моїй роботі є одна слабина. Іспанські фахівці не по-
мітили її. В картині я використав свинцеве білило, як і то-
дішні художники. Але дарма: сучасне білило відрізняється 
від того, яким послуговувалися у XVIII сторіччі, ізотопним 
складом, а також кількістю олігоелементів.

Голова скривився:
— Забагато вузькопрофесійних термінів…
— Підсумовую. Білило, що я його використав, містить 

свинець, який сам містить уран, а в наш час його вже мож-
на виміряти. Атоми зникають, коли минають століття. 
Проаналізуйте мої Pinturas rojas під цим кутом і ви поба-
чите, що в них досі є такі атоми, а тоді стане зрозуміло: 
картини написані не раніше, ніж десять років тому.

— І цього буде досить для того, щоб виправдати вас?
Собєскі усміхнувся.
— Запис запам’ятовувача печі, свідчення Юнони — хіба 

цього мало, аби поглянути на справу з іншого боку? Доки 
я  тут, просвітіть рентгеном Pinturas. Насподі ховаються 
сцени полювання із собаками та павичами. Вони були зо-
бражені на старовинних полотнах, які я придбав. Можу 
вам їх намалювати. Лише підроблювач, що наносив фарби 
на полотна, знає, що зображено насподі.

Публіка аж рота роззявила. Голова силувався оговтати-
ся. Прокурор і адвокат позивачів заклякли в кріслах: вони 
не лише вірили в те, що почули, але й знали, що їм нічим 
крити це зізнання.

А Клаудія Мюллер ледь стримувалась, аби не виказати 
безмежної радості, що її охопила.
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Собєскі знову заговорив, хоча ніхто не надавав йому слова:
— Ви звинувачуєте мене в  двох убивствах (або трьох, 

якщо заманеться), але жодного безпосереднього доказу 
у вас немає: ні відеозаписів, ні свідків, навіть слідів з місць, 
де знайшли тіла. Тільки те, що будь-хто міг би підкинути 
в мою майстерню. Тож намагаюся вам довести, що в ніч, 
коли вбили Софі Серейс, я був у своїй майстерні.

Корсо метав громи й блискавки. Собєскі таки виплута-
ється. А  він до кінця своїх днів розплачуватиметься за 
помилку в слідстві.

— Отже, ви воліли  б сісти за підробку, а  не за вбив-
ства? — спитав бубновий король. — Я вас розумію.

— Не в тому річ, пане Голово. Я бажаю, аби мене судили 
за те, що я вчинив, а не за те, чого не робив.

— Але ви досі приховували від нас вашу справжню ді-
яльність.

— Я не відрізняюся від решти людей, — усміхнувся Со-
бєскі, — сподівався пройти між краплями дощу.

— Принаймні ви здаєтеся щирим.
— Я художник. Ґойя. Киньте мене в  буцегарню, дайте 

пензлі й фарби — і я зможу існувати далі.
Корсо відкрив для себе, на чому був насправді схибле-

ний Собєскі: річ не смертельна, проте цілком художня. 
Чудернацький — і захопливий — випадок шизофренії на 
ґрунті малярства. Він скинув оком на присяжних. Йолопи 
не лише вірили тому, що той говорив, але й дивувалися 
цікавій суміші проклятого митця, перевтіленої примари 
та впливового бандита.

Поліціянт спостерігав, як справедливість починала звич-
но вислизати між пальцями — цівка сечі, а не струминка 
піску.

— Кінець засідання, — проголосив голова. — Продо-
вження сьогодні пополудні.
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— Чому ви не сказали правди?
— Я сказала правду.
— Ви завжди стверджували, що тієї ночі мали інтимні 

стосунки із Собєскі.
— А також сказала, що допомагала йому в роботі.
— Але не уточнили, в якій саме.
— Ніхто мене не питав, тому я не вдавалася в деталі.
— Тож, ви стверджуєте, що разом із Філіппом Собєскі 

підробляли картину в ніч з 16-го на 17 червня 2016 року?
— Так.
— Що це була за картина?
— Не знаю.
— Як не знаєте?
— Я не бачила її повністю. Працювала тільки над части-

нами картини.
Юнона Фонтре вочевидь брехала, підтримувала вчителя, 

який не все розповів: годі й сподіватися, що вона опише, 
як вони виготовляли фальсифікат тієї ночі. Вона не здава-
лася ані переляканою, ані засмученою — радше розгніва-
ною. Розкуйовджене волосся, вибалушені очі, червоні що-
ки — ніби до зали суду її тягнули за коси.

— Як давно ви допомагаєте Собєскі?
— Приблизно рік.
— Розповідайте із самого початку, будь ласка.
Делажу приносило радість спостерігати за падінням ма-

ленької нахаби. Під час процесу й так забагато людей чини-
ло опір…

— Спочатку я була на побігеньках. Купувала фарби, рами, 
полотна. Займалася рахунками. Філіпп дуже вибагливо ста-
вився до цього. Вимагав, щоб бухгалтерія велася бездоганно.

— Вам ніщо не здавалося дивним?
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— Ні. Різні незрозумілі штуки він сам собі десь знаходив.
— Які, наприклад?
— Старовинні картини, але якісь нецікаві.
— Ви тоді де працювали?
— У нього на роботі — я говорю про офіційну майстерню.
— Коли він вас відвів до другої майстерні, що на вулиці 

Адрієна Лесена?
— Мабуть… за півроку. Розповів, що експериментує 

з барвниками, проводить дослідження, які ніхто не пови-
нен бачити.

— Ви повірили йому?
— І так, і ні. Він нібито сам виготовляв фарби, тестував 

хімічні суміші. Ще там стояла велика піч… Усе здавалося 
таким дивним.

— Вам було лячно?
— Зовсім ні. Ми ж спали разом уже давно.
Делаж зітхнув.
— Коли він вам сказав правду?
— Пізніше. Повідомив, що в ньому існують два худож-

ники. Той, якого я знаю, і… сам Ґойя.
— Що ви подумали тоді?
Студентка злегка усміхнулася. Гарячкування дівчини 

спало, і пташині риси її обличчя знову загострилися. Ве-
ликий ніс, прозорий погляд додавали постаті водночас 
рішучості й мрійливості, винності та чистоти.

— Подумала, що це геніально.
Голова, мабуть, ледь стримався — очевидно, хотів про-

сто вилаятися, а тоді продовжив:
— Ви розуміли, що він виготовляє підробки, які згодом 

продає? Що це шахрайські дії для отримання грошової 
вигоди?

— Він не описував це так.
— Я собі уявляю.
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— Він не хотів просто писати в стилі Ґойї, а хотів створю-
вати картини, що ніби прибули до нас із минулого. Ка-
зав…  — Її голос затремтів. — Що він відкрив шпарину 
в просторово-часовому вимірі. — Вона закохано погляну-
ла на нього. — Це було так захопливо.

— А головне — незаконно.
Юнона знизала плечима і втопила кристально чистий 

погляд в очах судді.
— Я вже чотири роки навчаюся в  Академії мистецтв. 

Мені викладали малюнок, живопис, скульптуру. Я  про-
ходила стажування, працювала помічницею відомих ху-
дожників. Але ніколи не навчилася стільком корисним 
речам, як за кілька місяців роботи із Собєскі. З ним я збаг-
нула… саму суть живопису.

Усі уважно її слухали. Характер злочину змінився і впли-
нув на ставлення людей у залі: допитливі й балакучі підгля-
дачі перетворилися на побожних і притихлих прихильників.

— Згадаймо ніч, яка нас більше цікавить, — провадив 
далі Делаж. — Що саме ви робили для Собєскі в ті години?

— Ми тримали картину в печі. Філіпп вигадав техніку, 
що дозволяє за кілька годин висушити полотно до стану 
кількасотрічної давнини. Але треба постійно спостерігати 
за картиною, перевіряти, чи вона не псується… Ось так 
і минула ніч.

— Ви усвідомлюєте, що ваше зізнання допровадить вас 
до в’язниці?

— Так.
— Що ви хотіли б додати?
Юнона випростувалася  — ніби Жанна д’Арк, героїня 

й водночас офірниця, горда й переможена.
— Ні про що не шкодую, — вигукнула бундючно.
Корсо вже чекав на оплески, але голова зненацька всіх 

перервав:
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— Зважаючи на те, що з’явилися нові деталі та виникла 
потреба перегляду фактів, про які згадувалося, а також на 
те, що потрібно виконати дослідження й фаховий аналіз 
для перевірки тверджень свідків і  обвинуваченого, суд 
просить провести додаткове розслідування і  доручає це 
завдання Центральному управлінню з  питань боротьби 
з  незаконною торгівлею культурними цінностями. Суд 
відновить роботу стосовно згаданої справи 22 листопада 
2017 року.

Уже під час останніх слів голови зчинився страшний 
ґвалт. Судді мовчки повставали з місць, присяжні розгубле-
но перезиралися, а  в  обвинувачів підкошувалися коліна.

А найцікавіше відбувалося справа: Клаудія Мюллер при-
клала долоню до скла кабіни Собєскі, а той приклав свою 
з іншого боку. Так поводяться всі закохані в приймальні. 
Тож вони були спільниками.

Корсо покірно рушив з натовпом до виходу в коридор. 
Журналісти перебували в  стані надмірної, близької до 
трансу збудженості. Оператори силувалися зняти адвока-
та або свідка. Радіожурналісти наосліп протягували мікро-
фони. Репортери-криміналісти кудись телефонували, зі-
гнувшись навпіл, наче хтось щойно зацідив їм у печінку.

Копу пощастило видертися з юрми, і він кинувся до зад-
нього виходу з Палацу Правосуддя. Його розбили вщент, 
але він однаково хотів бачити Клаудію, бо вже змирився 
з поразкою і своєю ницістю.

— Корсо…
Він обернувся. Вона стояла біля колони й спокійно па-

лила. На ній досі висіла чорно-біла мантія, яка ляскала на 
вітрі, мов піратський стяг.

— Гарний з тебе слідчий, Корсо, ніхто в цьому не сумні-
вається. Але як воно було насправді — збагнути не зумів. 
Собєскі — геній, а ти… Лише простий поліціянт.
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Корсо вже наближався до своєї автівки, коли біля площі 
Дофіна його знову погукали. Він обернувся і впізнав Рож-
мона, генерального адвоката. Той був у світлому костюмі.

— Ходімо.
Прозвучало не як запрошення, а як наказ. Чверть годи-

ни потому вони зайшли до паба «Бальзар», що на вулиці 
Шкіл у кварталі Сорбонни. Знову броварня. Знову обста-
новка в бежевих тонах. Знову війнуло ностальгією за ко-
лишніми часами, але якими саме?

Ружмон підвів його до столика в дальшому залі. На них 
чекали три змовники. Суддя Тюреж (той, що колись по-
переджав: «Вона з  нас зробить відбивну») усміхнувся: 
місію виконано, міс Мюллер… Двох інших він насилу впі-
знав у звичному одязі. Адвокат позивачів, метр Софі Злі-
тан, у  білій літній сукні була схожою на порцеляновий 
чайник з позолоченою кришкою. Наче ожилий предмет 
з опери-балету Равеля «Дитя і чари». У глибині окремої 
кабінки — Його Величність пан Голова Суду, Мішель Де-
лаж власною персоною. У рожевій сорочці з короткими 
рукавами він тепер скидався на директора провінційної 
торгової фірми.

Отакої, майнуло в голові у Корсо. Досить лише забрати 
мармурове тло та зняти суддівські горностаєві мантії — 
і побачимо купку переляканих добродіїв, що трясуться над 
своєю репутацію і розміром державної пенсії.

— Будь ласка, панове, — наказав Делаж, — вимкніть мо-
більні телефони й покладіть їх на стіл.

Корсо мало не розсміявся: ну справжній заколот.
— Наші наступні дії? — спитав, ні до кого безпосередньо 

не звертаючись.
Знявши мантію, він відкинув і пиху.
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— Ви самі сказали наприкінці засідання, — проказав 
Тюреж. — Потрібно поновити розслідування, зробити до-
даток, замовити експертизу Pinturas rojas…

— Але наш процес не стосується підробок, — докинув 
Ружмон.

— Наш процес стосується вбивці, який виявився фаль-
сифікатором, — перервав його суддя. — Передусім слід 
перевірити, чи це правда.

Софі Злітан засовалася в кріслі. Випари парфумів, наче 
невидимі ельфи, запурхали навколо стола.

— Співпрацюватимемо з Іспанією?
Міжнародні процеси — страшний сон для будь-якого 

юриста: кілограми писанини, час, що тягнеться нескінчен-
но, як у паралельному світі, карантин на митниці щоразу, 
коли треба з кимось поговорити або оформити документи.

— Необов’язково, — відповів Тюреж. — Якщо ЦУКЦ 1 
вдасться вмовити Фонд Чапі позичити картини, вони змо-
жуть провести всі аналізи у Франції. Точно не знаю, але на 
це піде щонайбільше кілька місяців.

— Вони ніколи не погодяться, — заперечила Злітан. — 
Адже відомо, що картини мають надзвичайну художню 
значущість.

— Саме тому вони й мали б поцікавитися, чи картини на-
справді такі безцінні, чи це просто підробка. Вам слід також 
відшукати підказки, що їх Собєскі розкидав на кожному 
кроці: перевірити його бісову піч, знову оглянути майстерню 
на вулиці Адрієна Лесена, зважаючи на нові обставини. На 
мою думку, ви знайдете там лише підтвердження його слів.

Корсо не вірив власним вухам: невже ці судді й справді 
сидять тут разом, п’ють каву? І можна забути про надокуч-

1 Центральне управління з питань боротьби з незаконною торгівлею куль-
турними цінностями.
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ливих журналістів, етичну доцільність або навіть закон-
ність такої поведінки? Для повноти картини бракує лише 
Клаудії Мюллер.

Злітан заговорила знову. Її волосся виблискувало в со-
нячному промені, що розсіювався в глибині задньої кім-
нати.

— Тоді нам кінець, — промовила вона. — Ми вже чули 
свідчення Діани Вастель, секс-тренера та англійця, а якщо 
додамо сюди рішучий виступ дівчиська в капелюсі й до-
кази присутності Собєскі в  підпільній майстерні в  ніч 
убивства, то можна не сумніватися: присяжні негайно ви-
пустять його на волю.

Запала мовчанка. Ніби щойно пролунав вирок для них 
самих, а вони аж ніяк цього не хотіли.

— Налаштування печі ще не доводить, що Собєскі був 
там фізично присутній, — несміливо докинув Ружмон.

— Франсуа, я тебе прошу, — відказав Делаж. — Хто по-
вірить, що він доручив просушування підробленої карти-
ни дівчинці, яка щойно закінчила навчання в  Академії 
мистецтв?

— Тоді ми маємо віднайти полотно.
— Даремна справа. Собєскі про це — анічичирк. І з якого 

побиту? А головне — слід перевірити, чи можна підтасува-
ти показники печі. Якщо ні — Софі має рацію: нам гаплик.

Судді силувалися змиритися з тим, що не засадять Со-
бєскі за ґрати — до того ж їх вважатимуть дурнями або 
щонайменше необізнаними.

І ще одна загадка: що Корсо тут робить? Навіщо його 
запросили на таємні збори?

Він не встиг поставити питання: раптом усі поглянули 
на нього.

— Нам потрібний ще один обвинувачуваний, — упевне-
но проказав Делаж.
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— Тобто?
— Ви, як ніхто, знаєте цю справу. Як ви думаєте, чи мож-

на знайти іншого підозрюваного перед тим, як продовжать 
процес?

Ружмон, Злітан і  Тюреж прикипіли до нього очима 
й чекали на відповідь. У нього аж в горлянці пересохло, 
але він навіть не ковтнув води «Перьє», яку замовив пе-
ред тим.

— Я тижнями мозолився над цим досьє. Ми відпрацю-
вали всі можливі версії. І не натрапили на жодного іншого 
підозрюваного.

— Собєскі завжди жалівся на те, що його підставили, — 
втрутився Тюреж.

— Ви ж самі всіх промацали: ворогів у тюрмі і т. д. Ніхто 
з них не здатний скоїти такий злочин і вийти сухим із води, 
та ще й зробити з нього цапа-відбувайла.

Тюреж знехотя погодився.
— Ми просто вас просимо знайти бодай щось, — вів 

далі Делаж.
— Я більше не працюю в Карному розшуку.
— Мав на думці не Карний розшук, а ЦУКЦ. Ви ж тепер 

на вулиці Труа-Фонтано?
— Я тепер в ЦУБНТН 1.
— Тоді вас треба лише перевести до ЦУКЦ. Ви б пого-

дилися?
Корсо відповів не відразу. Насправді він був ладен по-

тихеньку вести собі далі розслідування, навіть якщо ніхто 
його про це не просив. Уже понад рік коп звик вважати 
Собєскі злочинцем, зрісся з  цією думкою. Однак тепер 
усе пішло шкереберть, а він лишався без підозрюваного, 
без убивці. Неймовірно.

1 Центральне управління боротьби з незаконною торгівлею наркотиками.
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— Вам не вдасться так швидко перевести мене в  інше 
місце, але, хай там що, я приєднаюся до пошуків. Потайки 
допомагатиму хлопцям, яким передадуть естафету.

Його відповідь, здавалося, усім припала до смаку.
Софі Злітан, якій явно кортіло щось спитати, врешті-

решт наважилася:
— А ви самі в це вірите?
— У що саме?
— В те, що Собєскі не винний у вбивствах?
Корсо вирішив викласти всі карти на стіл:
— Я вже рік певен, що він винний. Останні події змушу-

ють мене відступити, але не так просто протягом однієї 
години змінити думку. Я добре знайомий із Собєскі і за-
певняю: він винний. У чому саме? Ось що надважливе. Не 
виключаю, що він улаштував розгардіяш, аби відвернути 
увагу від чогось більшого. Він завжди знав, що над ним 
висить загроза потрапити за ґрати, а тому вигадав якесь 
вельми хитромудре алібі.

Усі згідно закивали, але не дуже впевнено, мов нирці, 
в яких лишилося обмаль кисню. Вони не надто полюбля-
ли спускатися так глибоко. Тут надто темно, заплутано 
й непристойно. Корсо був не таким, як вони: міг уявити 
будь-що і звик до того, що часом трапляються саме най-
гірші речі.

А тоді відчув, що їм слід підкинути кісточку:
— Зроблю все, що в моїх силах, можете покластися на 

мене, — закинув він і вийшов з паба.

74

Звичайно, Корсо так і не перевели на нове місце.
Той день, коли генеральний адвокат і голова суду змо-

жуть просувати копів по службі, ще геть не настав. Минули 
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довгі місяці, а Корсо так і лишався там, де був, тобто в кріс-
лі свого кабінету Управління протидії наркозлочинності. 
Аби вести розслідування, він був змушений працювати на 
італійський штиб: після обіду вішав на спинку стільця під-
жак і десь зникав.

Одна подія зіграла йому на руку, і тепер він міг вільніше 
вести підпільну роботу. У  вересні ЦУКЦ звернулося до 
Карного розшуку, аби ті знайшли нових підозрюваних, 
а самі взяли собі ту частину досьє, де йшлося про «підроб-
ки». Тож справа перейшла до рук Барбари Шометт, себто 
Барбі, яку минулої весни призначили на посаду керівника 
групи.

Разом із Барбі вони взялися опрацьовувати довгий спи-
сок ворогів Собєскі — всіх тих, кого у Флері «Суддя» при-
нижував, карав, нівечив. Вони довідалися також, кого зі 
злочинців він здав вертухаям і копам. І прийшли до спіль-
них із Тюрежем висновків: ніхто зі списку не був здатний 
на такі речі.

Корсо також багато чого нарив у новому ареалі існуван-
ня Собєскі — в сучасному мистецтві. Може, він розізлив 
колегу, власника якоїсь галереї або колекціонера, а  того 
охопила дика жадоба помсти? Звісно ж, ні. На художньому 
ринку, як, наприклад, на щорічному Міжнародному яр-
марку мистецтв у Парижі або арт-ярмарку в Базелі, пра-
цювали геть не хлопчики з церковного хору, але й до рівня 
серійних убивць їм було далеко, як до місяця, і там нікому 
таке б і на думку не спало.

Осінь заскочила їх зненацька, і попри відсутність резуль-
татів Корсо вже звик до нової версії. Художника хтось на-
магався знеславити, і тому замордував горопашних дівчат, 
усюди розкидавши докази. Мстивий убивця лишив на шля-
ху Собєскі знаки, прямі й непрямі, які б указували на його 
причетність. Використовував білизну для зав’язування (як 
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в Лез-Опіто-Неф), вузли нагадували техніку шібарі (яким 
займався понад двадцять років), спосіб скоєння злочину 
натякав на твори кумира художника Ґойю, і, звісно ж, самі 
потерпілі були коханками підозрюваного…

Корсо стримано і навіть з певною відразою звикав до 
нової версії. Коли ти коп, а сам сідаєш у таку калюжу, — це 
вам не абищо. Часом, хай там що, він хапався за рятівну 
соломинку: вбивство Марко Ґварніері. Справді, чому б не 
припустити, що вбивця, коли вистежував Собєскі (Корсо 
теж упав йому на хвіст), у  той самий спосіб замордував 
і молодика, який торгував наркотиками?

Відтак Корсо набридало краяти собі мозок різноманіт-
ними припущеннями, і він знову повертався до версії Со-
бєскі-фальсифікатора. Доказів відшукали чимало. Хлопці 
з ЦУКЦ знайшли у Флері зошит зі шкіцами й навіть по-
лотна, що доводили: Собєскі завжди намагався копіювати 
старих майстрів, насамперед Франсіско Ґойю, свого вчите-
ля й кумира.

Отож, відкопали «Піжмурки» й «Авґустину де Араґон» — 
бездоганно відтворені шедеври іспанського митця. Поліці-
янти також натрапили на безліч підробок, які художник 
переховував у підвісній стелі на вулиці Адрієна Лесена: кар-
тини містили улюблені мотиви Ґойї, наявні в його малові-
домих широкому загалу творах. Собєскі зумів здійснити 
свою мрію — став «митцем від диявола».

Судова поліція теж зацікавилася діяльністю Собєскі 
в роки, коли того випустили з тюрми. Колишній в’язень не 
збрехав: він насправді провчився три роки в  майстерні 
реставратора на вулиці Клер у VII окрузі, де він дізнався, 
як за допомогою хімічних засобів можна відновлювати 
старовинні кольори. Власник майстерні підтвердив, що 
після навчання Собєскі добре знався на технічних тонко-
щах підробки картин.



388

ЦУКЦ розшифрувало бухгалтерські записи художника. 
Його доходи не відповідали способу життя. Навіть у той 
час, коли картини Собєскі продавалися якнайкраще, він 
не міг би собі дозволити такі витрати (за мануфактуру 
в Сент-Уені було сплачено готівкою). Де ж він брав гроші? 
Продавав фальшивки, звісно…

У пошуках джерел його доходів ЦУКЦ ледь не зламало 
собі зуби. Вони так і  не змогли довідатися, наприклад, 
скільки Фонд Чапі заплатив йому за «Червоні картини». 
У таких організаціях таємниці ніхто не розголошував, тож 
іспанці не бажали оприлюднювати суми, які вони витра-
тили, аби придбати картини, що, як виявилося, були під-
роблені колишнім в’язнем.

Обстежили можливі канали збуту Собєскі, але й  там 
нічого не знайшли. Так і не зрозуміли, як і за які суми ху-
дожник заганяв свої картини. В нього, мабуть, були спіль-
ники — власники галерей — та інші посередники (зокрема, 
стверджувалося, ніби твір отримали у спадок, з приватної 
колекції або знайшли на горищі замку, але було дуже важ-
ко, себто неможливо, простежити, як саме відбувалися 
оборудки).

Ніхто й не знав, скільки підробок зумів продати Собєс-
кі. Звісно, в його записах не містилося жодної згадки про 
такі ґешефти. Утім, він не користувався мобільним, тож 
добре знав, як можна позамітати всі сліди.

Копи припинили пошуки. Досить було й Pinturas rojas, 
аби довести, що Собєскі — неабиякий фальсифікатор, а то-
му й  ніч, коли вбили Софі Серейс, він провів у  власній 
майстерні (аналіз програмного пристрою печі підтвердив, 
що того дня вона постійно була ввімкнена).

Корсо рвав і  метав. Його вже нудило від цієї історії. 
Вночі поліціянту наснилося, як Ґойя малює моторошні 
постаті на стінах Будинку Глухого. Відтак зображення плу-
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талися, і Собєскі писав уже на мурах камери Pinturas rojas. 
Аж урешті, як завжди трапляється у плутаному світі ніч-
них марень, сам Корсо опинявся за ґратами в  оточенні 
зведених криком облич Софі Серейс, Елен Десмора, Марко 
Ґварніері… Убиті волали про помсту, благали знайти зло-
чинця й дарувати їм спокій. Але замкнений у камері Корсо 
дряпав нігтями стіни й репетував, аби заглушити голоси 
примар, що мучили його.

Раптом Корсо прокинувся — його нудило, він заливався 
потом… А  тоді згадав про Клаудію Мюллер. Адвокатеса 
наче крізь землю провалилася. Минали місяці, а він повсяк-
час сподівався, що вона йому зателефонує. Корсо й  сам 
тисячу разів намагався зв’язатися з  нею. Але що  б він їй 
сказав? Вони мало зустрічалися, і щоразу він вважав…

А й справді, що саме він вважав?

75

Як і передбачалося, засідання відновило роботу 22 листо-
пада 2017 року. І знову — ті ж самі обличчя і та сама шар-
манка. Ті ж судді, адвокати, присяжні, обвинувачуваний… 
Але сам процес був уже не той. У залі засідань над панеля-
ми на стінах висіли полотна, які знайшли в особняку Со-
бєскі. Звісно  ж, лишень іспанці, XVII й  XVIII століття: 
Хуан де Вальдес Леаль, Франсіско Пачеко, Франсіско де Су-
баран і, звичайно, Ґойя. Великі портрети бороданів з вели-
кими складчастими комірами, засмучених святих, сцени 
з придворного життя…

Найбільше вражало, що твори слугували простими чер-
нетками, були невдалими спробами Собєскі, які він за-
лишив для ґрунтовки. Навіть необізнана людина замилу-
валася  б майстерністю автора  — будь-якому дилетанту 
картини здавалися бездоганними, тобто автентичними.
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Собєскі наче з попелу відроджувався, сидячи в кабінці: 
з нього зняли вину за огидні злочини, але визнали, що він — 
автор прекрасних картин, що прикрашають залу, — йому 
легко простять таку красу. З нагоди засідання він знову на-
чепив один з найяскравіших костюмів з білого атласу, і той 
ніби освітлював залу. Йому також дозволили  — гарний 
знак — надіти один зі своїх борсаліно: він їх просто обожню-
вав. У митця був насправді бездоганний вигляд: весь у білому, 
але геть не старомодний — навпаки, здавалося, нібито він 
щойно знявся в кліпі: такий собі репер, задирливий і блис-
котливий. Тож ось яким має бути «Ґойя ХХІ сторіччя».

Зранку виступали експерти.
Блискучі декорації, і згодом — розчарування. Усі споді-

валися побачити виставу, а тут якісь хіміки почали роз-
водитися про випромінювання радію-226 і  поступовий 
розпад урану-238 з плином часу.

Ніхто не зрозумів ані бельмеса, а насамкінець катего-
рично пролунало:

— Аналіз виявив, що Pinturas rojas — підробки, які ви-
готовили за дванадцять років до нашого аналізу і які згодом 
помилково вважали картинами Франсіско Ґойї, — заявив 
керівник експертної групи. — Щодо цього немає жодних 
сумнівів, адже білила на полотнах випромінюють свинець.

Виступили також інші спеціалісти, що підтвердили його 
слова й  ретельно проаналізувати дані електронної па м’яті 
печі на вулиці Адрієна Лесена. Суддям, присяжним і решті 
присутніх знову довелося вислуховувати довгі туманні пояс-
нення, тож напрошувався висновок: низка операцій, що збе-
реглася в пам’яті печі, доводить, що в ніч із 16-го на 17 червня 
2016 року запустили програму прискореного просушування 
начебто старовинної картини, яку написали нещодавно… 
Без сумніву, біля печі орудував саме Філіпп Собєскі — вір-
туоз, золоті руки, геніальний фальсифікатор. Звісно, можна 
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припустити, що тієї ночі хтось інший запустив апарат і об-
робив загадкову картину, але вже ніхто в це не вірив. На 
злочині схопили алхіміка, а не горлоріза. Отже, виявилося, 
що Філіпп Собєскі не винний у вбивстві Софі Серейс.

Корсо чекав, що зараз нададуть слово Юноні Фонтре, але 
голова покликав незнайомця на ім’я Альфонсо Перес.

І слухачі аж здригнулися від несподіванки, бо перед ними 
стояв чоловік, одягнений так само, як Собєскі: білий костюм 
і кремовий капелюх із чорною стрічкою. Наче який двійник 
обвинувачуваного, але шикарніший, на середземномор-
ський кшталт — та й зберігся явно краще.

Альфонсо Перес сперся на поруччя, витягнувши руки, 
ніби став перед шинквасом у якомусь барі й ось-ось за-
мовить віскі.

— Ви присягаєтеся говорити правду й нічого, крім правди, 
розповідати без ненависті й страху, кажіть: «Присягаюся».

— Присягаюся.
У його вимові відчувався хрипкуватий південний акцент.
— Будь ласка, назвіть ваше прізвище, ім’я, вік і фах.
— Альфонсо Перес, 63 роки, промисловець.
— Ви також колекціонер?
Пролунало кілька питань та відповідей, і Корсо збагнув, 

про що йдеться. Отже, він помилявся, й усі три Pinturas rojas 
не належали Фонду Чапі. Музею їх позичив Альфонсо Перес, 
мадридський мільярдер, відомий поціновувач мистецтва. 
Саме він придбав за власні кошти фальшивого Ґойю.

— Я володію найбільшим приватним зібранням іспан-
ських картин XVII—XIX століть, — випинаючи груди, 
мовив Перес.

— Ваша колекція складається здебільшого з картин Ґойї?
— Ні. Ґойя  — мій улюблений художник, але на ринку 

продають небагато його картин.
— Як ви познайомилися з Філіппом Собєскі?
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— Ми з ним ніколи не зустрічалися. Він вибрав посеред-
ником відомого мадридського власника галереї Фернандо 
Санта Крус дель Сур.

Голова підніс руку й звернувся до публіки:
— Мушу уточнити: згаданий власник галереї помер два 

роки тому від серцевого нападу. Тому ви його сьогодні не 
побачите в суді.

Перес заговорив знову: колись йому розповіли заплута-
ну історію про спадок, що отримала одна родина, яка меш-
кала поблизу Будинку Глухого, — вона володіла трьома 
картинами й не знала, ким був їхній автор (твори не під-
писані).

У Переса був чарівний акцент. Терпкі акорди сумної гі-
тари, дике фламенко, від якого аж пересихало в горлі, а на 
очі наверталися сльози.

Однією рукою він тримався за поруччя, а другою спи-
рався на стегно, наче ідальго, готовий будь-якої миті ви-
хопити шпагу. Спостерігаючи за ним, Корсо зрозумів дві 
надважливі речі.

По-перше, в музеї Фонду Чапі він переслідував не Со-
бєскі, а саме Переса. По-друге, іспанець міг би стати іде-
альним обвинувачуваним, а це вже не жарти. І не лише 
тому, що той носив капелюх і  білий костюм, а  тому, що 
в нього була причина: помста. Він міг захотіти знищити 
того, хто його обдурив і принизив. І йшлося не про гро-
ші, — Перес до такого не опустився б, — а про честь: чер-
воні картини Собєскі підірвали довіру до іспанського ко-
лекціонера.

Аби відплатити тому, хто нахабно збув йому підробле-
ного Ґойю, Альфонсо Перес повбивав горопашних дівчат, 
і все лише для того, щоб Собєскі звинуватили й засадили 
за ґрати до кінця життя. Для цього він вибрав коханок 
художника, схопив їх і  зв’язав так, як це робив Філіпп, 
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коли сидів у Флері, й понівечив, як на картинах Ґойї, аби 
підозра знову впала на Собєскі, який ніколи не прихову-
вав, що захоплюється художником від диявола.

Але він кував лихо ще з іншою метою: Перес знущався 
над жінками, аби пройдисвіт Собєскі второпав, хто йому 
помстився і чому саме його засадять до в’язниці. Спотво-
рені обличчя, що ясно натякати на червоні картини, міс-
тили в  собі послання не для копів чи широкого загалу, 
а для самого Собєскі…

Цієї миті він знову згадав слова Клаудії Мюллер: «…справ-
жній убивця… Він буде з  нами в  суді. Лише не забудьте 
після засідання його заарештувати».

Мимоволі він поглянув на адвокатесу, яка сама не від-
ривала жадібних очей від Альфонсо Переса. Очевидно, 
вирішила віддати того на поталу суддям і  присяжним. 
А наступного дня вона його, звичайно, викличе до суду, 
аби геть заплутати.

— І жодного разу вам не спало на думку, що картини 
можуть бути підробленими?

— Жодного разу!
Перес схопився за поруччя й майже вигукнув останні 

слова. Від гніву й приниження його лице під крисами аж 
перекривилося.

— Ви не віддавали картини на експертизу?
— Звичайно, віддав! Усі перевірки підтвердили автен-

тичність картин!
Перес навмисно збрехав: після того, як він придбав по-

лотна, його охопив сумнів, і він знову віддав їх на пере-
вірку. Тоді й визначили, що це підробка. І Перес зрозумів, 
що його пошили в дурні…

Він нічого не сказав, аби не соромитися, проте замис-
лив помститися тому, хто наважився обкрутити його 
круг пальця.
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Корсо не хотів надто заглиблюватися в нові припущен-
ня: замало доказів, скидається на роман. Він скоцюрбився 
й до кінця засідання впав у ментальний ступор.
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— Заважаю?
— Як завжди.
— Без жартів — мені потрібна твоя допомога.
— Слухаю.
Корсо мчав додому й коротко описав Барбі ситуацію: 

новий підозрюваний, на штиб клона Собєскі, але шикар-
ніший, багатший, із присмаком тапасу 1; версія помсти 
з подвійною метою; широкомасштабна маніпуляція, яка, 
безсумнівно, вибухне наприкінці процесу.

Замість відповіді Барбі недовірливо присвиснула.
— Ти могла б мені знайти точну інформацію про нього?
— Спробую.
— Це терміново. Мюллер викличе його до суду: її так 

званий обвинувачуваний — саме він. Я хочу схопити його 
раніше за неї, зрозуміло?

Барбі сухо запитала:
— А якщо ти помиляєшся?
— Знайди дані. Присягаюся: все так і є. Не забудь зателе-

фонувати агенту зв’язку в  Мадриді. Якщо я  правильно 
зрозумів, Альфонсо Переса там усі знають.

Він аж захлинався. Після кількох місяців марудної бу-
денщини слідство раптом виходило на новий шлях. При-
скорення від 0 до 100 км/год протягом кількох секунд…

Але Барбі охолодила його запал:

1 Іспанська закуска до пива або вина: оливки, рачки, шинка тощо.
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— Ніяк не второпаю. Ти стверджуєш, що Перес силував-
ся навести на Собєскі підозру в скоєнні вбивств. Але тоді 
він зіграв проти самого себе: Собєскі визнають невинним, 
історія з червоними картинами набуде розголосу, Переса ж 
усі вважатимуть йолопом.

Корсо вже обміркував і таку можливість: помста Переса 
зазнала поразки, а іспанець, мабуть, здогадувався, що Со-
бєскі, аби врятуватися, зізнається, що займався підробка-
ми. Але поліціянт був певним, що бажання Переса знищи-
ти того, хто його обібрав, було сильнішим за надію — і то 
слабеньку — зберегти обличчя.

— Зараз не можу відповісти на всі твої питання, — ко-
ротко сказав Корсо. — Але не здивуюся, якщо в його ру-
каві виявиться ще один козир.

— Зателефоную, щойно матиму новини.
— Головне: хочу знати, у якому готелі в Парижі він зупи-

нився.
— Що ти знову вигадав?
— Від сьогоднішнього вечора не спускайте з нього ока.
Він натиснув на відбій і взявся розв’язувати іншу про-

блему: Таде. Давно минули часи, коли досить було лише 
зателефонувати Емілії — і він міг усе кинути й почати за 
кимось стежити, або сидіти у засідці цілу ніч. Тепер у «свої» 
тижні він мусив, хоч кров з носа, повернутися додому о 19-й, 
аби відпустити няню. Коп їй подзвонив і  спитав, чи не 
зможе вона зробити йому послугу й посидіти із сином ще 
кілька годин: no way 1. Дівчина вивчала китайську й мала 
бути о 20-й на курсах в Інституті східних мов і цивілізацій.

Корсо замислився. Годі й  думати, аби телефонувати 
Емілії. А  тоді наважився звернутися до Міс Берет, хоча 
навряд чи таке рішення було набагато кращим. Останніми 

1 Аж ніяк, ні за що (англ.).
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місяцями вона не раз мала нагоду зустрітися з хлопчиком 
і зуміла його приручити.

Стефану важко було просити її зробити йому ласку: не 
хотів, аби вона думала, що починає відігравати в  його 
житті важливу роль. Звісно, вона погодилася, і він раптом 
пройнявся вдячністю до щедрої партнерки, коли сам він 
ледь чи був таким колись із нею.

Натиснувши на відбій, Корсо спробував уявити, що мо-
же бути спільним між його власним пеклом, де існували 
такі, як Собєскі й Перес, де нівечили жінок, підробляли 
картини, й затишним світом, в якому жили його син і Міс 
Берет. Він сам об’єднував два різні всесвіти, був вічно пере-
грітим, ладним вибухнути будь-якої миті запобіжником.

У руці завібрував мобільний: Барбі — так швидко!
Очевидно, надибала щось нове про мадридського вовка.

77

Квартал навколо вулиці Юшетт нагадував погані показни-
ки холестерину в крові. Просякнуті жиром вени й артерії, 
крізь які ледь проштовхуються люди. Масні вулички, де 
щільно туляться один до одного грецькі ресторани і ятки 
з кебабом. На невеличкому перенаселеному терені, завдя-
ки гарячій олії та меню для туристів, після двох тисяч 
років безперервної ворожнечі, нарешті, вдалося примири-
ти греків і турків.

Корсо просувався бігцем, звиваючись між закутаними 
перехожими, й  насилу витримував звуки сиртакі з  при-
смаком кускусу, нібито критської мелодії, яку насправді 
виконували геть не критські музиканти, а вихідці з Магри-
бу. Він усюди натрапляв на озброєних до зубів поліціянтів 
у чорному, яких супроводжували собаки, — звична карти-
на після численних терористичних нападів, що додавала 



397

гнітючості й так уже похмурому кварталу. Різдвяні при-
краси: мерехтливі гірлянди, неонові зірки, яскраві спала-
хи — лише підкреслювали сумне видовище…

Хоч як дивно, Перес зупинився не в розкішному паризь-
кому готелі, а в непоказному тризірковому, поблизу площі 
Сен-Мішель: скромність, скромність… Щойно Корсо ді-
знався, де він перебуває, як кинувся в засідку й почав ча-
тувати біля готелю Святого Северина, коло однойменної 
церкви. Він спостерігав за входом, і йому здавалося, що він 
чигає на хижака, який засів у печері й зализує рани. Перес 
заховався: йому ще кровоточила болюча рана, — приниже-
на гідність, — яку ніщо й ніхто, навіть помста, не загоять.

Рівно о  21-й Корсо невпевнено ступив до млинцевої 
кав’ярні, з маленької зали якої чудово було видно готель. 
Згодом надійшли новини від Барбі: ціла купа різноманіт-
них даних про вищезгаданого Альфонсо Переса. Правду 
кажучи, нічого особливого, але він ще раз мав нагоду пере-
свідчитися, що інтуїція його не підвела.

Мільярдер мав цікаву біографію: відсидівши замолоду 
за зґвалтування й шахрайство, здобув чималі статки в га-
лузі переробки відходів. Словом, мадридський Френк Ніт-
ті більшу частину життя нюхав сміття, а вільно дихати зміг 
лише після того, як почав колекціонувати картини.

Не раз одружувався, мав чимало дітей, але мешкав за-
вжди самотньо в одному зі своїх численних будинків. Ні-
хто не знав, де саме він живе, а де переховує витвори мис-
тецтва  — і  поготів. Часом Перес позичав якусь картину 
одному з музеїв (як, наприклад, Pinturas rojas для Фонду 
Чапі), але завжди ревно зберігав основну частину колекції 
для себе.

Корсо здогадувався, що картини були єдиним приводом 
для гордощів, справжньою пристрастю іспанця, що той 
справді пишався обізнаністю в мистецтві. А тут з’явився 
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якийсь пройдисвіт, гультіпака, — і позбавив його життя 
сенсу.

О 22-й Перес вийшов із готелю. Міг би мати скромніший 
вигляд. На ньому був світло-сірий бездоганно відпрасова-
ний костюм з м’якими складками, на голові — знову капе-
люх, який робив його схожим на мафіозі з Центральної 
Америки. Посеред зими вирядився дещо чудернацько.

Перес рушив крізь натовп на початок вулиці Святого 
Северина. Стежити за ним було легко: в людському мураш-
нику лише він мав світлий одяг. Його капелюх майорів, 
наче прапорець гіда, яким той вимахує перед групою ту-
ристів, аби вони не загубилися.

Корсо не знав, чого очікувати. Перес перебував у Пари-
жі тимчасово, годі й думати, що він чимось викаже себе 
або щось накоїть. Однак після мадридського переслідуван-
ня теперішня нічна прогулянка нагадувала матч-реванш. 
Цього разу Стефан не спустить з нього очей…

Перес завернув праворуч, на вулицю Арфи, і прискорив 
крок. Корсо не відставав, але за рогом опинився на багато-
людній вулиці, де нічого не було видно далі, ніж п’ять 
метрів перед собою. Над тисячами голів хиталися ліхтари-
ки, ладні відірватися й  повбивати всіх електрострумом.

Корсо занурився в натовп. У Парижі він почувався як 
удома й знав, що не загубиться, ніби який новачок. Раптом 
помітив борсаліно: Перес повертав правіше, на вулицю 
Юшетт. Чому він прямував назад?

Коп побіг за ним. Зненацька його наче вихопило з на-
товпу й  відштовхнуло вправо. Він опинився на Ксав’є-
Пріва, порожній вуличці, не найвужчій у Парижі (вулиця 
Кота-Риболова розташована поблизу, за кілька метрів), але 
так само тісній і темній.

Хтось притиснув його до липкого муру, і перед ним ви-
гулькнула засмагла пика Альфонса Переса. Їх розділяло лише 
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лезо ножа зі стопором — іспанець тримав його перед собою 
упевнено, незгірше від розбійника з barrio 1. Хоч який мі-
льярдер, він завжди був ладен битися, як вуличний задерій.

На якусь мить Корсо навіть замилувався породистими 
рисами його обличчя: вольові надбрівні дуги, горбуватий 
ніс, гарно окреслений рот. Справжній кастилець, а  крім 
того — воїн стародавньої доби, солдат з поеми «Іліада»…

— Що тобі треба? — прогарчав він, і в його голосі хрип-
ко продирався гнів спраглої землі, що репається та дри-
жить під променями сонця.

— Комендант Стефан Корсо, — зухвало вигукнув полі-
ціянт. — Ви заарештовані за вбивства Софі Серейс і Елен 
Десмора. Відтепер ви…

— ¡Hijo de puta! 2

Корсо ледве встиг відвести голову, аби ухилитися від 
леза. Другою рукою Перес стиснув його за горло — з над-
природною, не звичною для його віку силою, — щоб той не 
рушив з місця. Він знову почав заносити руку, аж раптом 
Корсо вислизнув і  зігнувся навпіл, як боксер, що вчасно 
ухилився від удару. Лезо влучило в м’язи плеча — Корсо 
відчув лише, як на потилицю хльоснула кров. Мимоволі він 
витягнув руку й схопив ворога за зап’ясток. І різко відважив 
стусана в  живіт нападника. Той навіть не поворушився. 
Принаймні Корсо нічого не помітив. Перес негайно вдарив 
його кулаком, наче молотком, у потилицю — і Корсо впав 
навколішки. Звідки така сила, немов у Геракла?

Корсо підвів очі та в промені світла знову побачив лезо: 
наче виблиснула одна з гірлянд, що висіли на сусідній ву-
личці. Інстинктивно він схопився на рівні ноги й головою 
пішов на таран тулуба нападника. Удар лезом пройшов 

1 Передмістя (ісп.).
2 Сучий син (ісп.).
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повз: Корсо виграв кілька секунд. Перес напружив м’язи 
для нового наступу. Відваживши передпліччям супернику 
бебеха, Корсо відштовхнув його від себе, але ненадовго. 
Розлючений іспанець знову кинувся на нього…

Коп ще раз схопив Переса за зап’ястя. Скрутив лівою 
рукою, повернув спиною, а правою вже наготувався роз-
трощити кості й сухожилля на коліні.

А тоді Перес судомно здригнувся й  вислизнув із рук. 
Наче під дією пружини, рука навідліг ударила його у влас-
не горло. Усе відбулося надто швидко: Корсо ще не встиг 
нічого второпати, як уже відпустив ворога і, забризканий 
кров’ю, лежав на землі.

Коп отетеріло витріщився на іспанця: той гепнувся 
вниз, і тепер з його відкритої артерії цебеніло, як з поли-
вального шланга. Стефан трохи отямився й позадкував, 
аби потік, що фонтаном розливався довкола, не забризкав 
і  його. Перес лежав на землі й  відходив геть у  повному 
розумінні цього слова. В його зіницях читався подив. На-
впомацки він шукав рукоятку ножа, який примудрився 
встромити собі в горлянку. Нарешті знайшов лезо та видер 
його з рани. І відразу в повітря злетів ще вищий, потужні-
ший і остаточний струмінь крові.

Корсо схопив мертве тіло під пахви й притулив до бра-
ми там, де його не було б видно: за ринвою.

Помацав свої кишені й  відшукав мобільний. Набрав 
рятівний номер — закривавлені пальці бруднили екран.

— Алло?
Такий знайомий голос Барбі. Корсо виринав на поверхню.
— Де ти? На роботі?
— А ти як гадаєш? — як завжди, зухвало відповіла Барбі.
Він ще ніколи не бачив, аби вона поверталася додому 

раніше 22-ї.
— Забери мене, — хрипко проказав він.
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— Звідки?
— Навпроти тебе. Вулиця Ксав’є-Пріва.
Вона розсміялася.
— Ми ж там раніше працювали.
— Тобто, коли це «раніше»?
— Перед тим, як переїхати до XVII.
Він так злякався, що забув: усі бригади перевели з бу-

динку 36 на інший кінець міста.
— Що відбувається? — спитала вона.
Корсо зиркнув на труп, що лежав біля його ніг.
— Мертве тіло. Витягни мене з цього лайна.
— Буду за двадцять хвилин. Якось протримайся цей час.

78

Якби Міс Берет досі не розуміла, що Корсо займався на 
роботі небезпечними й  моторошними справами, то цієї 
ночі вона б мала нагоду остаточно в цьому переконатися. 
Ошелешений, укритий закипілою кров’ю, він ледь приві-
тався й  подався до душу. Згодом прийшов до тями, але 
балакучішим від того не став, проте дозволив себе забин-
тувати — поранення на спині не було важким. Подякував 
дівчині й викликав для неї таксі. Часом Корсо здавалося, 
що він мститься їй за всіх жінок, які його образили, зо-
крема за Емілію.

Щодо подій біля площі Сен-Мішель — усе дуже просто: 
знову затягувати процес було зась. Він домовився з Барбі, 
що вони позбудуться документів померлого: перш ніж 
установлять його особу, мине принаймні кілька днів, за 
той час присяжні щось вирішать. Хай там як, а  Собєскі 
виправдають, і ще буде час розпочати нове слідство сто-
совно вбивства стриптизерок, але вже у зв’язку з подіями 
навколо Альфонсо Переса.
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Крім того, обидва поліціянти вирішили діяти вкрай рі-
шуче, адже може постати питання про причетність до цієї 
смерті коменданта Стефана Корсо: зараз вони мовчати-
муть і чекатимуть на результати впізнання. Якщо ж довіда-
ються, що між кастильським мільярдером і головним слід-
чим у справі Собєскі було щось спільне, тоді Барбі складе 
заднім числом протокол допиту, в якому Корсо розповість 
свою версію подій: мовляв, це був суто законний захист 
з його боку.

Корсо захотів піти поцілувати Таде. Той собі мирно спав, 
але до Стефана спокій так і не повернувся, як він сподівав-
ся. Коп розплакався й мусив поквапитися з кімнати: боявся, 
що розбудить хлопчика. Йому дедалі важче було перекона-
ти самого себе, що він — на боці добра, захищає невинних 
людей, таких, як Таде. Навпаки, в нього складалося вражен-
ня, що він накидає на власний дім ярмо насилля і жорстоко-
сті, а над його сином висить загроза вічного жаху.

Корсо запарив кави і  знову пішов у  душ. Він тримав 
кавник. Коли збагнув, що все починається з нуля, рушив 
до вітальні й постарався опанувати себе. Неможливо про-
аналізувати ситуацію. Хоча й  так зрозуміло: Собєскі не 
винен. Злочин скоїв Перес. А Корсо вбив злочинця. Дуже 
просто, правда?

Його мозок розчинявся, наче тіло Марко Ґварніері в чор-
них водах Ірландського моря. Він уже допивав друге гор-
нятко кави, розвалившись на канапі, коли хтось подзвонив 
у двері. Корсо сподівався на гарні новини: Катрін Бомпар, 
його Блакитна Фея, прийшла повідомити, що все гаразд 
(але він їй ще не телефонував), або Барбі вирішила запев-
нити, що тіло вже привезли до Інституту медичної екс-
пертизи без жодних документів…

На порозі стояла Клаудія Мюллер.
— Ти мені за це заплатиш, сучий сину!
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Корсо не знав, що сказати у  відповідь. Зараз Клаудія 
Мюллер не була ані гарною, ані потворною. Просто пере-
творилася на згусток негативної енергії.

— Про що ви?
— Про Альфонсо Переса.
Корсо відступив, аби пропустити її всередину. За нею вслід 

летіли пахощі, які він чув від неї в кав’ярні біля Сорбонни.
— Бажаєте щось випити? — несміло запропонував він.
— Це був мій обвинувачуваний, хай тобі трясця. Єдине 

можливе рішення в процесі!
Корсо зрозумів, що якимось чином Клаудія дізналася 

про все. Він усівся на канапу й навіть не силувався хова-
тися за маску.

— Або він би мене порішив, або я його, — пояснив. — 
Він намагався перерізати мені горлянку. Як ви дізналися?

Адвокатеса стояла, втупивши очі в невидиму точку десь 
біля вікна. Чорне стьобане пальто, блискучі чоботи, кін-
ський хвіст, маленький портфель — справжня войовниця, 
що захищає життя й не боїться смерті.

— Ми з ним мали зустрітися на площі Сен-Мішель, — 
промовила вона спокійніше. — Коли я побачила копів, що 
оточили вулицю Юшетт, усе збагнула. Там було кілька зна-
йомих офіцерів судової поліції, вони дозволили мені на-
близитися до трупа.

— Ви їм сказали, хто це?
Вона усміхнулася — ніби хлистом ударила.
— Ось як? Це ти вкрав у нього папери? Сучий йолоп…
— Чому ви підозрюєте мене?
Корсо вперто звертався до неї на «ви». З  ворогом не 

можна бути запанібрата.
— Я знаю лише одного копа, який ладен битися в про-

вулку з убивцею, якого незабаром звинуватять у злочині. 
Для правосуддя ти небезпечніший, ніж для лиходіїв.
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— Небезпечним був Перес.
Клаудія метельнула головою, ніби в неї було мокре во-

лосся, але нічого не відповіла.
— Ви хотіли поділитися з ним підозрами? — знову за-

говорив він.
— Хотіла тицьнути його носом у досьє. Пояснити, що 

в нього немає вибору й він мусить зізнатися.
— У кав’ярні?
— Ставити перед фактом безпечніше в  присутності 

свідків.
Корсо не просив її показати документи, незабаром він 

сам зможе все побачити.
— Краще б у провулку замість Переса горлянку перері-

зали саме вам, — провадила вона.
— Я вмію захищатися.
Клаудія Мюллер, нарешті, всілася. Корсо  ж мимоволі 

схопився й став коло вікна. Звідти майже нічого не було 
видно, очі впиралися в глухий мур лікарні Кошена. Уже рік 
він обіцяв собі кудись переїхати…

Корсо обернувся й поглянув на жінку, яка щось обмізко-
вувала, сидячи в кріслі. Тепер вона здавалася зарозумілою 
вередійкою, для якої світ злочину слугував лише трампліном 
для кар’єри. Чхати вона хотіла на потерпілих, злочинця або 
навіть самого Собєскі — жадала тільки перемогти, поба-
чити своє ім’я на шпальтах газет, отримати нових клієнтів 
та заробити ще більше грошей.

— Ще не пізно, — провадив він, запхавши руки до ки-
шень. — Живий або мертвий, Альфонсо Перес прекрасно 
замінить собою Собєскі. Він зник, але що вам заважає 
звинуватити його в злочині?

Клаудія знову метельнула головою — а тоді він збагнув, 
що вона справді мала мокре волосся. Мабуть, дощило, але 
шалена ніч змусила його надовго забути про зовнішній світ.
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— Йолопе, — процідила вона крізь зуби, — ти, мабуть, 
ніколи й не вивчав законів. Хіба ти не знаєш, що померлих 
не судять? Серце зупиняється  — і  все, жодних судових 
переслідувань.

— Ваше завдання — виправдати Собєскі, чи як?
— Я не хочу, щоб його виправдали, а сумніви залиши-

лися. Хочу, аби не лишилося жодної підозри щодо нього. 
Хочу, щоб в усьому перемогла правда!

Хтозна, чи не мала Клаудія якесь глибше покликання. 
Мабуть, кожну справу вона сприймала, як новий хресто-
вий похід. Або радше — і так він вважав із самого почат-
ку — вона по самі вуха закохалася в беззубого митця, який 
полюбляв, коли його трахають у дупу.

— Я дам свідчення, — сказав він, наближаючись до неї. — 
Розповім усе. Він напав на мене, і це доводить його вину.

— Ти нічого не второпав. Не можна оскаржувати мерт-
вих, а  тому вони ніколи не можуть бути повноцінними 
обвинувачуваними. Справа зависне назавжди.

Ідеалістці, певно, бракувало досвіду: чи багато незавер-
шених справ вона вже бачила? Це ж плоть і кров судочин-
ства. Залатування дірок, постійні компроміси й виправ-
лення.

Вона розлючено зірвалася на рівні й схопила торбинку.
— Завтра зранку вимагатиму твого арешту. За навмисне 

вбивство й спробу втечі. На вулиці Ксав’є-Пріва, мабуть, 
лишилася купа твоїх відбитків з ДНК.

— Не робіть цього, — проказав він і заступив їй доро-
гу. — Я відповідатиму перед законом, але мушу залишити-
ся на волі. У мене є син. І ви про це знаєте. Мені треба ним 
опікуватися, треба…

— Справжній лузер. Правосуддя не повинне співпрацю-
вати з такими гівнюками, як ти.

Вона обійшла його й попрямувала до виходу.
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— Навіть не думай викручуватися. Боягуз, жалюгідний 
коп. Через твою ницість Собєскі ледь не запроторили за 
ґрати до кінця життя.

— Усі докази в справі вказували на нього, ти знаєш це 
так само, як я.

Він не помічав, що перейшов з нею на «ти»: справа за-
йшла надто далеко. Які тепер можуть бути церемонії?

— Ти сам складав досьє, коли тобі очі заслала ненависть 
до Собєскі. Ти ж нічого не бачиш далі свого прутня і ство-
ла. Я  тебе запроторю до кабінки для обвинувачуваних 
замість Собєскі та Переса. І цього разу твою дупу не врятує 
навіть Бомпар.

А колись він мріяв позалицятися до цієї горгони… І річ 
не в тім, що йому нічого не світило, просто сама Клаудія 
Мюллер живилася лише ненавистю. Тобто коханням із 
душком, з відхиленням, схожим на те, що вона відчувала 
до Гома Соба.

— Невже ти гадаєш, що я не читала твоєї біографії? — 
спитала вона, відчиняючи двері. — І не зрозуміла, що Бом-
пар покривала тебе у справі…

Вона так і не договорила. Корсо схопив її за горло: так 
ловлять курку на пташиному дворі.

— А зараз послухай мене уважно, бісова буржуйко, — 
прошелестів він, притискаючи її до одвірка, — хочеш по-
копирсатися в моєму минулому? Раджу цього не робити.

— Я…
Він зрозумів, що ось-ось придушить її, тож відразу від-

пустив.
Вона помасажувала горло, але з місця не рушила. Чека-

ла, що буде далі.
— Коли мені виповнилося років 13-14, — почав він роз-

повідати, — я опинився в названій родині, в мікрорайоні 
Пабло Пікассо. Там такі, як ти, не мешкають.
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— Знаю.
— Звідки, з «Новин о 20-й годині»? Де я тільки не тиняв-

ся, не ширявся, з якими лише наркодилерами не вештався. 
Серед них був один цікавий тип. Справжній покидьок на 
ім’я Мама. Він ставився до мене прихильно й задарма давав 
покурити траву. Якщо чесно, він швидко перетворив мене 
на сексуального раба. Спочатку для себе, згодом для друзів. 
Планував продавати мій зад за бабло.

Клаудія знову зайшла до помешкання. В темряві перед-
покою її бліда шкіра слабо відсвічувала.

Корсо простягнув до неї руку, вона відсахнулася, але він 
просто зачинив двері: ще бракувало, аби сусіди підслухали 
його звіряння.

— Коли він почав улаштовувати груповухи, я вирішив 
утекти. Відтак він замкнув мене в льосі без грама трави. За 
кілька днів навідався, аби пересвідчитися, що я  засвоїв 
урок, і тоді я викруткою виштрикав покидькові очі й про-
колов його разів сімнадцять.

Обличчя Клаудії наче миготіло в пітьмі.
— Саме тоді Бомпар керувала однією з груп у Нарковід-

ділі. Вона відстежувала діяльність мережі, до якої належав 
Мама. І натрапила на мене в льосі: я ледь не закам’янів від 
загуслої крові, якою мерзотник мене забризкав. Я звідти 
нікуди не виходив і сидів поблизу трупа три дні. Вона ви-
тягла мене з тої діри, змусила закінчити школу й копняка-
ми загнала до поліційної академії. Я став одним з найкра-
щих поліціянтів у 36-му, але в глибині душі так і лишився 
вбивцею.

Клаудія тремтіла, загорнувшись у пальто. Де й поділася 
її самовпевненість?

— Навіщо… ти мені це розповідаєш?
— Ти хотіла знати, що відбулося між мною та Бомпар. 

Цієї ночі ми поховали Маму в закинутій промисловій зоні 
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коло Сени. Повір, після такого вже неможливо лишатися 
чужими один одному.

— Не боїшся, що я використаю твої слова проти тебе?
Він відчинив двері й знову усміхнувся — такий собі мо-

торошний вищир черепа.
— Термін давності, сонечко. Невже я мушу тебе цього 

вчити?
Вона теж хижо вишкірилася до нього.
— Ти — лише один із психопатів у цій історії.
— Разом із тобою — нас таких двоє.

79

— Але ж ти везунчик!
Восьма ранку. Барбі телефонувала у вільну хвилину.
— Тобто?
— По-перше, моя група перехопила чергування на вули-

ці Ксав’є-Пріва.
— У тебе була зміна?
— Ні. Але зуміла вибрехатися.
— А потім?
— Домовилася з хлопцями з КО. Здається, на місці зло-

чину виявили кров лише однієї особи. Кров жертви.
Корсо поклав тарілки до посудомийної машини, а Таде 

вже почав чистити зуби. Після сніданку — стрімголов до 
школи. Звична картина в родині Корсо.

Він не міг збагнути, як йому вдавалося робити звичні 
речі після такої ночі. Корсо не спав, хіба інколи поринав 
у  небуття, а  тоді плив між острівцями притомності, що 
скидалися на судоми божевілля.

— А ще КО знайшли відбитки. Нічого цікавого, генера-
ле. Я про все подбала.

— Тобто…
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— Справу закрили, і тепер установлюють особу чолов’яги.
Корсо згадав Клаудію Мюллер: невже вона й  справді 

перейде від погроз до дій? Він розповів Барбі про те, як 
уночі до нього завітала адвокатеса.

— Ти завжди подобався жінкам.
— Навіть не знаю, що й думати.
— Забудь. Довести вона нічого не зможе, а надумає до-

нести — свідчення надаватиме мені.
У передпокої Таде взував черевики, чи не вдвоє зігнув-

шись під вагою наплічника, наче каєнський каторжник 
з фільму «Метелик».

— Ти новини сьогодні дивилася? — спитав Корсо.
Він переглянув заголовки статей у газетах перед тим, як 

прокинувся Таде. Здебільшого там згадували процес щодо 
підробки картин і численні зізнання, що пролунали в пер-
ший день дебатів.

— Якось вислизнув нам з-поміж пальців той процес, — 
гірко відказала Барбі. — Але нас таким не налякати.

— Мушу вже йти. Ми спізнюємося до школи.
Таде вже нетерпляче тупав на порозі ліфта. Ніщо так не 

підганяє, як син, що мчить до школи.
— Рахуй бали в  суді, — кинула насамкінець Барбі, — 

і повідом мене про результат.

80

Корсо сидів на лаві й  почувався цілком безпечно: пере-
січний слухач, незнайомець серед незнайомців. Блідий, 
зморений, знуджений, але нікому в очі не впадав, бо, хай 
там як, мав цілком пристойний вигляд.

Скидалося на те, що голова надасть слово позивачам, 
а тоді — представникам прокуратури. Вину Філіппа Со-
бєскі підтвердили, його визнали фальсифікатором, довели, 
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що в  ніч убивства Софі Серейс він порався коло своєї 
пічки, і тому слухання тепер ішло як по маслу. Не він убив 
Ніну Віс. І  не він замордував Елен Десмора, тобто Міс 
Вельвет. Щодо справи Марко Ґварніері, то вона розгляда-
лася в іншому місці, але після слів Джима «Змійки» Дела-
вея ніхто вже не вважав, що Собєскі був причетний до 
його вбивства.

«Отже, кінець», — сказала б Катрін Бомпар. Але Корсо 
хотів послухати звинувачувальну промову, а метра Мюл-
лер — і поготів: її слова про сліпоту поліції та недолугість 
слідчих, очевидно, включать до якоїсь антології.

Голова хотів уже надати слово метру Злітан, як раптом 
підніс руку Ружмон.

— Пане генеральний адвокате, — вигукнув голова, що, 
мабуть, прагнув якнайшвидше закінчити засідання, — вам 
відоме правило: спершу з обвинувачувальною промовою 
виступає метр Злітан, а тоді вже ви.

— Ми ще не про всі документи розповіли, пане Голово.
Делаж напружився в кріслі.
— Які документи?
— Результати останніх аналізів. Їх учора ЦУКЦ долучи-

ло до справи.
Ружмон подав знак помічникові, аби той передав папе-

ри голові, засідателям, присяжним і  Клаудії Мюллер. Зі 
свого місця Корсо бачив лише стоси скріплених між собою 
аркушів зі списками або таблицями.

Усі заціпеніли, особливо Клаудія Мюллер: вона аж ніяк 
не сподівалася на такий поворот в останню мить.

Голова, переглянувши аркуші, підвів очі.
— Не розумію. Ви провели ще якісь тести для Pinturаs rojas?
— Не для Pinturаs rojas, пане Голово, а для сучасних кар-

тин, які написав Собєскі. ЦУКЦ вилучило картини №132, 
№133, №141, №154 і №172, тобто твори, опечатані під час 
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обшуку 7 липня 2016 року в  офіційній майстерні пана 
Собєскі.

Мішель Делаж стенув плечима.
— Навіщо було замовляти аналізи?
— Слідчі вирішили, що було б цікаво дослідити фарби 

й інші складники, які застосовував обвинувачуваний в сво-
їх сучасних картинах.

— З якою метою?
— Аби виявити, що саме об’єднує Собєскі-художника 

сучасності і Собєскі-підроблювача.
Голова недовірливо слухав.
— Припустимо. То що?
— У його творах не знайшли тих самих складників, що 

містяться в підробках.
Голова підніс руки й важко опустив їх на трибуну, наче 

хотів сказати: «Ось як?» І вже заходився виголосити вирок, 
як утрутився Ружмон:

— Але вони натрапили на іншу річ.
— Яку?
Генеральний адвокат почепив окуляри і  взявся пере-

гортати стос паперів, а тоді зупинився на підкресленому 
уривку, який прочитав уголос:

— «Кожна картина містить дрібні сполуки заліза, фолі-
євої кислоти, вітаміну В12…»

— Про що йдеться? — з нетерпінням вигукнув Делаж.
— Про кров, пане Голово. Людську кров.
Запала мовчанка, слухачі злякалися й нервово загомоніли.
Голова попросив їх поводитися тихіше, але його голос 

звучав якось невпевнено. Корсо поглянув на Собєскі та 
Мюллер, а ті здивовано перезиралися.

Невідворотно насувалася буря. Щось несподіване для всіх. 
Раптом Корсо згадав: художника-бунтівника доби Відро-
дження, віртуоза світлотіні Караваджо теж звинувачували 
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у  вбивстві. Подейкували, що митець застосовував у  по-
лотнах сперму й кров, аби оживити зображення. Звичайно, 
це лише легенда, але Собєскі полюбляв підносити себе до 
рівня легенд…

Ружмон знову взявся звітувати про результати аналізів 
і  стверджував, що на кожному вилученому полотні зна-
йшли сліди гемоглобіну. Доповідь він читав марудно, не-
квапно, без будь-яких емоцій.

— Отож, — проказав він насамкінець, — ми впевнені, 
що обвинувачуваний додавав людську кров до фарб, за 
допомогою яких писав картини.

Собєскі, що сидів у заскленій клітці, схопився на ноги.
— Брехня! — вигукнув він. — Постановка!
Його розгублене лице наче роздерли, асиметрично й по-

творно, так само жахливо, як обличчя Софі Серейс і Елен 
Десмора.

— Крім того, на кожному полотні є  кров щораз іншої 
людини, — незворушно провадив далі Ружмон.

Клаудія Мюллер зірвалася на ноги.
— Якщо так, — вигукнула вона, — ми вимагаємо від-

термінувати розгляд справи. Нас не повідомили про нові 
дані, треба провести зустрічний аналіз і…

— Вимогу відхилено, — суворо відказав голова. — Спо-
чатку генеральний адвокат повинен завершити промову. 
На нашу думку, у його доповіді є чимало цікавої інфор-
мації.

Прихильне ставлення надало Ружмону хоробрості: він 
зняв окуляри й  став у  центрі зали, обличчям до суддів 
і присяжних. Краєм ока він поцілив у Філіппа Собєскі та 
Клаудію Мюллер.

— Чотири місяці тому в цій самій залі професор Жан-
П’єр Одісьє, психіатр-консультант слідчого ізолятора Фле-
рі-Мерожис, ретельно нам описав особливості патології 
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Філіппа Собєскі. Коли обвинувачуваний сидів у тюрмі, він 
був надмірно чутливим до живопису. Йому здавалося, що 
кольори миготять, персонажі картин оживають, сюжети 
розвиваються, а контрасти посилюються. Професор ска-
зав, що Філіпп Собєскі взявся сам писати картини й лише 
так міг заспокоїтися. І  сьогодні можна припустити, що 
підробки Ґойї були теж своєрідною терапією…

— Ближче до суті справи, пане Прокуроре, ближче до 
суті…

Ружмон ступив ще кілька кроків, а тоді продовжив:
— Службовці судової поліції прийшли до висновку, що 

Собєскі, мабуть, заспокоювало те, що містилося в кожній 
із картин.

— Поясніть.
— Підпис кров’ю.
— Власний підпис?
Ще кілька кроків уперед. Генеральний адвокат намагав-

ся справити враження.
— Закипіла кров схожа кольором на охру або коричневу 

фарбу, але відрізняється від них хімічним складом. Тобто 
гемоглобін візуально розчиняється на темно-червоному 
тлі, але має інакше хімічне походження…

— Ну то й що?
Прокурор подав знак двом поліціянтам в одностроях, 

які негайно принесли чотири великі, загорнуті в прозору 
плівку картини Собєскі й розмістили їх уздовж суддівської 
трибуни.

Зголодніла, гола повія, що розкинулася на канапі.
Гола стриптизерка в боа з червоного пір’я.
Наркоман під дозою, що сидить, зіщулившись, у глиби-

ні тунелю.
Безволосий порноактор, підперезаний багряною шов-

ковою шматою.
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У залі слухачі аж відсахнулися. Моторошні персонажі 
підписаних Собєскі картин ніби спостерігали за аудиторі-
єю зсередини світу розпусти.

— Пане Голово, дозвольте, будь ласка, зашторити вікна. 
Я мушу дещо показати, але мені потрібна темрява.

Делаж рішуче змахнув рукою — йому не терпілося по-
бачити, до чого хилить прокурор. За якусь мить зала по-
ринула в сутінки й обернулася на бентежне диво, як сказав 
би Фройд.

Панелі немов занурилися у ванну із зеленою горіховою 
шкаралупою, суддівські мантії розмила світлотінь. Корсо 
востаннє поглянув на Собєскі й Клаудію: вони дивилися 
розгублено, приречено. Безпорадно потопали у вирі, який 
їх захопив.

І вони вже ніколи не побачать світла.

81

Коли запанувала темрява, до зали ступили техніки судової 
поліції у звичних білих комбінезонах. Нечувана річ: зала 
засідань Суду вищої інстанції в Парижі раптом перетво-
рилася на місце злочину.

Пластикову плівку, що захищала полотна, акуратно роз-
різали канцелярськими ножами. Кожний рух техніків ли-
шав за собою білуватий слід. Наче примари танцювали 
у величезній скрині для сигар — і все це о 10-й ранку…

Після того, як зображені Собєскі постаті вивільнили 
з оболонки, їхня присутність раптом відчулась ще більше, 
наче пітьма була для них єдиним природним середовищем, 
у якому вони насправді розквітали.

Ружмон знову заговорив. У  сутінках здавалося, ніби 
звідусіль лунає глас самого деміурга:
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— Хай які непомітні для неозброєного ока, криваві по-
значки розкидані в певному порядку. Накреслюють такий 
собі «малюнок на малюнку».

Техніки відкрили поліпропіленові валізки й витягнули 
хімічний препарат — Корсо відразу його впізнав: прояв-
ник, що випромінює світло, коли змішується з часточками 
заліза в крові.

Прокурор коротко виклав технічну сторону питання 
й перейшов до суті:

— Цей специфічний розчин допоможе нам побачити 
малюнки, які утворюють залишки крові на полотні — їх не 
видно неозброєним оком…

Майже одностайно (синхронне плавання та й годі) тех-
ніки повільно оббризкали реактивом поверхню картин.

Почулися здушені — і теж синхронні — зойки глядачів. 
Запустився процес хемілюмінесценції. На кожному по-
лотні великими нерівними літерами висвітлювалися 
імена.

На складках канапи, де лежала повія, — «САРА». Уздовж 
боа танцюристки — «МАНОН». На поверхні рову туне-
лю — «ЛЕЯ». На червоному шовку навколо стану порно-
актора чітко виступили букви «ХЛОЯ».

— Як бачите, кривавими літерами написані жіночі імена. 
Оскільки…

— ЦЕ ПОСТАНОВКА! — повторив Собєскі.
Голова й собі підвищив голос:
— Метре Мюллер, хай ваш клієнт помовчить, або його 

виведуть із зали!
Збудження в  залі наростало. Люди посхоплювалися 

з місць, дехто вже забув про обіцянку не використовувати 
камеру — на картинах відблискували спалахи, а копи на-
магалися навести сякий-такий лад….
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Техніки в білосніжних комбінезонах, спираючись колі-
ном на долівку, далі розпорошували рідину на полотна 
Собєскі, де щоразу яскравіше проступали імена…

— Слідчі порівняли сліди зі зразками крові, які знайшли 
в майстерні на вулиці Адрієна Лесена, й виявили чимало 
збігів. Кров на цих картинах і верстаті Собєскі належать 
тим самим жертвам.

— Пане Голово, — вигукнула Клаудія Мюллер, — я  не 
згодна з обвинуваченнями зі слів третіх осіб!

Голова навіть не захотів відповісти. Аби краще роздиви-
тися картини, він спустився з трибуни в супроводі членів 
суду й присяжних. Усі зачаровано розглядали зображені 
Собєскі моторошні постаті.

Пряму відповідь Клаудія Мюллер отримала від Ружмона:
— Забудьмо про «звинувачення зі слів третіх осіб», як ви 

це називаєте. Повернімося до вбивств, про які йде мова.
Поліціянти в рукавичках щойно занесли дві нові карти-

ни. І хлопці з КО притьмом розприскали реактив на тьмя-
ні фігури.

Між складок фарби засвітилися імена: СОФІ та ЕЛЕН. 
Дрижачі букви, нерівні скісні лінії, але що й казати: під дією 
проявника літери виблискували й прочитувалися чітко.

У залі засідань обурено репетували: злочинець на самих 
творах розписався у скоєних злочинах. Ошелешені глядачі 
влаштували справжній гармидер. Усі схоплювалися на ноги, 
силувалися розгледіти імена, вимахували мобільними…

А Корсо навіть не поворухнувся. Збагнув, що мав на дум-
ці Ружмон — уже всі збагнули. Собєскі милувався власними 
творами й бачив на них свій підпис. Хизувався перед світом 
убивствами, у яких його ніхто не міг би запідозрити.

— Імена, безперечно, написані кров’ю потерпілих. Хай 
що вважає сторона захисту, а  ми припускаємо, що інші 
картини містять сліди інших злочинів.
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Генеральний адвокат тепер майже волав, поліціянти взя-
лися виводити публіку із зали, решта відсували штори на 
високих вікнах.

— Стосовно домислів про підступні дії, на які натякала 
наша колега з боку захисту, змушений уточнити, що служ-
бовці ЦУКЦ провели графологічний аналіз написів — він 
долучений до справи. Поза всяким сумнівом, вони зробле-
ні рукою обвинувачуваного.

Зчинився страшний лемент, але ніхто не зміг би пере-
кричати гучний і пронизливий зойк Філіппа Собєскі: він 
кричав, що не хоче сконати в тюрмі.
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Філіппу Собєскі призначили тридцять років ув’язнення, 
з них двадцять два — без права скорочення терміну, тобто 
фальсифікатора судді й присяжні вирішили запроторити 
за ґрати довічно.

За якусь мить забулися всі докази, всі свідчення, які до-
водили відсутність його провини, принаймні як убивці, 
а не фальсифікатора. Імена, накреслені на його полотнах 
між випуклостями фарби, стали для нього в очах усіх при-
сутніх остаточним вироком.

Вердикт пролунав уже наступного дня після гучного 
викриття, у п’ятницю 24 листопада (питання мали розв’я-
затися до кінця робочого тижня: аби Клаудія Мюллер не 
мала жодної змоги відігратися, голова суду ані на день не 
дозволив відтермінувати оголошення вироку). Був графо-
логічний аналіз чи не був, а зробити написи на картинах 
або лишити кров у майстерні міг будь-хто, але сліди гемо-
глобіну розвіяли всі сумніви.

Після обвинувачувальних слів Ружмона і Софі Злітан, 
Клаудія вже нічим не могла зарадити. Що б вона потім не 
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казала, а в зіницях присяжних закарбувався кривавий від-
блиск імен на полотнах. Вона нагадала, що її клієнт мав 
алібі, почала звинувачувати Корсо в упередженому став-
ленні, перекинула вину на Альфонсо Переса, труп якого 
досі не впізнали  — все намарно. Як на кастингу: після 
надзвичайно яскравого виступу решта кандидатів, хай які 
вони чудові, губляться на тлі суперника.

Обговорення тривало лише дві години. Ніхто не міг по-
яснити, як цей дурисвіт зумів створити такі переконливі 
алібі, але вирішальним виявилося стійке враження, яке він 
справляв на всіх: пика душогубця, за плечима вже одне 
вбивство, а  майстерня й  поготів скидається на лігвище 
психопата, де той уночі замордовує дівчат.

Стосовно його картин…
Присяжні, судді, публіка, ЗМІ — ціла Франція — одно-

стайно відчули відразу, разом здригнулися. Ружмон затяг-
нув штори в  залі засідань та оголосив імена загадкових 
жертв — і сам божевільний процес, нездорова мармиза й на-
хабна поведінка брехуна спливли на поверхню, мов давно 
розкладений труп, — а тоді всі дружно засудили падлюку.

Щойно пролунав вирок, Філіпп Собєскі із зойком ки-
нувся на скло кабіни, а Клаудія Мюллер повалилася в кріс-
ло. Корсо навіть засмутився. Дві похмурі постаті, колись 
такі самовпевнені, зухвалі, були розбиті й пригноблені — 
насправді жалюгідна картина.

Після процесу він сам почувався виснаженим. Не чув 
галасу юрми, не помічав метушні журналістів навколо ад-
вокатів та суддів. Просто рушив звичним шляхом, через 
вестибюль Харлі. Не шукав Клаудії Мюллер: навіть не знав 
би, що їй сказати. Процес змусив їх пройти безліч випро-
бувань, часом їх відділяли надто різні погляди, різні світи…

Правосуддя знову виявилося марнославним і лише від-
носно неупередженим. Собєскі був визнаний винним, а що 
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насправді? Корсо ще не встиг сісти в машину, як його знову 
взяли сумніви. Попри те, що криваві підписи збентежили 
обвинувачуваного, не слід забувати про інші докази. Про 
алібі Собєскі, можливість постановки, ймовірну вину Аль-
фонсо Переса, який, до речі, намагався його вбити…

Ще одна справа завершена невдало, геть непереконливо, 
хоча ззовні все здавалося навпаки. Він так захопився цією 
історією, що сподівався на прозоре й зрозуміле рішення. 
Що вже казати про те, що всім акторам невеличкого теа-
тру — обвинувачуваним, свідкам, адвокатам, суддям, при-
сяжним — притаманна схильність спотворювати будь-які 
очевидні речі, роздувати з мухи слона, перекручувати об’єк-
тивні факти натяками…

Правди не існує, доводиться лише миритися з тією чи 
іншою брехнею…

Корсо мчав уздовж лікарні Кошена й одним махом від-
кидав від себе всю гидоту, адже не в цьому полягав справ-
жній сенс життя: ось зараз зі школи вийде Таде. До речі, 
треба відсвяткувати подію.

Хлопчику він нічого не пояснив, просто відвів до улюб-
леної піцерії, принагідно запросив і Міс Берет. Він дивив-
ся на сина, що уминав на всі заставки, а  також на свою 
випадкову партнерку, простодушну й грудасту — і в душі 
панували мир та спокій.

Однак він цілий вечір безперервно позирав на мобіль-
ний. Навіщо дурити самого себе? Він чекав на дзвінок від 
Клаудії Мюллер.

83

Париж під сонцем досить гарний, але під дощем — просто 
пречудовий. Живі струмки, глянсові хідники, схожа на лінії 
життя ліпнина фасадів, чорне небо, що кожну кам’яницю 
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обертає на блідувату, майже флуоресцентну брилу. Тоді 
ховаєшся в одній з кав’ярень і почуваєшся таким щасли-
вим за шибами, які періщить дощ: місто захищає тебе 
й огортає з усіх боків. У такі хвилини Корсо здавалося, що 
він осягає саму суть Парижа — міста закоханих і негід-
ників, галантних побачень і різанини, таємних заколотів 
і злочинів на ґрунті ревнощів.

Наближалося Різдво, і столиця марніла, бо задихалася 
від надміру прикрас. Під час дощу світло ламп точилося 
огидними локричними струменями яскравого кольору. 
Але, хай там що, саме Париж гомонів у  вухах, звивався 
навсібіч і зігрівав серце…

6 грудня 2017 року Корсо взяв вихідний — до дупи ро-
боту — і рушив разом із Таде оглядати вітрини великих 
магазинів на бульварі Османа.

Незабаром збагнув, що припустився помилки, адже 
10-річний син подорослішав, і  розглядати вуличні при-
краси йому вже було нецікаво. Таде більше приваблювали 
манґа й незрозумілі японські мультики з пістолетами, чу-
довиськами, надприродними силами, коли найкращий ге-
рой завжди виграє. Справжнє свято мав сьогодні сам Кор-
со: випала нагода милуватися невинним личком сина, на 
якому відблиски різдвяних вогнів струменіли радісними, 
різнобарвними прожилками.

Він завжди страждав від того, що Таде схожий на матір. 
Хлопчик успадкував красу болгарки, навіть дещо з її по-
ведінки, а  також те, як вона підшукувала слова. Корсо 
дико дратувало постійне відлуння найзапеклішої вороги-
ні всередині істоти, яку любив понад усе. Але відтоді, як 
вони почали почергово опікатися сином, він дещо розсла-
бився й змирився з тим, що Таде схожий на них обох. На-
віть убачав у цьому щось на кшталт порятунку для жалю-
гідних залишків того, що колись було їхнім шлюбом. Із 
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сексуальних ігор, збоченої боротьби, скаженої ненависті 
бодай народилося щось хороше, навіть небесне  — Таде.

Міркування перервав дзвінок: Бомпар.
— Уже знаєш, що трапилося?
— Що саме?
— Собєскі покінчив життя самогубством у  медпункті 

Флері.
Жодних думок, жодної реакції.
Мимоволі, як у будь-якого копа, виникло питання:
— Як це сталося?
— Він навмисно поранився, щоб потрапити до медпунк-

ту. Відшукав подовжувач і  повісився на стельовому сві-
тильнику. Я  ошелешена тим, що досі в  такій тюрмі, як 
Флері, так легко можна накласти на себе руки.

Корсо машинально стиснув руку Таде і взявся прокла-
дати шлях у юрбі.

— Заїдь до мене, — наказала Бомпар.
— Навіщо?
— Рушаємо у Флері. Невеличкі поминки.
— Не можу. Я з Таде.
— Якось дай собі раду. Ми повинні там бути першими.
— Чому так нагально?
— Крихітко, після самогубства ЗМІ роздмухають кади-

ло. Слід поспішати, аби зліпити нашвидку якусь пристой-
ну версію. За кілька годин усі знатимуть, що сталося. І по-
вір мені, так чи інакше його смерть ще вилізе нам боком.
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Мати одного з однокласників Таде із задоволенням пого-
дилася побути з ним до вечора й запросила хлопчика по-
снідати разом. На них чекала прогулянка Люксембурзьким 
садом, а згодом — майстерня млинців.
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Корсо відвіз сина, а тоді помчав до будинку 36 на Басті-
онній вулиці у XVII окрузі (нова адреса Судової поліції). Він 
там ще ніколи не був, і коли побачив величезний блакитний 
будинок, наче складений з кубиків Лего, згадав, як не дивно, 
вежі Айо часів своєї юності в Нантері. Він не шкодував, що 
мусив піти з Карного розшуку, і навіть тішився з того, що 
вже не треба щоденно їхати в квартал, який і досі лишався 
здоровезним будівельним майданчиком.

Бомпар усілася в  автівку й  почала жалітися на «нові 
гівняні офіси» та болото, що зіпсувало їй чоботи. Вони 
ніби силувалися відвернути увагу одне одного від головно-
го: згадувати про самогубство Собєскі жоден із них не 
хотів. Копи швидко засвоюють істину: немає точних да-
них — тоді краще помовчати.

Вони неслися кільцевим бульваром, і Бомпар спитала:
— Знаєш, що Ахмеда Зарауї відпустили?
— Хто це?
— Ахмед Зарауї. Ватажок з мікрорайону Пікассо.
Блискавкою майнув спогад про те, що трапилося півто-

ра року тому: він видряпується вентиляційною шахтою 
над мечеттю, шугає в парковку, а тоді вистрілює в Мехді 
Зарауї, брата Ахмеда. Корсо працював у ЦУБНТН і мав би 
знати, що покидька звільнили.

— Ну то й що? — просто спитав він.
— Вони, можливо, захочуть помститися.
— Чому?
— Не ліпи дурня, — проказала Бомпар, не спускаючи 

очей з дороги. — Я добре насіла на ту справу, але й досі 
вона в мене в тому місці, на якому сидять.

Катрін, хрещена мати, часом уміла бути напрочуд ґречною.
— Мені начхати, — закинув він у тому ж дусі.
— Ти помиляєшся. Ці чорномазі дуже мстиві. Ламбер 

уже наклав у штани.
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Коп з Нарковідділу, колега Корсо по нещастю, не дарма 
кусав лікті: саме він, за офіційною версією, убив брата 
місцевого ватажка.

Автошлях відкривав перед очима краєвид, від якого 
сльози наверталися на очі або хотілося блювати — залеж-
но від настрою. Ніжний і  блискучий Париж залишився 
позаду, навколо них бетонні брили, наче сірі хвилі, роз-
чинялися в тьмяному небокраї. Хай яка сумна була кар-
тина, а Корсо тішився, що до слідчого ізолятора прямує 
разом із Катрін Бомпар. Невеличка сімейна подорож до 
цвинтаря в День усіх святих.

Щойно вийшли з автівки, як злива мало їх не затопила. 
Вони поспіхом рушили до найближчого поста охорони, 
а тоді Бомпар вирішила висловитися щодо Собєскі:

— Після самогубства справу закриють. Тепер ніхто не 
сумніватиметься у його винності.

— Гадаєш?
— У тебе інша думка?
Вони сховалися під брамою й  подзвонили в  двері, як 

Червона Шапочка, що прибігла до бабусі.
— Геть навпаки, — промовив Корсо. — Він, може, наклав 

на себе руки, бо не зумів примиритися з несправедливістю, 
від якої постраждав.

— Міг би подати на апеляцію.
— Йому вже несила було чекати, терпіти довгі роки си-

діння в тюрмі.
— Ти справді так вважаєш?
Корсо не відповів. Дощило звідусіль. Наче сум з усього 

світу готував змову проти них і загнав тепер у темний кут, 
аби добити.

Нарешті вийшли охоронники. Документи, обшук, потім 
пістолети довелося лишити в гардеробі. Потім — лабіринт 
дверей, коридорів, загорож. Корсо ненавидів в’язниці. Як 
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і всі, він задихався, але на відміну від інших почувався тут, 
як удома. Йому завжди здавалося, що він належить до 
тюремного світу. Колись Корсо ледь не засадили за ґрати 
мало не на десять років за вбивство Мами, але Бомпар 
його прикрила. Та все могло скластися набагато гірше, 
якби він став по інший бік ствола.

Флері була завбільшки з Луврський палац. Куди не пі-
деш, що не робитимеш — чалапаєш принаймні з півгодини 
посеред найогиднішого смороду на Землі: випарів тюрми, 
де в’язні виплескують з себе гіркоту та кислоту.

Вони дісталися медпункту. Незважаючи на велику кіль-
кість в’язнів, — понад 4500, хоча місць тільки 3000, — 
у тюрмі, наче в початковій школі, містилася лише одна 
санітарна кімната. Увесь простір у ній займали два ліжка 
із залізним каркасом, в  облицьованому білою плиткою 
куті облаштували мийку, до стіни прикріпили негатос-
коп, а ще тут були старенький телевізор і медична бібліо-
течка…

Керівник медпункту носив одноразову синю блузу, в якій 
був схожий на кюре — з викоту визирав білий комір со-
рочки. А головне — він тримався надміру урочисто, наче 
в  його скромному закутку щойно померла надзвичайно 
важлива особа.

— Сьогодні немає пацієнтів? — поцікавився Корсо, що 
добре знав, як у тюрмі полюбляють вдавати із себе хворих.

— Вони не захотіли прийти. Через тіло.
Корсо волів би знати, як рідні пенати вдруге прийняли 

Собєскі-художника, що підробляв картини та вбивав стрип-
тизерок.

— Ідіть зі мною, — проказав санітар, уклонившись по-
японськи.

Виявилося, що була ще одна кімната, де стояли шафа для 
ліків і «холодильник». Саме тут відбувалися найважливіші 
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речі. Медикаменти тримали під ключем. За «холодильник» 
правила довга морозильна камера під третім ліжком, що 
скидалася на оглядовий стіл. Санітар потягнув її — і вона 
виїхала на рейках.

Труп укривало рядно із застиглими, ніби з  мармуру, 
складками, як у могилах флорентійських церков.

Керівник медпункту оголив тіло до талії: Собєскі наче 
висох. Мав фігуру підлітка. Мимохіть Корсо згадав, яким 
той був за життя: змарніла пика, крива усмішка, хижий 
беззубий вищир. Гом Соб.

— Жахливо, — промовив, стискаючи руки на висоті про-
межини, медик  — справжній капелан або хлопчик, що 
хоче пісяти.

— Що саме? — роздратовано спитав Корсо.
— Я уважно стежив за ходом справи. Добре знав його. 

Вів медичну картку.
Тільки цього бракувало.
— То й що? — злостиво відказав Корсо.
— Йому, мабуть, не залишили часу, аби виправдатися 

як слід.
Слова санітара лунали урочисто, наче звуки соборного 

дзвону.
— Йому ж винесли вирок.
Чоловік ніяково усміхнувся, начебто до Корсо особисто.
— Годі, коменданте, ми з  вами прекрасно знаємо, що 

справа заслуговувала більшого, ніж просто вирок, вине-
сений після двогодинної суддівської наради.

— Однак, — пробубонів Корсо, — безневинним він не був.
— Але в  чому саме полягала провина?  — поцікавився 

медик і звів очі до неба, наче Бог міг йому відповісти осо-
бисто.

— Він здавався пригніченим останніми днями?  — за-
питала Бомпар.
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— Відмовився від їжі, увесь час мовчав. Відсторонився 
від усього і…

— Якусь цидулку лишив абощо? — перервав його Корсо.
Чоловік поглянув на кожного з них, мабуть, для більшо-

го ефекту, а тоді промовив:
— Лишив, але щось цікавіше.
Він ступив до шафи з  ліками, яку відчинив кількома 

різними ключами. Сейф як джерело полегшень, хімічних 
снів і штучних марень…

Вони побачили цілу низку сірих пластикових шухляд 
з етикетками або намальованими маркером позначками. 
Санітар відсунув одну з них і витяг опечатаний мішечок.

Повернувся й  поклав його на тіло, між застиглими 
складками рядна.

— Що це? — здивовано спитала Бомпар.
— Кабель, на якому він повісився.
Корсо вже збагнув: крізь прозорий папір виднівся кру-

чений електричний дріт у пластиковій оболонці, що мав 
на кінці схожу на зашморг петлю. Коп відразу впізнав 
улюблений вузол убивці зі «Сквонка»  — розімкнену ві-
сімку для позначення «нескінченності й потойбіччя».

Але цього разу вісімка виявилася замкненою.
Собєскі залишив їм звістку: низка вбивств завершува-

лась самогубством.

85

Погана думка — як вада. Якщо вона вже є — годі її по-
збутися.

Того  ж дня Корсо силувався додзвонитися до Клаудії 
Мюллер по мобільному. Вона не відповідала. Він не знав, 
чому хотів з нею говорити. Аби висловити співчуття? Во-
ни б звучали нещиро. Витягти з неї ще якусь інформацію? 
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Не на часі. Клаудія, звісно, вважала, що її вчитель помер 
через нього і тільки через нього: впертого й дурнуватого 
копа Стефана Корсо.

Хай там як, але в четвер 7 грудня, рано-вранці, він ви-
рішив до неї завітати. Перед тим довідався, що Клаудія 
Мюллер мешкає тепер на вулиці Міроменіля. Один раз 
можна — тож він сів у метро на станції «Данфер-Рошро» 
й накупив найвідоміших газет, аби рознюхати, чим дихає 
преса. Думки розділили людей на два табори, що сталося 
також із Корсо та Бомпар: деякі вважали, що через само-
губство Собєскі визнав свою провину, інші  ж, навпаки, 
стверджували, що він так учинив із відчаю, бо йому винес-
ли несправедливий вирок.

Про петлю ніхто не знав — інформація не потрапила на 
шпальти. Але й тут не все було зрозуміло. Здавалося: через 
вузол художник прилюдно визнавав свою вину. Однак той, 
хто добре знав чолов’ягу, — а Корсо його знав, — міг би 
припустити, що він вирішив наостанок кинути виклик. 
Мовляв: «Цього ви від мене чекали? Тож маєте. Ось вам 
несподіванка: остаточний доказ, що всі ви — бісова банда 
йолопів».

Насправді  ж Корсо вже не обходило, хто вбивав, хто 
збрехав, хто був мертвий. Він вирішив перегорнути сто-
рінку. Собєскі повісився — і крапка.

Але йому несила було опиратися прекрасним чарам.
Насправді все було дуже просто: він хотів скористатися 

смертю художника, аби знову побачити Клаудію Мюллер. 
Погана ідея — як вада…

Її будинок не був одним із тих османівських палаців 
у VIIІ окрузі, що мали войовничий і поважний вигляд, — 
така собі вузенька кам’яниця, ззовні схожа на високу вежу.

Можна було обійтися без коду: вантажники заблокува-
ли розчахнуті двері. Корсо здогадався, що Клаудія сама їх 
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сюди закликала… Він дістався нагору ґвинтовими схода-
ми — такі будували навіть не в XIX, а в XVIII столітті, — 
повз просувалися хлоп’яги з пакунками й рамами в обгорт-
ках. Цікаво, чи Собєскі подарував Клаудії одну з картин. 
Але годі глузувати. Зараз не найкращий час для нісеніт-
ниць. Геть не найкращий.

Він уже минув третій поверх, як раптом, на півдорозі до 
наступного, спостеріг у напіввідчинених дверях саму Кла-
удію. Вона сиділа у вітальні на канапі, на якій досі лежали 
захисні повстяні покривала, і щось писала в мобільному. 
У яскравому світлі зимового дня, — на вікна ще не встигли 
повішати фіранки, — її профіль чітко виділявся на тлі не-
бесної блакиті, наче вирізаний безжальними ударами леза, 
як на полотнах Фонтани.

Він замилувався. Випукле чоло впертої дівчини, прямий 
ніс, як у  статуї, як за блаженної доби розквіту грецької 
культури, бездоганні лінії губ і брів, які могли б здаватися 
надто густими, але насправді лише додавали вишуканості 
усій постаті. Може, Клаудія мала чудову вдачу, буремне 
минуле, приховані чари — будь-що, але Корсо було байду-
же. До неї його вабила саме її врода.

Катрін Бомпар, коли говорила про кохання, — а це тра-
плялося з нею на диво часто, — казала: «Чоловікам подо-
бається лише зовнішність, жінок цікавить тільки вну-
трішній світ. Ми полюбляємо плід і його смак. Вони ж 
задовольняються лушпинням».

Урешті-решт він наважився піднятися і, втупивши очі 
в Клаудію, сказав собі: «Хай буде лушпиння».

Вона побачила Корсо між напіввідчиненими дверима та 
вантажниками, що снували туди-сюди, й усміхнулася до 
нього — на такий подарунок він аж ніяк не сподівався.

Мимоволі зупинився на порозі, а тоді Клаудія вийшла 
назустріч. Вона дивилась якось розгублено — він не раз 
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під час процесу спостерігав у  неї такий погляд. Рішуча, 
хитра й кмітлива адвокатеса часом мала здивовані очі, на-
че вона чи то невпевнено, чи зачудовано пливла за течією.

Клаудія коротко привіталася, підштовхнула його до віталь-
ні й зникла в кухні, аби приготувати чай. Чудеса та й годі.

Кімнатка була маленькою, але він здогадувався, що по-
мешкання просторе, може, навіть двоповерхове. Багато 
простору вгору, мало  — вшир. Меблі безладно стояли 
в різних місцях. Канапа, комод, бюрко… Стиль минулої 
епохи, але якої саме — він не знав.

— Сідай, — наказала вона, повернувшись до кімнати 
з тацею, на яку поставила чайник і дві філіжанки.

Знову на «ти». Але тепер він убачав у цьому знак дружби. 
Він вибрав собі дерев’яне позолочене крісло з химерним 
каркасом і спостерігав за нею, доки вона розливала чай. 
Клаудія всілася на червону оксамитову отоманку. Вона на-
че й  не була обурена смертю Собєскі, утім, ніколи й  не 
полюбляла виказувати свої почуття. Австрійське похо-
дження давалося взнаки.

— Що ти тут робиш? — добродушно спитала вона.
— Хотів висловити співчуття.
Вона заклякла з чайником у руці.
— Ти так зі мною не жартуй.
— Я не жартую.
— Якщо ти прийшов насміхатися з мене, я…
— Ні. Справді. Мені шкода, що так сталося, і  я  хотів 

тобі про це сказати.
— Або радше повернувся на місце злочину.
— Якого злочину?
— Ти скористався мною і вбив Собєскі.
Корсо захотів звестися на ноги, але вона схопила його за 

руку й примусила знову сісти. Він скорився. Насправді ж, 
коли вона його торкнулася, в нього аж ноги підігнулися.
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— Я не причетний до самовбивства Собєскі, — про-
мимрив.

— Скажімо, ти бив і в хвіст, і в гриву. А я так і не зуміла 
зарадити Собєскі, коли він став жертвою маніпуляцій.

— Ти досі так вважаєш?
— Лише не кажи, що досі впевнений, ніби він — убив-

ця, — відказала вона й подала філіжанку.
Аби відтягнути час, він знову почав розглядати кімнату: 

старовинні речі — антична ваза, примітивна скульптура, 
книги про мистецтво — лежали на меблях або стояли про-
сто на долівці. Важко сказати, чи їх не встигли ще розста-
вити, чи, навпаки, кожний предмет був уже на своєму 
місці.

Клаудія тримала філіжанку в одній руці, а другу поклала 
на спинку отоманки, підібгавши під себе ноги — на ній 
були джинси й простенький, але вишуканий джемпер. Роз-
слаблена поза дуже відрізнялася від стриманої та вольової 
постави адвокатеси в залі засідань, але чудово пасувала до 
завитків, що випаровував гарячий чай.

Для годиться Корсо підніс філіжанку до губ — гіркість 
зеленого чаю миттєво оберталася на щось м’яке й зажур-
ливе, присмак полонив, як секс або кокаїн.

— То що, наважишся чи ні? — спитала вона.
Корсо аж підскочив.
— На що?
— Зізнатися, що закохався в мене по самі вуха.

86

Її питання, мабуть, здавалося жорстоким, але Корсо так не 
вважав. Клаудія Мюллер надто звикла до кримінальних 
справ, до чоловіків, що ріжуть жінок на ремінці, до вар’ятів, 
що ґвалтують жертви аж до смерті, до потвор, які знуща-
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ються над дітьми, — і  тепер природні почуття, любовні 
пристрасті, розбиті серця її лише смішили, а тому на такі 
теми вона могла говорити з певною іронією.

Він теж відказав дещо жартівливо й не без уїдливості:
— Визнаю себе винним.
Клаудія підвелася, поставила філіжанку й  нахилилася 

до нього над низеньким столиком. Її обличчя було тепер 
за кілька сантиметрів від нього, а сама вона сперлася на 
підлокітник крісла, в якому він сидів.

— Мушу розчарувати: у нас із тобою нічого не вийде.
І знову промовляла без будь-якої жорсткості, радше 

спокійно, холодно та безсторонньо. На кшталт: «Звинува-
чення щодо мого клієнта є безпідставними».

— Чому? — по-дурному запитав він, відчуваючи полег-
шення.

Вона знову всілася на отаманці.
— Як кажуть у рожевих романах: моє серце вже нале-

жить іншому.
«Рожеві романи»  — застарілий термін, але Барбі теж 

часто так казала, а ще додавала: «Рожевий, як дупа». Мовляв, 
у  книжках про кохання дедалі частіше писали про секс.

— Собєскі?
Клаудія змовчала. Як завжди, перша здогадка виявилася 

слушною. Адвокатеса нічим не відрізнялася від купи ду-
реп, що пишуть серійним убивцям до в’язниці листи, про-
понуючи кохання.

Стефан затягував мовчанку — з досвіду він знав, що це 
найкращий спосіб, аби змусити підозрюваного зізнатися.

— Я познайомилася з ним через його картини, — справ-
ді заговорила вона. — Сама я належу до кола, яке ти нена-
видиш, — до буржуазної богеми, що завжди готова бунту-
вати, її представники повсякчас обурюються проти влади 
й порядку, які самі ж і встановили. Аж раптом — приємна 
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несподіванка: Собєскі. У  ньому вбачали Жана Жене або 
Люсьєна Фройда. Як художник він мені подобався. Я  не 
знала його як людину. Врешті-решт, ми зустрілися в аналі-
тичному центрі, де обговорювали умови утримання в’язнів, 
яких засудили на довший термін.

Собєскі, либонь, був королем таких збіговиськ. Усе ба-
чив, усе пізнав, міг патякати аж до світанку.

— Ніколи не зустрічала такого неприємного суб’єкта, — 
з  кумедною міною провадила вона. — Але відчула: під 
машкарою невігласа-шакала, що з ранку до ночі розгулю-
вав під кайфом, ховається щось цікаве. Побачила розгуб-
лену, засмучену людину, що з головою поринула в маляр-
ство, наркотики і  секс, аби лише забути про сімнадцять 
чорних років скніння за ґратами.

— Дівчинка з  Лез-Опіто-Неф утратила набагато біль-
ше, — відказав він, як і личить копу-реваншисту правого 
ухилу: в кожного — своя роль.

Клаудія усміхнулася й дала йому штовхана в плече.
— Годі, товаришу. Ми тут не для того, аби сваритися.
— А потім ти з ним бачилася?
— Ніколи. Просто запам’ятала двоїсте враження, що він 

на мене справив. А  згодом була справа зі «Сквонком». 
Я схопила портфельчик і рушила до нього в тюрму. Знала, 
що всі колишні спільники відцураються від нього, та й ад-
воката призначать поганенького.

— Якраз для тебе: один проти всіх.
Адвокатеса стенула плечима.
— Утім, вся країна зажадала розправи над рецидивістом.
Уся промова Клаудії ґрунтувалася на поширеному пере-

конанні: «У кожного є право на другу спробу». Легко бути 
великодушним, коли мешкаєш у кварталі поблизу Єлисей-
ського палацу.

— Я дуже здивувалася, що він досі чудово мене пам’ятає.
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Корсо міг би пояснити, що навіть Собєскі, який нічого 
не бачив далі свого прутня, не зміг би забути таку красуню, 
як вона. Утім, художник теж був естетом.

— Собєскі мені відразу довірився, і ми підготували за-
хист. Під час зустрічей побачила, що він згорьована людина, 
зрештою, я так і думала. Він просто ховався за агресивною, 
непереконливою оболонкою хтивого генія-провокатора. 
Справжню суть Собєскі можна збагнути, лише поглянувши 
на нього: зголоднілий, геть обшарпаний. І  картини пише 
трагічні, на тему смерті та злиднів…

— Як прекрасно.
— Не клей із себе дурня. Я тобі говорю про внутрішню 

вразливість, що…
— Краще не розводитися щодо внутрішньої вразливос-

ті Собєскі.
— Жінка потребує чоловіка, від якого вона буде в захваті.
Вона вже верзла казна-що.
— Від чого саме ти була в захваті? — огризнувся він. — 

Його вульгарності, пріапізму 1, потягу до наркотиків або 
злочинного минулого?

— Насамперед, від його живопису.
— Тих справжніх картин чи підроблених?
І негайно пошкодував, що слова злетіли з язика. Адже 

обіцяв собі: ніякого сарказму!
— Вам треба було одружитися.
— Корсо, не глузуй з моєї біди. Собєскі щойно помер.
— Навіщо ти мені це все розповідаєш?
— Не хочу подавати марну надію: у моєму житті для тебе 

немає місця. Принаймні такого, на яке ти сподіваєшся.
Така щирість — він міг лише усміхнутися.
— Щонайменше сказано відверто.

1 Тривала й болюча ерекція статевого члена.
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— Я займуся похованням, і на могилу прийду сама.
Вона сиділа дуже прямо, тримаючи руки між зсунутими 

колінами. А тоді в голові Корсо зажевріла думка: вона ж 
ламає комедію. Адвокатеса чогось домагалася.

— А якщо без жартів? — різко спитав він.
— Яких жартів?
— Без сентиментальних вигадок, сповіді, ролі невтішної 

вдови… Годі вже.
Клаудія підвелася. Запхавши руки до задніх кишень, 

долонями назовні, підійшла до вікна.
— Хочу, аби ми з тобою знову взялися за розслідування.
— Яке розслідування?
Вона повернулася до нього. Сонце шмагало її білу шкіру, 

заливало сліпучим світлом.
— Хочу, аби ми переглянули справу.
Тепер він сам зірвався на рівні ноги й рушив до неї.
— Ти, мабуть, знущаєшся?
Вона ступила крок уперед, і він закляк: вона так сильно 

вабила, що його ледь не знудило.
— Я довго міркувала. Корсо, ми схибили. Собєскі та 

Перес не вбивали.
— Отакої.
— Ми щось проґавили.
Трапилася нагода зблизитися з  нею. Але вона інакше 

ставилася до цього: Собєскі мали повернути добре ім’я, 
і тоді вона могла б і далі щасливо жити зі своєю примарою. 
Даремні сподівання.

— Мене це вже не цікавить, Клаудіє.
Вона лише недобре усміхнулася й повернулася до шиб-

ки. А тоді Корсо рішуче наблизився до неї й схилився над 
її плечем.

— Собєскі помер, — прошепотів він їй у вухо. — Зав’язав 
вузол убивці й повісився. Усьому кінець, Клаудіє.
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— Повірити не можу, що тебе так легко обкрутити круг 
пальця.

— Іди лісом.
Вона повернулася на закаблуках і попрямувала до две-

рей. Вантажники щойно поставили на сходовий майдан-
чик круглий мармуровий столик. Він уже перетинав поріг, 
як раптом вона його наздогнала.

— Допоможи мені, Корсо. Розслідування не довели до 
кінця!

— Полюбляєш тістечка — не раз ходитимеш до віден-
ської кав’ярні: і  так  — без кінця. Змирися з  тим, що ти 
зрослася з цією справою, та й годі.

Вона його обігнала й перегородила шлях.
— Ти так нічого й не втямив, Корсо. Хоч знаєш, що тра-

пилося під Ла-Маншем, коли ти стежив за Собєскі?
Коп майже забув про тодішню загадкову втечу.
— Він тоді передав полотно. А завершив його саме тієї 

ночі, коли вбили Софі Серейс. Обмін відбувся в тунелі. На 
нейтральній території.

Спогад блискавкою прошив мозок: того дня художник 
мав на собі капелюха й ніс наплічник зі згорнутим килим-
ком. А  коли Стефан знову побачив Собєскі в  Блекпулі, 
килимок десь зник.

Як можна було проминути таку деталь?

87

Від Клаудії він підчепив два віруси.
Насамперед потерпав від нещасливого кохання. Відкри-

та рана мала загоїтися з плином часу. Корсо стійко зносив 
випробування й  навіть відчував, як постать адвокатеси 
дедалі більше розпливається в пам’яті, щоразу траплялася 
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нагода не думати про неї. Він мав зосередити увагу на Таде 
й задовольнитися Міс Берет.

Значно небезпечнішим виявився інший вірус: йому все 
здавалося, що вбивця зі «Сквонка» блукає десь поблизу… 
Клаудія ніколи не сподівалася, що Корсо їй допомагатиме, 
але знала: попри всі гучні заяви про те, що слід скоритися, 
щойно вигулькне якась дрібничка, бодай одне підозріле 
слово — і він знову мордуватиме себе питаннями.

Те, що трапилося в тунелі під Ла-Маншем, не мало ве-
ликого значення, але водночас додавалося до низки по-
милок, яких він припустився. Незабаром запанувала дум-
ка, що той, хто вбив Софі та Елен, просто втік, як пісок між 
пальцями.

І це не був ані Собєскі, ані Перес — хтось інший.
Йому урвався терпець, і він запросив Барбі до кав’ярні 

«Золоте Сонце»  — одного дня там вже збиралися копи 
з 36-го, аби обговорити справу Собєскі.

Барбі щиро здивувалася:
— Рішення у справі вже ухвалили.
— Але це не означає, що розставили всі крапки над «і». 

Історія має багато білих плям.
— Гаразд, але Карний розшук тепер працює над іншими 

трупами.
Корсо кивнув, роздивляючись крізь шибу, як машини 

мчать мостом Сен-Мішель.
— Щось нове розповіли? — знову заговорила вона.
Він не поглянув на неї, лише знаком показав, що ні, а сам 

подумав: може, Клаудія мала рацію і треба ще раз пере-
глянути архіви справи. Але він уже напам’ять знав, що там 
написано…

— А Перес? — запитав він, не спускаючи очей з по-
току машин.
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— Звісно, нічого не знайшли, — іронічно відказала Бар-
бі. — Суддя зробить висновок, що це було вбивство з ме-
тою пограбування: втім, у нього таки вкрали гаманець.

Корсо з певним цинізмом подумав, що ідеальний злочин 
здатний скоїти лише коп.

Він знову затримав погляд на Барбі. Нова посада добре 
вплинула на неї. Вона здавалася спокійнішою, не гризла 
нігтів, споважніла. Але над стилем слід іще попрацювати: 
сукня зшита ніби з армійської ковдри, торочки лежать не-
рівно.

— Ти як не в  своїй тарілці, — стурбовано промовила 
вона. — Усе гаразд?

— Так.
— На роботі?
— Як звично. Знайшов собі тепле місце.
— А Таде?
— Усе чудово. — Він поглянув на годинника. — Мушу 

вже їхати, аби забрати його зі школи.
Барбі ніби читала поміж рядків.
— Саме цього ти й хотів?
— Кажу тобі: все гаразд.
Відповів дещо роздратовано, отже, усе було геть навпа-

ки. Але Корсо не хотів розвивати цю тему, хоча місяцями 
розмірковував: чи почувався насправді добре в  ролі не-
спішного глави сім’ї? Чи міг задовольнитися тим, що ста-
лася низка вбивств, але досі було незрозуміло, хто за ними 
стоїть?

— Дуже приємно було побачити тебе, — проказав він 
і підвівся. — Наступного разу запрошу тебе поснідати зі 
мною.

Барбі навіть не відповіла. Надто добре знала Корсо 
й була впевнена, що він лише вдає, ніби все гаразд. Коп 
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просто не годен був змиритися з тим, як завершилася спра-
ва, і заспокоїться лише тоді, коли знову відкриє скриньку 
Пандори.

Минув тиждень. Він сам собі заборонив телефонувати 
Бомпар і просити її надати доступ до архівів. Примусив не 
читати збережених нотаток або документів. Але одержи-
мість росла в його голові, як ракова пухлина. Він знову 
згадував усі незрозумілі деталі, суперечливі факти чи 
нез’ясовані події. Ані Собєскі, ані Перес… Уночі, коли за-
синав, уявляв, що лежить в тіні чудовиська — справжньої 
почвари, що ввела в оману всю країну й мала незабаром 
завдати ще одного удару…

У ніч з 14-го на 15 грудня його розбудив телефонний 
дзвінок. Він ще не натиснув на екран, але вже бачив, як 
виблискують літери: БАРБІ.

— Знову труп. — Вона аж задихалася. — Той самий спо-
сіб, ті самі рани: вбивця зі «Сквонка» повернувся.

— Стриптизерка?
Барбі трохи помовчала. Йому здавалося, що вона плаче. 

Для неї це було незвично.
— Клаудія Мюллер.

88

Тіло в  порту Толбіак знайшла команда нічних сторожів 
близько 3-ї ранку біля бетонної майстерні — недалеко від 
звалища Потерни Тополь, де натрапили на перший труп.

Корсо мчав туди, як зомбі. Міс Берет спала в нього вдо-
ма. Вона подбає про Таде. Стефан був геть ошелешений.

Тож не за тими ганявся, не спромігся запобігти подаль-
шим убивствам, крім того, мимоволі спричинився до по-
дальших злочинів. І ось тепер випливало, що через нього 
замордували Клаудію Мюллер.
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Чому саме її? Бо вона займалася справою «Сквонка»? 
Захищала Собєскі, несправжнього «вбивцю»? Бажала роз-
слідувати справу до кінця? Але як злочинець дізнався про 
це? А може, вона щось накоїла в минулому, про що Корсо 
й гадки не мав? Чи, може, вбивця просто хотів подражни-
ти копа, що провадив слідство? Але хіба Корсо був для 
нього небезпечним? Адже відтоді, як у червні 2016 року 
стався перший злочин, він постійно помилявся?

Він наближався до порту Толбіак і дедалі більше відчу-
вав химерність того, що відбувається. Узбережжя оточу-
вало бузкове сяйво, наче велетенська флуоресцентна нео-
нова лампа підсмажувала безліч комах.

Він зупинив автівку, показав черговим посвідчення 
й рушив кам’яним спуском, що тягнувся до самого узбе-
режжя. А тоді зрозумів, звідки походить сяйво. Велетен-
ський цех з виробництва бетону мав тепер зовсім інший 
вигляд: над ним височів чималий контейнер з купою світ-
лодіодних ламп, що опромінювали Сену. Надприродна 
брила чистого світла ритмічно змінювала колір.

Біля підмурка цеху, який періщили сині відблиски про-
блискових маячків, він узрів групу копів у  цивільному. 
Щоразу, коли промінь мигалки падав на силосну вежу, він 
розсипався міріадами яскравих скалок, наче в полярному 
сяйві навсібіч розліталися світляки.

Корсо зачаровано милувався картиною, але водночас 
думки відчужено, дико, безпорадно плуталися в  голові. 
Його внутрішній світ розбили вщент. І тепер він здивова-
но й безтямно спостерігав за тим, що відбувається назовні.

— Хочеш побачити тіло?
Корсо здригнувся. Перед ним з цигаркою в зубах стояла 

Барбі, оповита світлом ламп контейнера, що перемкнулися 
на зелений колір. Її обличчя здавалося блідим і тьмяним — 
підстаркуватий вигляд у вас тут, пані керівничко…
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— Ви впевнені, що це вона? — спитав Корсо.
— Без сумніву. Усе, як з іншими: ні одягу, ні документів.
Лампи засвітили синім. Вони рушили до місця злочи-

ну  — на майданчик над контейнером з  піском та жор-
ствою  — і  після блакитного сяйва пірнули в  лікарняну 
білість променів, що поширювали прожектори КО. Над 
місцем, де сталося вбивство, натягнули намет, щоб з го-
рішньої набережної нічого не було видно — попри пізню 
годину там уже стояли мовчазні роззяви й п’яні гультяї, 
що сипали недолугими жартами.

— Заберіть цих недоумків! — розлючено кинув Стефан 
перед тим, як залізти під намет.

Барбі поблажливо кивнула: Корсо забув, що тут він не 
має жодної влади.

— Ми саме це й робимо, але всю набережну перекрити 
не можемо. Ти готовий перекрити?

— Послухай, я ж не вчора народився.
Вони наділи гіпоалергенні нітрилові рукавички й про-

слизнули під намет. Він зауважив, — смішна річ, але його 
мозок сам вирішував, на чому зосередити увагу, — що 
рукавички пасували до кольору сяйва навколо контейнера, 
який досі виблискував удалині та щойно повернувся до 
першого бузкового відтінку.

Вони підійшли, і техніки розступилися, а тоді він заува-
жив, — ще одне недоречне міркування, — якими прекрас-
ними здавалися їхні білі постаті. Науково-технічний під-
розділ перетворив місце злочину на виставу…

Він наблизився до тіла й збагнув, що картина в пам’яті 
закарбується довіку. Обличчя Клаудії розтягнулося від 
вуха до вуха в безсоромному крику. Кров не залила очі, 
утім, навіть убивця не завжди спроможний подбати про 
кожну дрібничку. Тож із Клаудією не все пішло гладко.



441

Усе решту він влаштував, як звично. Вона лежала в про-
філь, навіть у три чверті, лице злегка повернулося до зем-
лі, а сама наче зібгалася на асфальті схилу.

— Тіло лежить не так, як завжди, бо він скинув її з висо-
ти силосної вежі, — повторила Барбі.

— Це вже точно визначили?
— Ми були нагорі. Попри дощ на даху лишилися сліди 

крові. Зрештою, хтось виламав двері, що закривають до-
ступ до сходів вежі. На даху він виконав ритуал, а  тоді 
скинув жертву донизу.

— Чому?
— Чому ми так вважаємо або чому вбивця вчинив 

саме так?
— Ти так не жартуй.
Барбі тихо заговорила:
— Спочатку він намірився виставити її на даху силосної 

вежі, але з якоїсь причини був змушений скинути. Можна 
припустити, що труп просто злетів з опуклого даху. Або 
вона була ще живою й почала відбиватися, а тоді перехи-
лилася через край. Сподіваюся, після розтину ми знайдемо 
відповіді на всі питання.

— Якщо є кров, то лишилися сліди, відбитки.
— Аж ні. Просто неймовірно. Не знаю, як він приму-

дрився, але після такого місива не лишилося жодних слідів. 
Наче оперував у  стані левітації та не торкався даху. Це 
справді…

Корсо вже не слухав. Він розглядав півмісяць пошарпа-
ної, чорної плоті, зведеної в жахливій масці сміху. Він хотів 
би впасти навколішки перед Клаудією й просити вибачення. 
Останній спогад про неї, коли вона, тоді ще жива, сиділа 
у вітальні, оточена німбом сонячних променів, накладався 
на нинішню моторошну картину й  геть вимикав мозок.
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— Незабаром заберуть тіло, — провадила Барбі. — Ви-
міри зробили, але хтозна, чи нам пощастить. Ніщо не вка-
зує на те, що він цього разу помилився. Крім того, що тіло 
шубовснуло донизу. Може, хтось його побачив і він лишив 
сліди… Але я не дуже в це вірю.

Корсо надалі роздивлявся труп, випуклий хребет, пере-
кручені білизною кінцівки, розтрощена камінням горлян-
ка. Він недоречно подумав: у Клаудії було гарне тіло — ху-
дорляве, біле, гордовите. Йому б сподобалося.

А тоді зосередив увагу на розрізаному навпіл обличчі, 
на роззявленому в гримасі сміху роті, що наче хотів заков-
тнути бузкового повітря, на безпорадних поліціянтах, на 
їхніх слабеньких спробах розгорнути бурхливу діяльність, 
але, звичайно, дарма. Її сміх обернувся на чорну діру, таку 
широку й потужну, що нікому й ніколи несила видерти з неї 
щонайменший промінь, щонайменшу частинку правди.

— Ви вже почали складати технологічну карту? — знову 
заговорив Корсо.

— Досі ніхто не знає, чим вона займалася ввечері. Остан-
ньою людиною, з  якою вона спілкувалася близько 19-ї, 
була секретарка. Вона лишилася в неї, бо треба було за-
кінчити монтажні роботи в її новому помешканні.

Свіжа побілка, нерозпаковані меблі, сяк-так розставле-
ні речі, що мали розмістити в усіх кімнатах. Клаудія, без-
перечно, хотіла все змінити довкола себе, аби після справи 
Собєскі розпочати нове життя. А незабаром утямила, що 
не зможе цього зробити, доки не дошукається правди.

Прибули хлопці з ритуальної служби з мішком для тіла. 
Під прожекторами виблискувала табличка ідентифікацій-
ного номера, який ще не встигли вписати. Корсо не хотів 
на це дивитися.

— Слідство доручать тобі? — запитав він, виходячи з-під 
намету.
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— Звісно, — сказала Барбі. — Чекаємо на замісницю 
прокурора. Я тоді чергувала, маю відповідну фахову під-
готовку, тож…

— Зателефонуй мені завтра вранці. Хочу знати всі де-
талі.

Він повернувся до неї спиною й попрямував до синявої 
монолітної споруди, яка нагадувала космічний корабель, 
що завис у крижаному нічному небі.

Він піднімався назад кам’яним схилом, а  тоді в  його 
голові боягузливо майнула перша доцільна, хай і не вельми 
блискуча, думка: як добре, що йому не доведеться повідо-
мляти батьків Клаудії про те, що трапилося. Насилля було 
в його крові, але він уже склав повноваження службовця 
похоронного бюро.

Автівка зірвалася з  місця, і  він помчав набережними, 
навіть не зупиняючись біля світлофорів.

А тоді різко загальмував біля Нотр-Дам, схопив телефон 
і набрав номер Катрін Бомпар:

— Уже знаєш?
— Мої співчуття. Я справді…
— Хочу знову працювати в 36-му.
— Коли?
— Тепер.

89

Звичайно ж, нічого з цього не вийшло. Навіть Катрін Бом-
пар не мала таких повноважень.

Корсо був змушений заповнити купу бланків, оббігати 
безліч кабінетів, надати пояснення, а потім, як і всі, чекав, 
доки розглянуть його кандидатуру. І  його  б прийняли, 
але вже було запізно, аби братися за справу щодо вбив-
ства Клаудії.
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І він змінив тактику: напросився до Барбі в помічники. 
Поліціянтка не була в захваті. Тепер вона займала посаду 
керівника групи і не потребувала порадників. Утім, пра-
цювати їй доводилося під значним тиском. Попри всі зусил-
ля, вона так і не змогла приховати від ЗМІ, що було скоєно 
ще одне вбивство, а спосіб катування за всіма показниками 
нагадував почерк «злочинця зі «Сквонка», а справа, до речі, 
була закрита ще в листопаді після самогубства обвинува-
чуваного…

І тут ще клопіт із втручанням Корсо: до жертви він ста-
вився необ’єктивно, наробив дурниць (одною з яких є вбив-
ство Альфонсо Переса), а після численних помилок те, що 
відбувається, сприймав у перекрученому вигляді… Забага-
то емоцій, замало здорового глузду. І, звісно ж, він не мав 
жодного права втручатися в сам процес. Паршива вівця, ще 
й з доважкою.

Навіть якщо б Корсо знову потрапив до Карного роз-
шуку, йому б не довірили відразу розслідувати «очевид-
ний» злочин. Утім, нове вбивство підтверджувало його 
нефаховість: він схибив від самого початку.

— Але я обізнаний зі справою краще за всіх, — доводив він.
— Навіть занадто обізнаний, — відказала Барбі.
— Не перекручуй, до того ж я тобі потрібний. Трясця, 

я не на пенсії і з глузду ще не з’їхав!
Знехотя вона погодилася передати йому кілька докумен-

тів, які стосувалися розслідування, але змусила пообіцяти, 
що він не показуватиме носа в 36-му і ніяк не втручати-
меться. Буде її неофіційним, ба більше, таємним радником.

Корсо підкорився, — вибору в нього не було, — але за 
два дні зауважив, що йому бракує матеріалу. Слідство роз-
почали з нуля, але воно так і  зависло в повітрі. У нього 
склалося невтішне враження, що все повторюється і йому 
несила щось змінити.
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14 грудня Клаудія Мюллер вийшла зі свого кабінету близь-
ко 16-ї й  подалася до нового помешкання, аби завершити 
умеблювання. Помічниці вона зателефонувала о 19 : 10. Відтак 
про неї більше нічого не чули. Як і Софі Серейс або Елен 
Десмора, вона десь зникла, але згодом з’явилася на узбереж-
жі, поблизу порту Толбіак, — нага, перев’язана й понівечена.

Насправді, слідство не лише загальмувало, але й закляк-
ло в безнадійній точці, коли вже перепробували зробити 
все. Жодної зачіпки, жодної додаткової версії не передба-
чалося, і група Барбі змушена була не раз пересвідчитися, 
що кожний новий допис у технологічній карті був ні до 
чого. Нулем у квадраті.

Розтин підтвердив, що Клаудія загинула не від задушення, 
а від того, що впала. Убивця не встиг закатувати її за звич-
ним ритуалом. Усе вказувало на те, що вона відбивалася 
й перехилилася через край, а тоді впала на хідник і полама-
ла шийні хребці — силосна вежа була заввишки два метри.

Після себе злочинець не залишив нічого. Ані відбитків, 
ані органічних слідів. Жодного свідка або запису на каме-
рах відеоспостереження. Ніяких підозрілих людей біля 
неї  — звичне існування. Адвокатеса жила, як монашка, 
і переїзд до нового помешкання означав лише пересування 
всередині внутрішнього світу на інше місце — разом з усі-
ма книжками, фільмами, картинами. І жодного коханця. 
Батьки-австрійці мешкали у Відні. Одиначка — ані родини, 
ані друзів у Парижі. За мету поставила собі захищати най-
запекліших негідників і  братися за найогидніші справи.

Корсо ніяк не міг уторопати, як вона могла потрапити 
в  пастку, якщо по самі вуха занурилася в  справу. Знала 
напам’ять modus operandi 1: той викрадав — або приваблю-
вав — жертви, не залишаючи слідів. Як могла потрапити 

1 Спосіб скоєння злочину (лат.).
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на гачок? Неймовірно. Вона ж не вчора народилася, і всі її 
дії, так би мовити, були підпорядковані справі, у яку вона 
з головою поринула на цілий рік і досі нею дихала. Якби 
вона помітила щось підозріле  — відразу  б відреагувала.

Корсо прийшов до висновку, що нападника вона знала 
особисто й довіряла йому. Той або та, хто прийшов до неї 
тієї ночі на гостину, був поза будь-якою підозрою…

У неділю 17 грудня, ввечері, зателефонувала Барбі й по-
відомила, що після розтину, який тривав понад п’ятдесят 
годин, усіляких перевірок і аналізів останки Клаудії переда-
ли, нарешті, її родині. Батьки вирішили поховати доньку 
в Парижі, на цвинтарі Пассі.

— Коли це відбудеться?
— Завтра вранці, об 11-й.
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Цвинтар Пассі — VIP-ділянка для померлих. Близько 2600 
могил — на одному квадратному метрі поховано більше 
мертвих, ніж деінде. Купа знаменитостей на одному клап-
тику землі, що на верхівці пагорба, над площею Трокадеро. 
Коп невпевнено зупинився перед велетенськими воротами 
в  стилі ар-деко. Якщо під час поховання його побачить 
один із членів родини або взагалі будь-хто, висіти йому 
потім на одному з каштанів поблизу храму. Що не кажи, 
він помилився щодо вбивці, переслідував клієнта Клаудії 
і так чи інакше навіяв злочинцеві думку, що Клаудію треба 
принести в жертву. Ну ж бо, Корсо, хіба тобі звикати?

А звично байдужа до всього природа вражала красою. 
Під променями сонця хрести і стели виблискували перла-
мутровими хвилями. Величний ранок — ані подмуху вітру. 
Небесна блакить скидалася на хімічний осад і  нагадала 
останні відвідини домівки Клаудії.
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Запхавши руки до кишень, Корсо шукав місце, де відбува-
лася церемонія. Минав білі, схожі на храми, мавзолеї, химер-
ні каплички з безліччю прикрас у стилі бароко, павільйони 
з шибами, на яких були зображені ангели й діви, такі пре-
красні, що, здавалося, їх просто вкрали з якоїсь церкви…

Клаудія не надто полюбляла такі оздоби. Палка прихиль-
ниця рівноправ’я для всіх не була б у захваті, якби її відправи-
ли назад, до буржуа, до яких вона належала за походженням.

Нарешті він натрапив на групу людей у чорному, наче 
намальованих вугільним олівцем на білому аркуші. Корсо 
наблизився крадькома, але згодом зрозумів, що нічим не 
ризикує: усі присутні були з Відня. У Клаудії не було друзів, 
але вона мала сім’ю. Урочисті постави, благородні риси 
й відлюдькуватий вираз облич. Німецькі слова ритмічно 
вилітають з  уст. Бракувало тільки золотавої рамки, аби 
увіковічнити родинні збори над могильною ямою.

Барбі обіцяла, що жодного журналіста або просто сто-
ронньої людини там не буде. І не збрехала: навмисно роз-
повсюдила неправдиву інформацію, мовляв Клаудія Мюл-
лер за походженням була австрійкою, тож батьки відвезли 
останки доньки на батьківщину, аби поховати її в перед-
місті Відня.

Австрійські родичі не вірили в Бога. Не запросили ані 
священика, ані будь-якого іншого служителя культу. Жодної 
літургії біля труни, хіба лише глибоке зосередження, що 
замінило звичні молитви. Корсо спостерігав за чоловіками 
й жінками та дивувався їхній схожості: однакові чорні, гар-
но скроєні, елегантні костюми, однакові, ніби витесані з бі-
лого мармуру, обличчя. Наче вилиті з однієї форми — зграй-
ка представників віденського бомонду подалася в мандри.

Коп намагався відгадати, хто був матір’ю Клаудії, аж рап-
том невисока жіночка ступила крок уперед. Минула пюпітр, 
призначений для виступу промовців, і стала ближче до ями. 



448

Позаду неї, наче охоронець, височів суворий велетень — 
батько.

Пані Мюллер, хоча й невисока та кругленька, мала з за-
гиблою спільні родинні риси  — чисті, наче змальовані 
одним помахом, — і теж, як донька, стягувала волосся на 
потилиці. Тьмяна, невиразна краса, що нагадувала священ-
ний і гіркий присмак облатки.

Він аж закляк, коли її побачив. Боявся зустрітися з нею 
поглядом, але жінка не піднімала повік. Тримала руки 
схрещеними перед собою та не мала ані торбинки, ані 
плаща. На ній була чорна сукня, скромна, наче вбрання 
приречених на спалення, яких колись посипали сіркою, 
аби тих швидше охоплювало полум’я.

Вона почала читати вірш з пам’яті, звертаючись як очи-
ма, так і голосом до свого внутрішнього світу:

Hasta te creo dueña del universo. 
Te traeré de las montañas flores alegres, copihues, 
avellanas oscuras, y cestas silvestres de besos. 
Quiero hacer contigo 
lo que la primavera hace con los cerezos 1.

Корсо не сподівався почути іспанську, але відразу впі-
знав чи не найвідоміший уривок із двадцяти поем про 
любов (і молодість) Пабло Неруди. Із тобою робити я хочу 
/ Те, що весна витіває із кронами вишень…

Тож її згорьована мати зверталася до доньки любовною, 
просякнутою чуттєвістю поемою. Отже, Клаудія залиши-

1 А для мене ти навіть — володарка світу. 
Принесу тобі з гір пломенистих дзвоників, 
Темних горішків, цілий кошик лісних поцілунків. Та лишень 
Із тобою зробити я хочу 
Те, що весна витіває із кронами вишень (ісп.).

 Пабло Неруда. Поема 14 зі збірки “Двадцять поем про любов та одна 
пісня відчаю” (1924 р.).
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ла родину. А щоб забути про своїх, — і дошкулити їм, — 
оселилася в Парижі й стала святою покровителькою зло-
чинців.

Зненацька Стефан упізнав деякі обличчя. Утім, на цвин-
тарі були не лише австрійці: Барбі не змогла запобігти 
витоку інформації, що поширилася серед «друзів Собєскі», 
тобто поміж інтелектуалів, політиків, митців, які скромно 
мовчали, коли художнику оголосили обвинувачувальний 
вирок, але повилазили зі шпарин, тільки-но повідомили, 
що він не винен.

Корсо бачив, як вони перешіптуються. Вони виявили, 
впізнали споконвічного ворога. Копа-фашиста, що накоїв 
стільки помилок. Він так нічого не второпав. Гадав, що 
справу довели до кінця, а тим часом справжній убивця десь 
швендяв неподалік…

На щастя, ніхто з  войовничо налаштованих друзів не 
виступив з промовою — австрійське, справжнє австрій-
ське поховання. Інакше  б пролунали звичні слова обу-
рення, згадали  б хороброго адвоката Клаудію, що стала 
жертвою недоумкуватих поліціянтів і сліпого правосуддя; 
спом’янули б самого Собєскі, «що був змушений накласти 
на себе руки через тиск суспільства», тощо.

Тепер усі проходили повз яму, аби кинути туди білу 
троянду. Корсо позадкував, сховавшись серед могил: він 
не мав ані квітів, ані права бути тут. Годі й думати, аби 
висловити співчуття батькам чи будь-кому. «Друзі Со-
бєскі» чимдалі частіше опалювали його загрозливими 
поглядами…

Він уже збирався йти геть, як раптом помітив обличчя, 
що аж ніяк не вписувалося в  загальну картину. Отакої. 
Корсо причаївся за стелою й наготувався чекати, коли всі 
розійдуться. Він не вийде з цвинтаря, доки не зрозуміє, що 
тут робить цей недоречний персонаж.
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— Що ти тут забув?
Корсо вистрибнув із засідки, коли всі почали розходи-

тися. Звертався до коротуна, що на певній відстані сунув 
за поховальним кортежем. За мить Корсо впізнав його, був 
тепер упевнений: це коп з 36-го. Точніше — з КО.

Той, що мав голову, схожу на гарбуз, і зачіску, як в іграш-
ки з  конструктора «Playmobil»,  — колись він показував 
йому перші конфісковані в Собєскі полотна, що мали зго-
дом спантеличити його, але виявилося, що це просто копії 
світлин, які художнику продав Людо Тулузький.

— Я…
— Нагадай, як тебе звати.
— Лейтенант Філіпп Марке.
— Що ти тут робиш?
Марке кидав безнадійні погляди в бік кортежу, який уже 

почав віддалятися.
І голосом, якому силувався надати твердості, нарешті 

вимовив:
— Клаудія була мені подругою.
— Де ти з нею познайомився?
— На роботі.
— Службовці КО з адвокатами ніколи не спілкуються.
— Суддя дозволив Клаудії забрати деякі зразки. В КО я за-

ймаюся опечатаними органічними матеріалами. Збираю їх, 
відсилаю на аналіз, отримую назад і відправляю до архіву.

Такі, як Марке, до 36-го завжди потрапляють свідками, 
а згодом перетворюються на головних обвинувачуваних.

— Коли це було?
— Мабуть… два роки тому.
— Стосовно якої справи?
— Я… вже не пригадую.
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Перша брехня. Корсо не сказав: «Гаразд, перевіримо», — 
але так собі подумав. Він насилу міг уявити цього вилупка 
в колі друзів Клаудії. Зрештою, в адвокатеси не було друзів.

— Що вас пов’язувало?
— Вас це не стосується.
Філіпп Марке провів рукавом куртки по чолу так, ніби 

ледве спромігся на відповідь.
— Ви спали разом? — нахабно запитав Корсо.
Він стояв спиною до сонця, а  тому співрозмовникові 

доводилося мружитися.
— Я… я не зобов’язаний відповідати.
Настав час для примусових дій: Корсо схопив чолов’ягу 

за комір дешевого костюмиська і  мало не відірвав його.
— Не роби із себе дурня. Клаудію щойно поховали. А пе-

ред тим у найжорстокіший спосіб убили. Якщо виявиться, 
що ти був із нею в якихось стосунках, тобі буде неперелив-
ки, повір. Відразу опинишся в списку підозрюваних. Утім, 
хлопець з КО легко може обдурити інших копів. І буде зро-
зуміло, як саме злочинець зумів замилити нам очі…

Марке щосили стискав кігтями зап’ястки Корсо — від-
бивався, наче хворий, якого злапали після втечі з тубсана-
торію.

— Від… відпустіть!
— Які у вас були стосунки, хай тобі грець?
Марке відкрив рота. Хоч би тобі слово. Насамкінець 

Корсо відпустив його та витер руки об куртку  — вони 
були масні, немов він щойно порпався в купі чіпсів.

— Ми… ми були разом… — нарешті прохрипів той і зно-
ву зайшовся кашлем.

Тепер уже в Корсо перехопило дихання. Навряд чи Мар-
ке брехав. Геть навпаки. Клаудія Мюллер, неймовірна кра-
суня, що завершувала перемогою будь-який процес, перед 
якою, звичайно, падали навколішки всі адвокати, і не лише 
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вони, — а  також судді, прокурори, звинувачувані, при-
сяжні засідателі, — неприступна жінка, що мимохідь захо-
пилася художником-фальсифікатором, якого звинуватили 
у  вбивстві двох осіб, вибрала собі якогось жалюгідного 
технаря з КО?

— Аж ніяк не вірю.
— Можете не вірити, — набундючився той, ображений 

за свою чоловічу гідність.
Корсо зробив крок уперед і змусив Марке відступити за 

стелу.
— Ви не мешкали разом.
— Звісно ж, ні!
— Тоді як?
Коротун ніби танув на сонці, як кавалок масла на па-

тельні.
— Ми часто зустрічалися. Я… я думаю, що подобався їй.
— Навіть останніми місяцями?
Марке нещиро усміхнувся. Він щойно второпав, чому 

Корсо такий агресивний: теж закохався в красуню.
— Вона мені про вас розповідала, — презирливо ки-

нув він.
— Що саме вона казала?
— Що ненавидить вас найбільше з усіх людей.
Корсо стерпів. Сонце било в спину, але повіяв крижаний 

вітер і пропилососив обличчя, мов порохотяг «Kärcher».
— Чому? — глухо спитав він.
Марке стенув плечима. Він спостеріг на лиці копа сліди 

правдивого страждання і не хотів завдавати ще більшого 
болю. Клаудію поховали неподалік — негоже було саме тут 
і саме зараз улаштовувати дуель.

— Тому що я звинуватив Собєскі?
Поліціянт із КО поглянув на нього: наче оцінював здат-

ність Корсо витримати ще один удар.
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— Не лише тому. На її думку, ви уособлювали обмежено-
го служаку, що прислухається лише до голосу інстинкту 
і вважає свої переконання важливішими за будь-які докази.

Корсо із задоволенням затопив би йому по пиці, але не 
тут і не тепер. Утім, Америки він не відкрив. Клаудія вже 
мала нагоду щиро висловитися щодо нього.

— Забирайся геть, — наказав.
А потім дивився, як той узяв ноги на плечі і гайда — за-

петляв алеєю. Щось тут було не так: коп із КО не сказав 
йому всієї правди. Корсо вирішив згодом поміркувати над 
домальованою валізою в куточку картини. Зараз слід мов-
чати й лише спостерігати. Тримати на оці коротуна й за-
йматися найнагальнішими справами.

Корсо повернув назад і підтюпцем побіг до виходу з кла-
довища. Похорон Клаудіїї його збадьорив. І чхати він хотів 
на протоколи Барбі.

Тепер він сам, і лише сам, розпочне розслідування з нуля.

92

Насамперед він вирішив відшукати Матьє Веранна, май-
стра мотузки, й показати йому знімки з місця нового зло-
чину. Хтозна, може наваші знайде відмінності між вузлами 
Клаудії та іншими жертвами. Або ж помітить якусь дріб-
ничку, що наштовхне його на новий шлях.

Париж буквально знемагав під численними різдвяними 
прикрасами, а в повітрі відчувалося нетерпіння разом із 
тужливим настроєм, притаманне передноворічним дням. 
І  знову всі жертимуть, бухатимуть, даруватимуть один 
одному подарунки, аби лишень забути про те, що одним 
роком більше, одним менше…

Корсо повідомив про свій приїзд, а Веранн, очевидно, не 
надто завантажений роботою, пообіцяв дочекатися гостя. 
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Щойно коп дістався вулиці Доктора Бланша, а тоді опи-
нився на подвір’ї будинку, де досі височів чорний пласт-
масовий кулак, як відчув, що від дня останніх відвідин 
минула ціла вічність.

Сам Матьє Веранн зовсім не змінився. Та сама видовже-
на, схожа на бійницю, мармиза. Опуклі очі, здавалося, 
починалися із самих скронь. Кровожерні щелепи скидали-
ся на залізну пастку для вовків. Веранн ніби щойно вийшов 
із жорстокої казки. Казковий вовк, замковий людожер.

Маркіз де Сад завжди був готовий до спілкування й зу-
мів насправді причарувати Корсо. Кочівник-аристократ, 
що завжди шукав нових задоволень і  керувався єдиною 
засадою: варто лишень глибоко зануритися в психіку лю-
дини, аби винести звідти на поверхню найогидніші, най-
химерніші речі.

— Чув по радіо, що знайшли ще одну жертву.
— Саме так.
Веранн запросив гостя до вітальні. Ані слова співчуття, 

ані натяку на жаль. Для нього це був лише привід відпочити.
— Чим можу допомогти?
Корсо витяг світлини.
— Нова жертва. Хотів би, щоб ви уважно роздивилися 

зображення. Чи бачите відмінності з попередніми вузла-
ми? Я також прихопив із собою фотографії інших потер-
пілих, якщо ви забули, як…

— Не треба.
Веранн умостився на червоній канапі, узявши знімки, 

розклав їх на низенькому столику й почав жадібно пере-
глядати. Корсо подумав, чи він, бува, не сприяє пробу-
дженню нездорової цікавості, тобто дає навіженому новий 
привід насолодитися спогляданням різанини.

Наваші втупив погляд у фотографії, наче який хижак, 
що встромлює кігті в жертву. Вибалушені очі займали ледь 



455

не півобличчя й  наче передавали до мозку надпотужну, 
наджорстоку інформацію.

— Я знаю цю жінку.
— Вона була адвокатом Філіппа Собєскі. Ви бачили її на 

процесі.
— Ні, ми познайомилися раніше.
— Прошу?
Він поглянув на Корсо розширеними зіницями.
— Вона була моєю ученицею.
Корсо здавалося, що кімната небезпечно перехилилася, 

а вінтажні меблі захиталися, наче відзняті камерою, яку 
тримали на плечі. Геть здурів, що він верзе?

— Вона відвідувала мої заняття два чи три роки тому, — 
провадив Веранн. — Казала, що її звати Лорелеєю.

Німецька легенда про Лорелею: німфа приваблювала 
чарівним співом тих, хто пропливав Рейном, і ті губилися, 
тобто чинила так само, як сирени з давньогрецьких міфів. 
Лорелеєю також називають прямовисну скелю, що розта-
шована на березі Рейну й позначає ділянку річки, де роз-
билося безліч човнів. Прозорий натяк: Клаудія знаджува-
ла чоловіків, зводила їх на манівці й  перетворювала на 
уламки — так сталося і з ним.

— Вона лишалася біля мене тільки рік. Дуже здібна. Зго-
дом кілька разів зустрічав її в тренувальних клубах та за-
кладах для поціновувачів садо-мазо.

Корсо розгубився: не знав, як діяти після того, що почув. 
Тож Клаудія насолоджувалася нездоровими іграми. Зна-
лася на мистецтві мотузок. Звісно, знала Собєскі задовго 
перед тим, як сталися вбивства. Займалася з ним шібарі та 
була, чом би й ні, його коханкою…

А тоді Веранн ще більше спантеличив Корсо:
— Вона вивчала тонкощі самопідвішування.
— Що це таке?
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— Особлива техніка, за допомогою якої можна навчити-
ся заплутати себе мотузкою. Насамкінець розв’язується 
один вузол — і всі петлі стягуються разом. І ось ти вже 
висиш у повітрі… Але всі дії виконуєш самостійно.

Думки, наче іскри, розсипалися в  голові. Він не хотів 
нічому йняти віри: все здавалося надто химерним.

Веранн схилився над однією зі світлин.
— Стривайте… Так… Авжеж, вузли зав’язані саме в та-

кий спосіб. Якщо добре придивитися, можна зауважити, 
що їх вивернули досередини. Лорелея сама себе прив’язала.

Веранн кинув знімок на столик. Він уперше виказав не-
прийняття того, що сталося. Вузьке обличчя наче ще біль-
ше стиснулося, лишилися тільки очі — блискучі й гаряч-
кові отвори.

— Гадаєте, що… — проказав він.
Учитель садо-мазо не договорив, а Корсо йому не відпо-

вів. Обидва все збагнули.
Клаудія заподіяла собі смерть, наслідуючи спосіб, у який 

орудував кат зі «Сквонка».
І все заради того, аби остаточно зняти вину з Філіппа 

Собєскі.
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Дощ.
Колони. Склепіння. Мури. Хисткі архітектурні споруди, 

водночас важкі та плинні, виникали просто на хіднику, 
капотах машин, дахах будинків. Дощ нападав бліцкригом, 
зусібіч шмагали струмені води, шаленів грудень. Лише 
15-та година, а вже запала ніч.

Пориви вітру розхитували прикраси, які висіли над про-
спектами. Злива лише підкреслювала відблиски гірлянд, 
освітлювальних приладів. Різдвяні лелітки віддзеркалюва-
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лися тепер у загальному потоці, що, наче величезна повінь, 
зносив геть усе на своєму шляху.

Корсо мчав у напрямку порту Толбіак, увімкнувши ми-
галку, — ще одна яскрава пляма у грі дзеркальних вітрин 
зі світлом. На набережних біля собору Нотр-Дам утворив-
ся корок. Навіть сирена не допомагала продертися вперед.

Тоді — дзвінок.
— Заважаю?
— Залежить від того, що ти мав сказати.
— А ти як вважаєш?
Коскас, судовий медик, зітхнув:
— Що ти хотів би знати?
— Ти зробив токсикологічний аналіз Клаудії Мюллер?
— Із суто фахової цікавості. Зрозуміло, що вона загину-

ла не внаслідок отруєння чи введення токсичної речовини.
— У тебе є результати?
Коскас не відразу відповів. Було чути клацання пальців 

по клавіатурі.
— Дивно, що ти саме тепер мені зателефонував.
— Чому?
— Бо я щойно їх отримав, і вони трохи здивували мене.
— Ти про що?
— Я взяв на аналіз тканини з різних частин тіла. Зразки 

з обличчя дали несподівані результати: в них виявили по-
тужне місцеве знеболювальне. Наче вбивця намагався змен-
шити страждання жертви.

Ти мене дивуєш. Автівки знову рушили з місця. За синю-
ватими смугами дощу на вітровому склі почав вимальову-
ватися божевільний план, дивовижний задум, що переви-
щив усе, що він бачив під час роботи у  відділі Карного 
розшуку.

— Я передивився світлини обличчя великим планом, — 
провадив Коскас. — На скронях і щоках можна помітити 
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сліди заштриків. Я  тоді нічого не знайшов, але це й  не 
дивно після такого шматування…

— Гаразд, Коскасе, не переймайся. Якщо порахувати всі 
помилки, яких ми припустилися в цій справі, можна всіх 
нас сміливо відправляти до Центру зайнятості.

— Що ти про це думаєш?
Загадка бентежила судово-медичного експерта. В робо-

ті він звик до шалених несподіванок, але ніколи не стикав-
ся з такими суперечностями. Божевілля — червона лінія, 
за якою порядкує геть інша залізна логіка.

Корсо не міг сказати Коскасу, що цього разу йдеться про 
дві логіки. Учителя й учениці. Ката зі «Сквонка» і  самої 
Клаудії, Лорелеї зали засідань.

— Звіт передаси Барбі?
— Згідно з правилами.
— Лиши мені ще одну добу.
Корсо сам не знав, чому попросив відкласти справу, од-

нак медик погодився, але так, ніби йому мали відтяти руку. 
Стефан натиснув на відбій. Він щойно минув будівлю На-
ціональної бібліотеки, лавіруючи далі між машинам, що 
застрягали в потоках води.

Ось, нарешті, порт Толбіак.
Він повернув ліворуч, змусив машини загальмувати 

й  заїхав на пологий підйом, що вів до узбережжя. Коло 
бетонного цеху вийшов зі свого «Polo», і його відразу за-
лило дощем.

Місце досі оточувала жовта сигнальна стрічка — єдина 
кольорова пляма в сірих переливах зливи. Узбережжя то-
нуло у воді і, здавалося, ось-ось мало відірватися від землі 
та злитися з набряклою від дощу Сеною. Річка піднімалася 
немов від повільного й потужного дихання.

Корсо перетнув відгороджену ділянку й  підійшов до 
дверей паркана, які Клаудія колись виламала. Він уже точ-
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но знав, як усе відбулося. І тепер хотів ретельно відтвори-
ти хід подій та роздивитися кожну дрібничку.

Захищені металевою конструкцією внутрішні сходи під-
німалися довкола силосної вежі. Він рушив нагору — його 
хитало, наче на містку військового корабля під час негоди. 
На даху в нього навіть не паморочилася голова — і не див-
но, бо нічого не було видно. Дощило так, що навколо ви-
сокої споруди створювалася щільна сіра оболонка.

Корсо всівся на випуклому даху по-турецьки, в  позі 
медитації, наче індуський аскет на березі Гангу, і  взявся 
подумки прокручувати хід подій.

Клаудія видерлася сюди вночі. Впорснула лідокаїн у скро-
ні, щоки, під щелепами і, доки не подіяло знеболювальне, 
роздягнулася та зв’язала себе, залишивши одну руку віль-
ною, аби довести справу до кінця. Насамкінець, сидячи на 
краю даху у викрученій позі, перетягнута власною білизною, 
канцелярським ножем розрізала щоки до самих вух і запха-
ла камінь у  горлянку, всюди розбризкуючи кров. Корсо 
уявив: біль виявився сильнішим за дію лідокаїну, очі засла-
ла нетяма, смерть накрила багряною запоною…

Тоді скинула реманент: ніж, шприци, одяг… Куди? Кор-
со вже помітив невеличкий люк у даху — його можна від-
крити й  зазирнути всередину вежі. Відсунув кришку  — 
вона не була замкнена на засув  — і  поглянув униз, але 
нічого не побачив. Надто глибоко.

Відтак усе відбулося дуже швидко. Клаудія вже ледь чи 
розуміла, що робить: життя виходило з неї крізь широкий 
отвір уст і забарвлювало червоним кольором дах резерву-
ара. Утім, спромоглася провести вільною рукою по спині 
й просунути пальці в петлю з бретельок бюстгальтера.

Потім одним рухом звільнилася від тиску, що створювала 
ціла низка вузлів, і її повністю затягнуло, як сталося і з усіма 
іншими жертвами ката зі «Сквонка». Вона задихалася від 
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каменя в горлі, захлиналася від крові, а тоді зсунулася дахом 
униз, у порожнечу.

Корсо сидів у позі по-турецьки й ридав. Огидніше само-
губство годі й  уявити. Чому Клаудія Мюллер заподіяла 
собі таку смерть? Навіщо ця жертва?

Тепер він повинен обстежити середину силосної вежі, 
забрати дані, що їх отримав Веранн, — або ж покликати 
його знову як експерта — проаналізувати всі деталі, але 
розглянути їх уже в зв’язку із самогубством… Не дивно, 
що хлопці з КО не натрапили на слід убивці: його просто 
тут не було.

Згодом він зателефонує Барбі, аби все пояснити.
А тепер у  нього були нагальніші справи. Він мусив 

збагнути причини божевільної витівки. Хай як Клаудія 
кохала Собєскі, бажала його виправдати, навряд чи вона б 
через це наклала на себе руки. Щось інше мало б спонука-
ти її до дії.

І він розумів, що є лише одна людина, яка зможе розпо-
вісти про останні дні адвокатеси перед самогубством. Хоч 
як боляче йому було це визнати, йшлося про Філіппа Мар-
ке, хлопця з кулястою стрижкою і головою-смайликом.

З ким лише часом не вступають в інтимні стосунки най-
гарніші жінки…

Корсо сів до автівки й поглянув на годинник: наближа-
лася 16-та. Перед тим як продовжувати розслідування, 
треба було розв’язати одне надважливе питання.

Знехотя набрав ненависний номер. Корсо був такий 
мокрий, ніби й досі сидів у воді.

— Емілія? Це я.
— Слухай, ти мені заважаєш.
— Мені потрібна твоя допомога.
— Авжеж, навіть не мрій.
— Йдеться про Таде.
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— Що сталося?
— Ти не могла б його забрати в няні сьогодні ввечері? 

У мене запарка на роботі.
Тиша. Корсо вже втомився від нескінченної боротьби, 

сварок, перемовин, що завжди проходили ті самі стадії. 
Спочатку слід було благати, потім вона змішувала його 
з гівном, згодом вони починали лаятися й ображати один 
одного, але результат був відомий їм обом із самого по-
чатку: звичайно, Емілія забере хлопчика, але не задля того, 
щоб зробити послугу батьку, а тому, що це було для неї 
водночас обов’язком і приємністю.

Як не дивно, цього разу йому навіть не довелося напо-
лягати, і вони проминули кілька етапів. Невже їхній зв’язок 
почав змінюватися? Останнім часом Корсо відчутно змі-
нив думку щодо Емілії. Бачив у ній певні позитивні риси, 
навіть якусь розсудливість у  збоченнях: зрештою, вона 
ніколи б не залучала Таде до сексуальних ігор.

— Я заїду за ним о 18-й.
— Дякую.
Тепер у нього з’явився час для сходження до пекла.

94

— Ми спали разом, але ми уклали угоду.
— Яку?
— Клаудія дещо попросила в мене за… свої послуги.
Корсо не довелося вдаватися до насилля. Він подався до 

Марке додому, на бульвар Орнано у XVIII окрузі. Аби за-
спокоїтися після втрати, службовець КО взяв вихідні — 
тож він просто подзвонив у двері. Чоловік чекав на нього. 
Він добре знав, що вони ще не договорили.

Корсо не згадував про самогубство Клаудії. Він при-
йшов зібрати інформацію, а не ділитися нею. Вони стояли 
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в  присмерку вітальні  — лампа на етажерці правила за 
нічник. Надворі не вщухав дощ.

Корсо чекав на продовження, але Марке  — ані пари 
з вуст.

— Що вона натомість попросила за послуги? — загово-
рив Стефан.

— Вона хотіла…
Його голос дедалі глухнув. Корсо ступив крок ближче.
— То що, не хочеш відповідати?
Марке повалився в крісло і зник у темряві. Лише голос 

свідчив про те, що він досі перебуває у світі живих:
— Вона хотіла, аби я замінив зразки ДНК потерпілих, 

тобто Софі Серейс і Елен Десмора.
Тоді Корсо зметнувся на ноги й  схопився за поруччя 

крісла, де сидів Марке.
— Ану, повтори!
— Присягаюся… Я  повинен був замінити органічні 

частки, що належали жертвам, а також кров, яку взяли 
з їхніх тіл.

Корсо випростувався й позадкував. Тепер він сам за-
нурився в тінь. Сховався в кутку кімнати, аби бодай тро-
хи поміркувати. Нові деталі зовсім не вписувалися в за-
гальну картину. Вони створювали іншу головоломку, яку 
годі було навіть уявити, ба більше — розв’язати.

— Тож ми ніколи не працювали зі справжніми зразка-
ми? — недовірливо спитав він.

— Ніколи.
Ось тобі маєш: це ж підрив усього підґрунтя справи. Їх 

надурили з матеріалом розслідування.
— Вона із самого початку просила тебе замінити кров 

Софі Серейс?
— Саме так, наступного дня після вбивства. 17 черв-

ня 2016 року.
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Зараз Корсо вирішив не розводитися про те, що Клаудія 
знала про перше вбивство ще тоді, коли про злочин ще 
нічого не писали в кримінальній хроніці.

Зосередься.
Чому вона так учинила?
Хотіла виправдати Собєскі?
Ні, кров і  ДНК жертви не вказували на те, ким був 

убивця.
— Задля цього вона з тобою спала?
Його очі звикали до темряви. Марке кволо усміхнувся. 

Наче луснув нічний горщик.
— Звісно ж, не через мої природні чари.
Хай Корсо не розумів мети, яку переслідувала Клау-

дія, принаймні він збагнув, у чому полягає її стратегія. 
У 36-му лише Марке міг підмінити опечатані зразки. Ко-
ротун був ключовою особою для людини, яка  б хотіла 
сфальсифікувати аналіз крові та ДНК у відділі Карного 
розшуку.

— Навіщо це їй було потрібно?
— Я питав у  неї, але вона не захотіла відповісти. Ми 

уклали угоду. Або я мовчки виконую її вимоги, або можу 
забути про нашу домовленість про секс.

Марке, мабуть, недовго вагався. У  справжньому світі 
такому чоловічку, як він, наближатися до жінок на штиб 
Клаудії — зась.

— Звідки походять нові зразки?
— Вона сама їх приносила.
Раптом Корсо зрозумів:
— Це ти розприскав свою кров на полотнах Собєскі?
— Не я, а вона.
Він згадав нанесені непевною рукою написи у складках 

фарби на картинах. САРА, МАНОН, ЛЕА, ХЛОЯ. І, зви-
чайно, СОФІ та ЕЛЕН…



464

Клаудія не лише додала кров до полотен, але й скопію-
вала почерк Філіппа Собєскі. Графологічний аналіз під-
твердив, що імена були записані рукою художника.

— Чому ти такий упевнений? — вів далі Корсо, і в нього 
в голові аж загуло.

— А інакше й не може бути. Тільки ми мали доступ до 
зразків крові, і  я  видавав їх за ті, що належали Софі та 
Елен. Але не я все вигадав, а вона.

Нова головоломка, нова таємниця. Клаудія поводилася 
так, аби ще більше скривдити Собєскі. Діяла як справжня 
збоченка: вдавала, що захищає художника, а сама намага-
лася його підставити, прикидалася, що виправдовує, а на-
справді добивалася довічного терміну. Щоб найлегше за-
судити Собєскі, треба працювати в суді.

Корсо аж запаморочилося в  голові, щойно він пере-
мотав у зворотному напрямку (до того ж у прискореному 
темпі) основні події справи. Отож із самого початку Кла-
удія примудрилася докласти всіх зусиль, аби Собєскі 
згнив у  буцегарні. Саме вона замінила колби, аби вже 
точно нанести ту саму кров на полотна Собєскі, а перед 
тим — у його підпільній лабораторії.

Але з якою метою?
Принагідно він запитав себе: чиєю кров’ю написали 

інші імена на картинах? Таємницю так ніхто й не розкрив.
Але справа почала просуватися. Корсо вже дійшов ін-

шого висновку, хоча впевненості не мав, але, скажімо, така 
ймовірність була. Шахрайство з органічними фрагментами 
могло свідчити про щось уже геть божевільне: стриптизе-
рок могла убити Клаудія…

Але знову-таки: чому?
Чи була вона збоченкою, що вбивала й намагалася пе-

ретворити Собєскі на цапа-відбувайла? Або ж її остаточ-
ною метою був сам художник (і його провал)? Тоді вона 
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могла б просто вбити двох жінок з оточення художника, 
щоб звинуватити його. Згодом їй довелося б тільки від-
шліфувати докази вини й насамкінець представити на-
писані кров’ю імена обох жінок на останніх картинах 
Собєскі.

Корсо був годен уявити будь-що, погодитися з чим за-
вгодно, але досі бракувало головного — причини. Навіщо 
Клаудія все це влаштувала? Чому потайки так люто нена-
виділа Собєскі?

Навіть якщо припустити, що вбивала саме вона, навіщо 
їй треба було підмінювати кров потерпілих? Вона ж могла 
зберегти частину крові, розбризкати її в майстерні Собєс-
кі, а потім — на його полотнах. Так було б найпростіше. 
Чому вона знову вдалася до ошуканства, якщо воно вже 
ніяк не могло нашкодити Собєскі й,  урешті-решт, було 
взагалі ні до чого?

Марке ніби читав думки Корсо.
— Я теж ставив собі такі питання, — зізнався він. — 

Я провів своє розслідування.
— Тобто?
— Дійшов висновку, що Клаудія просила замінити опе-

чатані мазки, аби приховати щось стосовно Софі та Елен. 
Я зберіг зразки їхньої крові й теж зробив аналіз.

У Корсо так пересохло в горлі, що він міг би тернути 
сірником по його поверхні.

— І щось знайшов?
На обличчі Марке, що стояв у присмерку, помережано-

му пасмугами дощу, який стікав віконними шибами, знову 
з’явилася примарна усмішка.

— Усе дуже просто. Софі та Елен були сестрами.
— Себто… біологічними?
— Насправді, зведеними. Але в них, без сумніву, був 

той самий батько.
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Корсо встигнув на потяг, що від’їжджав о 18 : 23 у Фран — 
він ніколи не чув про таке місто. Відтак пересів на поїзд, 
що прямував до Понтарліє. Попереду — тригодинна подо-
рож зимової ночі в напрямку гір, у пошуку правди, єди-
ний товариш — ноутбук. До дитячого притулку в Мотт-
Сассі, де з 1998-го до 2004 року підростали разом Софі 
Серейс та Елен Десмора. Стефан бажав зустріти когось, 
хто їх знав і міг підтвердити наживо те, що він недавно 
почув.

Дівчатка були зведеними сестрами — не так уже й див-
но. Софі мала анонімних батьків: матір залишила її від-
разу після народження в 1994 році в Ліоні. Елен з’явилася 
на світ двома роками пізніше в  Лонс-ле-Соньє: батьки 
були не годні опікуватися нею. Тож вважалося, що батьком 
обох дівчат був Жан-Люк Десмора, офіціант, викидайло, 
безробітній, а головне — дикун і алкоголік.

Цілком імовірно, що два роки перед тим він вештався 
поблизу Ліона або деінде і  вступив у  короткий зв’язок 
з  матір’ю Софі, що з  якоїсь причини покинула дитину. 
Звичайна сімейна драма.

І не дивно, що обидві дівчинки запізналися (і в певному 
сенсі впізнали одна одну) в місцевому притулку. Відтоді 
підростали в тих самих осередках і названих родинах. Ра-
зом вирушили до Парижа, де намагалися пробитися в сві-
ті стриптизу. Корсо згадав, що вони приховували свою 
дружбу, мабуть, для того, щоб оперативніше розв’язувати 
проблеми. Щось на кшталт таємної зброї.

Але чому Клаудія Мюллер — вбивала вона чи ні — ви-
рішила не оприлюднювати родинний зв’язок між ними?

Лишалося чимало запитань, але Корсо пообіцяв не ста-
вити їх собі. Годі й сподіватися, що його змучений (і не-
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обізнаний) мозок бодай щось зможе підказати. Або слід 
діяти наосліп — ще гірше.

Протягом тригодинної подорожі він записав у ноутбуці 
все, що вдалося зрозуміти, і все, що можна припустити. 
Щодо решти…

Його гризла одна думка. Клаудія вже після першого 
вбивства просила Марке підмінити зразки крові. Важлива 
деталь: отже, вона знала, відколи загинула Софі, що на-
ступною в списку стоїть Елен…

Тож вона була вбивцею. Або була знайома зі злочинцем 
і його намірами.

А тоді чому не попередила Елен?
Годі ставити питання, Корсо, годі.
Він притулився чолом до шиби, намагаючись роздиви-

тися в  темряві краєвид. Нічого не розгледів. Занурився 
поглядом і  думками в  порожнечу з  надією розчинитися 
в ній. Отямився, коли потяг прибув у Фран. Зіскочив на 
перон і побачив геть інший світ.

Усе було біле. Вокзал накрився снігом. Повітря відсвічу-
вало, як у казці, а ліхтарі відзеркалювалися в кучугурах, 
що оточували колії. Подекуди сніг лежав м’якішими, ніж-
нішими хвилями, наче вата. Бракувало лише ясел із ма-
леньким Ісусом. Корсо зовсім розгубився. На ньому була 
тільки куртка, він не взяв із собою валізи і тепер стояв на 
пероні сам-один.

Сам-один помандрував до Франа.
Сам-один чекав на пересадку до Понтарліє.
Хвилин десять трясся від холоду — його наче засадили 

в скляну кулю, яку струшують, щоб подивитися, як падає 
сніг на Ейфелеву вежу або Діда Січня 1. Згодом прибув фу-
туристичний двокольоровий  — ртутно-сірий, нафтово-

1 Пер Ноель, або Дід Січень, — французький Санта Клаус.
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синій — потяг. Після ясел і кулі зі снігом — електропотяг. 
Корсо перемістився до країни іграшок. Сів у поїзд, знову 
сам-один. За чверть години дістався Понтарліє. Та сама 
картина, що й у Франі, хіба що побільшало снігу та, мабуть, 
поменшало людей. Навіть працівники вокзалу накивали 
п’ятами.

Він почимчикував до виходу, сподіваючись знайти бо-
дай якесь таксі.

Стояла лише одна автівка. Чорне вітрове скло, невидимий 
водій, у світлі ліхтаря — клуби диму, що випльовувала із 
себе вихлопна труба. Зі світу різдвяної казки Корсо відразу 
перемістився до фільму жахів: сядеш у машину — і тебе від-
везуть у самітний мотель, де складають людські офіри.

Коли він назвав адресу, водій радісно вигукнув:
— На щастя, в мене такі шини, що витримають!
Автівка виїхала на департаментську дорогу в напрямку 

Лармона й швейцарського кордону. За шибою розгортався 
примарний, вилощений місячним сяйвом краєвид. Під 
снігом ховалися бліді, оманливі гори й полонини — вся 
Земля немов утратила матеріальність.

Тому Стефан не здивувався б, якби побачив незабаром 
на схилі гори схожий на бункер, з наглухо зачиненими вік-
нами й  живими примарами всередині, притулок Мотт-
Сассі. Приємна несподіванка: осередок виявився довгас-
тою, пофарбованою в  рожевий колір, добре освітленою 
будівлею, що мала балкони під навісами й  скидалася на 
готель зимового спортивного курорту.

— Вас дочекатися, чи як?
— Ні, дякую, — відповів Корсо й розплатився.
Він не попередив, що приїде. Корсо й гадки не мав, що 

чекає на нього в будинку, який майже двадцять років тому 
прихистив двох дівчат, що росли тут, як сестри, а насправ-
ді — і про це ніхто не здогадувався — вони й були сестрами.
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Поліціянт ступив кілька беззвучних кроків до ґанку, — 
сніжно, тихо, слизько, — а тоді смикнув за мотузку старо-
модного дзвоника. Наготувався терпляче чекати — на ньо-
му була тільки куртка й він досі тремтів. Температура впала 
ще більше: так можна й від переохолодження здохнути.

Нарешті йому відчинив двері невисокий молодик у спор-
тивному костюмі, що був схожий водночас на вихователя 
й колишнього в’язня. Корсо відрекомендувався, показав 
значок поліціянта й попросив відвести його до керівника 
притулку. Була 22 : 30, тобто його спокійно могли б і ви-
ставити геть. Але хлопець і слова не промовив та слухняно 
подався назад, наче на рейках від’їхав.

Стефан стояв і чекав у широченній їдальні, яку навряд 
чи пожвавлювала яскраво прибрана ялинка (з кульками 
й саморобними гірляндами). Він ступив декілька кроків 
по начищеній до блиску долівці, роздивляючись довкола: 
глинястий пісковик, побілені стіни, темно-червоний ліно-
леум. Легко мити й дезінфікувати. У таких притулках, що-
йно ви з них виходите, за вами відразу витирають підлогу. 
Ані слідів, ані спогадів.

Він готувався до відвідин наперед і подумки забарика-
дувався. Аби лише на поверхню не повилазили його гидкі 
спогади. Однак, коли він наблизився до ялинки, його сер-
це стиснулося. Витинанки з гофрокартону й сплетені з роз-
мальованого фломастером паперу гірлянди нагадали йому 
чимало різдвяних свят, коли попри всі подарунки в душі 
зяяла та сама кривава рана. Йому бракувало своїх батьків 
і їхньої любові.

Він завжди першим обстоював думку, що підростати 
в притулку не так уже й погано: трапляються й гірші речі, 
а відсутність коренів — геть не лихо. Проте відкрита рана 
так і не загоїлася. І він дорослішав з нею в душі, щоденно 
намагаючись притлумити біль, шукаючи де-не-де крихти 
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любові, — навіть якщо часом ішлося лише про Маму і все 
закінчувалося груповухою.

— Комендант Корсо? Бріжітт Карон, директорка закладу.
Перед ним стояла жінка років сорока, теж у тренуваль-

ному костюмі. Він не почув, як вона нечутно підійшла до 
нього в капцях. Її цегляно-червоного відтінку лице в рамі 
русяво-солом’яного волосся нагадувало блискуче від цу-
кру карамельне яблуко.

Корсо знову відрекомендувався. У кількох словах пояс-
нив, чому завітав. Софі Серейс. Елен Десмора. 1998—2004 
роки. Не сказав, для чого йому потрібні відомості про дівчат.

— І ви приїхали о цій порі? — здивувалася вона.
— Розслідування слід провести негайно.
Вона кивнула. Не побоятися приїхати в холодну, засні-

жену ніч лише заради того, щоб поговорити про двох ді-
вчат, яких уже всі встигли забути. Справжній подвиг.

— Мені дуже шкода, — промовила вона. — Я тут лише 
п’ять років. Нічим не можу вам зарадити.

— Хіба немає викладачів, що працювали ще тоді? Ко-
лишніх учителів, які б могли мені допомогти?

— Ні. Штат час від часу оновлюють, аби вихователі не 
обирали собі серед учнів пестунчиків.

— Як у банках.
— Прошу?
Вона стояла, руки в  боки, в  тренувальному костюмі 

й скидалася на приземкувату штовхальницю ядра зі сходу.
— Забудьте, — проказав він і поклав телефон назад до 

кишені.
— Стривайте… Може, хтось іще лишився.
— Хто саме?
— Лікарка з Понтарліє, Емманюель Коен. Вона тут від-

давна.
— Дасте мені її адресу?
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Бріжітт Карон уперше злегка усміхнулася — наче штрик-
нули ножем у карамельне яблуко.

— Вам пощастило. Вона зараз тут. Один з малюків за-
хворів.

Корсо ледь не зойкнув з радощів. Він був глибоко пере-
конаний, що, коли ризикуєш, — наприклад, мандруєш у не-
відомому напрямку без жодної надії на результат, — попе-
реду на тебе завжди чекають цікаві несподіванки.

— Зараз її покличу.
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П’ять хвилин потому в облямівці сходової клітки з’явилася 
довга, зігнута, майже перехилена на рівні потилиці постать 
сивоволосої, коротко підстриженої лікарки.

Справжній гірський ескулап. З  портфелем, у  шапочці 
й короткому пальті. Мабуть, промандрувала схилами років 
сорок: лікувала хворих, приймала пологи. Воркотуха фран-
цузьких гір і масивів.

Вона відразу сподобалася Корсо. Тому що давно, у ди-
тинстві, а може, й пізніше, коли він підсів на героїн, Стефан 
натрапляв на таких лікарів. Вони не просто пропонували 
йому таблетки, але й дарували набагато цінніше: теплоту, 
співчуття, доброзичливість. Підзарядження для малюків 
або таких дорослих наркоманів, як він.

— Бріжітт сказала, що це дуже важливо. Йдеться про 
Софі та Елен?

Обличчя Корсо здивовано витягнулося.
— Я читаю газети, — пояснила вона. — І бачила, що не-

щасні дівчатка загинули.
— Ви їх пам’ятаєте?
— Звичайно. Я доглядала за ними впродовж кількох років.
— На що вони хворіли?
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Вона попрямувала до однієї з лав у галереї та поклала на 
неї портфель. Засунула руки в кишені й вела розмову далі 
з висоти свого зросту — пряма й зігнута водночас, наче ліхтар:

— Різні були випадки, загалом звичні хвороби. Але до-
вший час доводилося бавитися і в психолога. Дівчатам не 
надто добре велося.

— А можна точніше?
— Одна носила в серці лють, інша вірила в привидів.
Він легко їх упізнав: Софі ненавиділа всіх, включно із 

собою; Елен кохалася з мертвими.
Корсо взявся за суть справи:
— Розслідування виявило, що вони були сестрами.
— Секрет полішинеля.
Поліціянт сподівався, що новина її здивує, але прогадав.
— Біологічними, зведеними сестрами, — уточнив він.
— Я вас добре зрозуміла.
— Звідки ви знаєте?
— Ми не мали певності, але вони були такими схожими.
— Зовнішньо?
— Ні, поведінкою, розмовами… Часом навіть рухалися 

однаково.
— Може, тому й схожі, що родички.
Лікарка зухвало усміхнулася, наче на злість усім вітрам 

і грозам.
— Якби ви їх бачили. Вони походили з одного джерела. 

Без сумніву.
— Аналізи показали, що вони мали одного батька, Жана-

Люка Десмора. Ви його знали?
Емманюель Коен стояла поблизу лави й тримала руки 

в кишенях пальта. І хай з-під шапочки вибивалося сиве 
волосся, вона скидалася на студентку, що чекала лекцію.

— Ви помиляєтеся. Жан-Люк Десмора не був батьком Елен.
— Тобто?
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— Ще одна таємниця полішинеля: Наталі Десмора зґвал-
тували в передмісті Безансона.

У Корсо аж у вухах загуло. Може, це був голос правди, 
що видобувався на поверхню…

— Вона подала скаргу?
— Ні. Вона вже була дружиною Десмора і вела розпусне 

життя.
— Хтозна, чи дитина з’явилася внаслідок саме зґвалту-

вання…
Вона ступила кілька кроків — її постать гойдалася в паль-

ті, як цвях у мішку.
— Аж ні, напевно ні. Але мати не хотіла, аби до неї потім 

хтось чіплявся. Усю вагітність свої муки вона заливала 
дешевим червоним вином і пивом.

— Звідки у вас така впевненість? — запитав він.
— Наш регіон не надто великий. Тут нічого не сховаєш. 

Утім, ще тоді мені часто доводилося лікувати Наталі. Вони 
з чоловіком мешкали в… жахливих умовах. Злидні, алко-
голь, насилля… Жах та й  годі. Після пологів соціальні 
служби дитину в них забрали.

Тут нічого не сховаєш. У Корсо зажевріла надія.
— Виявили, хто був ґвалтівником?
— Різні кружляли чутки. Подейкували, що ним був 

якийсь приблуда, сексуальний збоченець. Він швендяв 
кордоном на південь від нас і вже мав клопоти із право-
суддям. У  таких випадках ніколи не знаєш напевно, що 
є правдою. Спочатку в кав’ярні пліткують жандарми, їхні 
слова повторюють, перекручують, аж нарешті створюють-
ся справжні міфи…

Гул у вухах посилився.
— Якщо Софі та Елен були зведеними сестрами, тоді 

ґвалтівник був батьком і Софі…
— Авжеж. І про це всі знали.
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Провінція, де шепочуться й пліткують, — справжня ман-
на небесна для копа.

— Еге-ге-ге, — промовив він, намагаючись звести думки 
докупи. — Тобто матір Софі ви також знаєте?

Емманюель Коен знову заходилася безшумно відмірю-
вати кроки. Її довга постать майже невагомо сновигала 
вкритою лінолеумом долівкою.

— Анонімне народження у Міжрайонному медичному 
центрі Понтарліє? Усі все знали. Медсестри не вміють три-
мати язика за зубами.

Корсо згадав про своє народження. Він усе життя вва-
жав, що ніколи не знатиме імені власної матері. І нікому не 
розповідав про таємницю свого походження. Ще  б пак. 
Такий собі спосіб самозахисту…

— Хто був матір’ю Софі? — спитав нецеремонно.
— Уже не пам’ятаю, як її звали. Якась двадцятирічна офі-

ціантка. Працювала в ресторані коло департаментної дороги, 
що веде до Морто. Її теж хтось зґвалтував. Гадаю, вона відне-
сла скаргу до поліції. Провели розслідування — безуспішно.

— На вашу думку, її та Наталі зґвалтував той самий чо-
ловік?

— Безперечно. Пригадую, що описали його так само. 
Хирлявий, беззубий. Жандарми кинулися на пошуки типа, 
що вештався в  тій зоні й  був схожим на покидька, про 
якого я  розповідала. Але розслідування зависло. У  того 
типа алібі не було, але дівчата його не впізнали. Або не за-
хотіли впізнати.

Гул у вухах став схожим на шум після вибуху. Корсо на-
че оглухнув. Blast 1, як кажуть англійці…

— Пам’ятаєте деталі? — нарешті спитав він. — Якийсь 
знак, що спрямував би слідство в потрібному напрямку?

1 Вибух (англ.).
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— Так. Тоді всі говорили про петлі, якими ґвалтівник 
зав’язував дівчат. Вузли, скаутські штуки: навіть не знаю, 
як їх назвати. Усі голову ламали: навіщо він лишав цей під-
пис?.. Але повторюю: мої слова  — лише вигадки, що їх 
можна почути біля шинквасу, поголоски з  придорожніх 
кав’ярень. Марнослів’я.

Корсо справді як оглухнув: наче щось під тиском ви-
бухнуло в скронях. Правда щойно продерлася на поверхню 
та захопила свідомість, як страшне цунамі — портове місто.

Софі Серейс і Елен Десмора були доньками Філіппа Со-
бєскі.

Одкровення, наче надміцний центр ваги, притягнуло до 
себе все решту: час, простір, думки… Щойно він трохи 
отямився, як зрозумів, що стоїть сам у галереї, а поблизу 
досі височіє й підморгує ялинка.

Емманюель Коен пішла геть, напевно, вже давно. Попро-
щалася, а він автоматично відповів.

Аж раптом на червоному лінолеумі зашурхотіли кроки.
— Ви досі тут?
Бріжітт Карон — у капцях і тренувальному костюмі.
У відповідь Корсо лише вимовив:
— Можна тут переночувати?

97

Ані сон, ані смерть.
Щось чорне, вологе, глибоке.
Корсо прокинувся одягненим і не міг збагнути, ані де 

він, ані навіть хто він. Минуло кілька хвилин, і все стало 
на свої місця: він згадав, що ночував у  притулку Мотт-
Сассі. Йому люб’язно надали кімнату, де ніхто не спав, 
і  місце на двоповерховому ліжку  — горішнє, будь ласка.

І тепер у пам’яті спливали деталі вчорашнього одкровення.
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Феєрично й незрозуміло. Дві перші жертви «сквонксько-
го» ката виявилися доньками Філіппа Собєскі, але вважа-
ють, що саме він їх і вбив.

Хитким кроком Корсо почалапав до мийки й сполос-
нув голову під струменем холодної води. Мабуть, хотів 
усе з себе змити або, навпаки, якнайшвидше впорядкува-
ти поодинокі й логічно не пов’язані між собою частини 
цілого.

Поглянув у дзеркало на мокре обличчя й не впізнав себе. 
Неголений, змарнілий від неспокою, осклянілі очі. Здава-
лося, він щойно продерся крізь невидиму завісу й потра-
пив у сюрреалістичний вимір або ж — навпаки — повер-
нувся назад, у світ неприкритої правди.

Продовжимо. Клаудія Мюллер убила Софі Серейс і Елен 
Десмора, а якщо так — то й Марко Ґварнієрі. Вона пере-
спала з  горопахою з  КО, аби ніхто не довідався, що дві 
перші жертви були зведеними сестрами. А тоді вона вла-
штувала все так, аби Собєскі запідозрили й звинуватили 
у вбивстві власних доньок.

Інформації чимало, звісно ж, але на головне питання — 
ЧОМУ? — досі не було відповіді. Без сумніву, йшлося про 
помсту, але мотив і понині залишався за сімома замками. 
Чи хотіла вона помститися за зґвалтованих матерів? За 
дочок, яких кинули напризволяще? Але хіба можна відо-
мстити за жінку, замордувавши її ж саму? І ще одне без-
глуздя: припустимо, що Клаудія силувалася покарати ху-
дожника-фальсифікатора. Тоді навіщо вона потім наклала 
на себе руки, до того ж дзеркально відтворила дії вбивці 
і в такий спосіб зняла вину з Філіппа? Чому хотіла помер-
ти, поламавши звинувачувальну пастку, яку сама ж і ви-
будувала?

Корсо не поснідав. І не попрощався з Бріжітт Карон. Не 
помився, не переодягнувся, лише покликав таксі та, при-
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хопивши свій ноутбук, утік, наче який злодій. Був брудний 
і пожмаканий, сів до автівки й попросив відвезти на вокзал 
Понтарліє; знову падав сніг, і Корсо рушив потягом далі, 
в  Женеву, звідки відразу подався на таксі до летовища. 
Віднині він діятиме чітко за планом.

Спочатку зателефонував Емілії (з Таде все гаразд), зго-
дом — Барбі, бо хтось на цій планеті має знати, де він є.

— Що ти там робиш?  — гаркнула поліціянтка владно 
й водночас турботливо, як і належить керівничці.

— Прямую до Відня. На зустріч з батьками Клаудії.
— Ти геть здурів, навіщо?
І навіть не вислухала відповіді — зайшлася сварити. Теж 

у рамках ролі «керівнички».
— Забудь про цю історію, Корсо. Ми впораємося самі, 

займися чимось іншим.
— На чому ви зупинилися?
— Ні на чому.
— Після таких слів страшенно хочеться лишити вас на-

призволяще.
— Невже? — кинула вона зухвало. — Мабуть, щось кра-

ще запропонуєш?
— Можливо.
— Що саме?
— Я тобі перетелефоную звідти.
— Ні, стривай.
— Ну?
— Ти вже знаєш про Ламбера?
— Ні. Що трапилося?
— Його застрелили вчора в автівці у Сен-Дені. Два мото-

циклісти — три кулі впритул.
Корсо згадав попередження Катрін Бомпар: «Знаєш, 

що Ахмеда Зарауї випустили на волю?» Наркодилер за-
повзявся відімстити.
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— Уже відомо, хто стріляв?
— Відразу всі подумали про Зарауї, але в того, як вияви-

лося, є алібі.
— Він міг замовити Ламбера.
Барбі більше нічого не сказала. Її мовчанка означала: 

через тебе ще один загинув. Як і Бомпар, колишня поміч-
ниця завжди знала, що тоді насправді трапилося в мікро-
районі Пабло Пікассо і що Корсо брав участь у стрілянині. 
Однак ніхто не був певним, що Зарауї теж про це знав.

Корсо байдуже натиснув на відбій. У нього в голові про-
сто не лишилося місця для думок про ще одну загрозу. 
Тепер найважливішою була справа щодо «Сквонка».

Він дістався летовища Женева-Куантрен і дуже швидко 
помчав до зони вильоту, де знайшов для себе рейс «Easyjet» 
на Відень о 14-й. Доки чекав, блукав бутиками, часом пив 
каву в барі. Нарешті сів у літак, умостився біля ілюмінато-
ра й відмежувався від зовнішнього світу. На жаль, і вну-
трішній світ геть не тішив. Він зачепився за одне припу-
щення: щось сталося в житті Клаудії Мюллер, якщо вона 
мусила обернутися на знаряддя помсти. І це мало стосува-
тися самого Собєскі.

Коли близько 16-ї він приземлився у Відні, вже запала 
ніч. У Лондоні минулого року позолочені вітрини й грана-
тові автобуси нагадували магазини іграшок. У  Відні він 
потрапив наприкінці грудня просто до країни Діда Січня: 
яскраві зблиски, червоні трамваї та мідні янголята…

Утім, Відень заробляв на власному образі. Діти співали 
хором, чоловіки їхали верхи на конях-ліпіцанерах, на балу 
Opernball жінки в ритмі вальсу шукали собі пару…

Зіщулений на сидінні таксі, замерзлий Корсо розсіяно 
дивився на палаци, скульптури, фонтани з наядами, що 
проносилися повз… Безліч будівель у стилі бароко — ви-
гадливих, як діснеївські замки, претензійних, як ланцюги 
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російських сутенерів. Сніг ще не випав, але на нього тер-
пляче чекали.

Корсо знав це місто. Він приїздив сюди з Емілією в ті 
часи, коли їхній роман ще не задихався від садомазохічних 
ігор. Вони тоді були закоханими, прогулювалися попід 
ручку, каталися на фіакрі, перелічували місцеві годинники, 
аж з ніг падали — хотіли відвідати чи не всі музеї, концерт-
ні зали, кав’ярні зі струдлями…

— Ще далеко? — запитав він німецькою (Емілія навчила 
його азам мови).

— Під’їжджаємо.
Барбі таки лишила йому адресу Мюллер на Гіммель-

пфортґассе. Колосальна, біла кам’яниця на кілька поверхів 
з величезною брамою для фіакрів.

Щойно він рушив нагору, як спостеріг деталі внутріш-
нього існування міста: форму сходинок, дерев’яні полако-
вані поруччя, позолочені підпори. Для Корсо середина 
будинків була схожою на спід дівчачої спіднички. Момент 
істини, коли осягаєш справжню природу речей.

Він безшумно піднявся й задзвонив у солідні лаковані 
двері бежевого кольору. Чекав щонайменше дві хвилини — 
так чекають на трампліні перед стрибком униз. Двері від-
чинилися — і він пошкодував, що взагалі прийшов. Перед 
ним стояв батько Клаудії — непроникне обличчя, джемпер 
і велюрові штани.

— Навіщо ви приїхали?
Франц Мюллер говорив бездоганною французькою, але 

дещо звисока, наче натякав: «Я володію вашою мовою, а ви 
моєю — ні. Я розшифрував ваші коди, а вам про таке годі 
й мріяти».

— Хотів дещо запитати про вашу дочку. Слідство три-
ває, і…

— Забирайтеся геть.
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Австрієць непогано розумівся на тонкощах французь-
кої, аби знати, коли і як можна якнайболючіше хвицнути 
співрозмовника. Корсо відкланявся. Він не лише не почує 
відповіді, а ще й ризикує перелічити дупою всі сходинки.

Мимохідь він зауважив, що сувору красу Клаудія успад-
кувала від батька. Випукле чоло, гострі вилиці, світло-тінь 
зіниць… У верхній частині лиця чаїлися пристрасті, у ниж-
ній — поточні справи. Мюллери, батько й донька, вабили 
поглядом, наказували голосом.

А тоді за спиною чоловіка вигулькнула постать Марти 
Мюллер. Вона була геть не такою природно-витонченою, 
як Клаудія, але кругленьке личко жінки дещо нагадувало 
досконаліші риси доньки, її розквітлу красу відтінку сло-
нової кості.

На якусь мить йому здалося, що він зможе розраховува-
ти на її допомогу, але жінка вчепилася в руку свого чоло-
віка, наче потопельник  — в  уламок корабельної щогли. 
Даремна подорож.

Перед тим, як зачинити двері перед носом Корсо, Франц 
Мюллер вирішив поставити всі крапки над «і»:

— Це ви вбили нашу доньку.

98

Корсо, зажурений, похнюплений, рушив туди, де почина-
лася Гіммельпфортґассе. Постать невдахи, безформна тінь, 
що суне вздовж вітрин. Слід повертатися до Парижа  — 
з  купою питань, суперечливих доказів, уривків правди, 
гірших від будь-якої брехні.

Це ви вбили нашу доньку… Корсо майже хотів, щоб було 
саме так. Тоді Клаудія виявилася б невинною. Тоді можна 
було б принаймні щось зрозуміти в цій справі.

— Пане Корсо?
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Він не відразу впізнав жінку, яка наближалася до нього 
в чорній, блискучій, як мішечок для сміття, пуховій курт-
ці: Марта Мюллер власною персоною.

— Пане Корсо, — повторила вона, відсапуючись (на її 
обличчі виблискувала осіла пара). — Я хотіла б вибачити-
ся перед вами. Франц, мій чоловік… Ну, він обурений.

Корсо вклонився, тримаючи руки в кишенях: поштивість, 
привітання, вибачення — можна було будь-як потрактува-
ти його жест. Або ж він просто мимоволі нахилився, щоб 
краще чути: Марта Мюллер досягала йому до плеча.

— Ви дозволите мені з вами переговорити? — запитала 
вона з легким швейцарським акцентом.

Корсо почав шукати, де вони могли б усістися. За п’ят-
десят метрів помітив кав’ярню.

— Ходімо, — звелів.
Мабуть, це й була допомога, на яку він сподівався.
Спочатку він подумав, що вибрав «Kaffeehaus», тради-

ційну віденську кав’ярню, але та виявилася цукернею, де 
подавали чай. Їх негайно оточив запах яблучного штруделя. 
Здавалося, вдихнеш раз чи два — і потовстієш на кілограм 
або більше.

Він усадив жіночку за стіл — наче повісив янголятко на 
ялинку: вона мала коси (волосся завивала) й личко лялеч-
ки, але це було янголятко, що сиділо навколішки і вже не 
могло повернутися до неба.

— Що б ви хотіли випити? — запитав він.
— Кави.
Корсо зробив замовлення й поклав руки на стіл. Хотів 

переконатися, що вони не тремтять і він здатний холодно-
кровно сприймати навіть надважливу інформацію.

Якусь мить вони сиділи мовчки посеред гамору й дзень-
коту посуду. Над їхніми головами проносили тістечка. 
Надворі, нарешті, випав сніг.
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Принесли каву. Сигнал для Корсо.
— Що ви хотіли мені розповісти?
— Я володію інформацією, яка б могла вам знадобитися, 

хоча й не знаю, як саме.
— Усе одно: кажіть.
Тепер він розгледів у Марти певні непомильні ознаки: 

одутле тіло, надмірно сухі куточки губ, важкі повіки. Ан-
тидепресанти, щойно підсядеш на них…

Жіночка мовчала. Мабуть, їй непросто було зважитися 
на сповідь. Аж нарешті вона почала розпитувати:

— Як іде слідство?
— Мене, власне, до процесу не залучили, однак…
— Але ж ви повинні знати, як просувається робота ва-

ших колег?
— За останніми даними, нічого особливого не знайшли.
— Але якою є ваша думка?
Корсо поглянув на неї знизу, як скелелаз, що дивиться 

вгору й смикає за страхувальну мотузку. Ні, правди він їй 
не скаже. Не надто міцно тримається. Утім, він і сам не знав 
усієї правди.

— Розкажіть усе, що стане мені в  пригоді, — ухильно 
відказав він. — Будь ласка.

Вона втупила очі у  філіжанку з  кавою й  розмішала її 
ложечкою. Аромат напою насилу пробивався крізь важкі 
випари цукерні. Вона якусь мить розбовтувала каву, наче 
намагалася загіпнотизувати саму себе.

— Клаудія не була дочкою Франца.
Хай якої прикрої правди ви очікуєте, вона все одно ви-

явиться ще гіршою. Корсо все збагнув, але бажав почути 
докладну розповідь.

— Я закінчила школу в Лез-Орм, — провадила вона. — 
Це такий навчальний заклад для дівчат у Швейцарії, по-
близу Івердон-ле-Бен, на березі Невшательського озера.
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Корсо бачив перед собою мапу регіону: Івердон-ле-Бен 
розташовувався за якихось сорок кілометрів від Понтар-
ліє. Тобто терену полювання Філіппа Собєскі у 80-х роках.

— Вчилася поганенько. У 18 років ще не отримала атес-
тата, який відповідає ступеню бакалавра у Франції. Зде-
більшого десь тинялася, пиячила, курила травку. Файна 
дівчина — таких полюбляють у швейцарських пансіонах.

У копа урвався терпець.
— Вас хтось зґвалтував?
— По правді, можна так сказати. Я зустріла його в барі 

поблизу кордону. Щиро кажучи, я нічого вже не пам’ятаю. 
Пригадую якогось «bad boy» 1, галасливого й гарненького. 
Спочатку я погодилася бути з ним, але потім він пово-
дився неґречно. Повторюю: я  була напідпитку й  ледве 
щось пригадую. Усе відбувалося на задньому подвір’ї 
бару, між туалетом і сміттєвим баком. Там ми й зачали 
Клаудію.

Марта замовкла. Вона висловлювалася напрочуд цікаво: 
зі швейцарським акцентом байдуже розводилася про най-
відвертіші речі.

— Усе решта легко собі уявити, — проказала нарешті. — 
За два тижні я зауважила, що вагітна.

— І що відбулося далі?
— Ми все вирішили на австрійський штиб.
— Але ви швейцарка.
— Батьки — швейцарці, але вже давно переїхали до Від-

ня. Батько був податковим радником в найбагатших роди-
нах міста. Тобто тримав їх усіх за яйця.

— Що ви хочете цим сказати?
На її блискучому кругленькому личку з’явилася усмішка. 

Як на сонечку, намальованому в дитячій книжці.

1 Поганий хлопець (англ.).
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— Він перетрусив усе невеличке товариство, аби негай-
но знайти мені чоловіка. Або син, або податковий конт-
роль — такі умови. Пропозицій не забракло. Мушу визнати: 
усе відбулося геть не за покликом серця — моя сім’я ви-
никла внаслідок випадкового злягання й шантажу. Хай там 
що, а Клаудія після народження могла гордо дивитися всім 
у вічі. Могла б стати байстрючкою, а так з’явилася на світ 
дещо раніше очікуваного в  родині представників віден-
ського вищого світу.

Він розглядав її місяцеподібне обличчя з відсутнім по-
глядом. Чарівна байдужість чи відчай? Зрештою, вона вже 
давно ні про що не дбала.

— Ви знали, ким був ваш… коханець на одну ніч?
— Спочатку — ні. Але згодом поширилися чутки, а тоді 

сталася та історія в Лез-Опіто-Неф. Я мешкала в Швейца-
рії, коли відбувався процес. Я  стежила за новинами по 
телебаченню, читала статті в газетах. І впізнала батька Кла-
удії. Філіппа Собєскі. Мерзотну пику шалапута, самовпев-
неного бандита. Як лише могла вклепатися в  такого не-
гідника? Усі жінки — збоченки.

Отож, послідовність подій відновилася. У 80-ті роки Со-
бєскі тинявся між Францією, Швейцарією та Італією. Спо-
кушав, трахав, ґвалтував. Де швендяв  — полишав сім’я, 
допоки не вбив Крістіну Вуґ.

— Ваш чоловік тоді про все знав?
— Ні. Лише наші батьки чинили цілком свідомо. Франц 

був просто пихатим і слухняним студентиком.
— А Клаудія?
— Можна вводити в оману чоловіка, — усміхнулася во-

на. — І  навіть треба. Але дитину не обдуриш. Клаудія 
завжди відчувала навколо себе якусь нещирість, певне 
лицемірство. Зрештою, вона завжди вередувала. Коли їй 
виповнилося 7 років, трапився її перший напад депресії. 



485

Решта дитинства минула з безліччю проблем. Анорексія, 
самокалічення, наркотики, алкоголь…

Корсо слухав і згадував, як помітив схожість між Клау-
дією і Францем. Але ж у тебе нюх, Корсо…

— Урешті-решт, коли їй було 20 років, я вирішила їй усе 
розповісти…

— Як вона відреагувала?
— Несподівано чи, навпаки, очікувано  — навіть не 

знаю. Постановила стати юристкою й  захищати в  суді 
безнадійні справи. Стояла горою за тих, хто потерпав від 
зла в будь-якій формі. Хтозна, може, в цій боротьбі вона 
узаконювала вчинки свого батька і,  відповідно, власне 
народження.

Корсо був геть іншої думки. Клаудія ніколи не була на 
боці Собєскі. Навпаки, щойно їй усе розповіли, вирішила 
знищити його назавжди, і помста перетворилася для неї 
на єдиний сенс життя.

Вона стала адвокатом, фахівцем зі злочину й  брехні, 
спеціалісткою в галузі закону та способах його обійти. Не 
заради захисту злочинців — хотіла сама перейти до дії.

І вбити біологічного батька.
Убити його нащадків.
Убити саму себе.
Сила її ненависті вражала: вона бажала знищити не 

лише почвару, але і його кров та слід — дітей. Провести 
операцію з повного викоренення.

— Клаудія не намагалася зустрітися із Собєскі в тюрмі?
— Ні. Просто переїхала до Франції, де мала вивчати 

право. Вирішила займатися справами вбивць у країні, де 
мешкає Собєскі. Хто б міг подумати, що одного дня їй до-
ведеться захищати саме його…

Ти мене дивуєш…
— Вона говорила з вами про нього?
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— Зрідка. Я  справді ніколи не знала, що Клаудія про 
нього думає, але відчувала: вона пишається, що він став 
відомим художником.

— Як ви вважаєте: вона сказала йому правду, коли по-
годилася захищати його в суді?

— Ні, не думаю. Але тепер неможливо дізнатися, як усе 
було насправді.

Марта поглянула на годинник. Аби все розповісти, на-
важилася ненадовго втекти зі свого вилощеного світу. А за-
раз мала повертатися до багатого помешкання, до влад-
ного чоловіка, щоб зализувати рани й знову забути про 
колишні гріхи.

— Вона вам розповідала про Софі Серейс? Про Елен 
Десмора?

— Так звали інші жертви? — Корсо кивнув. — Ніколи. 
Під час процесу в неї вже не було часу нам телефонувати.

— Про Марко Ґварніері?
— Ніколи не чула цього імені. Чому вона мала б нам роз-

повідати про них?
Тому що ви всі — та сама бісова сімейка.
Корсо розплатився.
Трохи підлабузництва насамкінець:
— Дякую вам за те, що наважилися поговорити зі мною.
— Як гадаєте, це вам якось допоможе?
— Принаймні все стало зрозумілішим.
Раптом Марта скинула з  себе блідувату маску пихи 

й схопилася за краї стола.
— Я вам розповіла все, що знала, — промовила, нахиля-

ючись до Корсо. — Тепер скажіть, що ви насправді вже 
знайшли.

Корсо якусь мить дивився на неї і знову дійшов висно-
вку, що вона не витримає, якщо він скаже правду. Про 
макіавеллізм її доньки. Про різанину, яку вона влашту-
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вала. Про масштаб помсти… Нікому несила слухати про 
таке.

— На жаль, ми більше нічого не знаємо. І невідомо, чому 
вбивця вибрав тих дівчат у  2016 році, а  зараз узявся за 
Клаудію.

— Але Собєскі не мав нічого спільного з  усіма тими 
вбивствами?

— Ніколи. Я  помилився із самого початку. Гадаю, що 
в  душі справжній зарізяка ненавидить Собєскі й  хотів 
помститися, а тому накинув на того підозру у вбивствах, 
які скоїв сам.

— Але чому він зігнав злість на Клаудії?
— Тому що саме вона захищала Собєскі.
Марта відсунулася назад у кріслі, наче знову занурилася 

в жалобу — зла доля назавжди пов’язала її з покидьком, 
якого однієї ночі, коли їй було 18, вона зустріла цілком ви-
падково.

— Ми знайдемо його, Марто. Присягаюся. Заарештуємо 
й засудимо.

Після останніх урочистих слів він підвівся й вийшов із 
цукерні. Він ще ніколи в житті не брехав так відверто, так 
завзято. Адже знав, що ніколи не скаже правди, навіть 
якщо знатиме її всю.

Він бажав остаточно з’ясувати все щодо Собєскі, проте 
лише заради того, щоб надійніше поховати справу й пус-
тити її у вічну непам’ять.

99

За кілька годин він зібрав історії, плітки, свідчення. А те-
пер зажадав наукових доказів. Порівняння ДНК Філіппа 
Собєскі, Софі Серейс, Елен Десмора, Клаудії Мюллер 
і Марко Ґварніері (він більше не сумнівався: «Нарко» був 
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членом родини) поєднає все докупи. Добре, що він мав до 
кого звернутися по допомогу: Філіпп Марке мимоволі став 
співучасником братовбивці Клаудії та міг би потайки зро-
бити аналізи.

Справжніх мотивів адвокатеси Корсо не знав і мусив задо-
вольнятися припущеннями. Жінка страшенно страждала від 
того, що почувалася незаконно народженою. Плодом зло-
чину, згустком клітин, що виник після нездорового злягання. 
Клаудія ніколи не була ані щасливою, ані врівноваженою. 
Мати відкрила їй правду — і все стало, нарешті, на свої міс-
ця, але зі знаком мінус, бо призвело до знищення і смерті.

Сніг падав Корсо на непокриту голову, він тримав руки 
в кишенях і шукав якийсь готель: маленький, недорогий, 
непримітний. А тоді заховався в кімнаті, наче звір у барлозі, 
і зателефонував Марке. Той не відповідав. Корсо відправив 
термінове повідомлення й відкрив ноутбук. Годину розпи-
сував усе, що зрозумів, осягнув, відчув у глибині душі.

Авжеж, Клаудія була навіженою, але жила у згоді із со-
бою. Він сам знав, як болить, коли ти народився не так, як 
усі, і замість родинного коріння в тебе — чорна діра. Але 
Корсо вирішив перекрити камінням вхід до безодні. А во-
на, навпаки, відсунула засув і в прірву зазирнула.

23-тя година. Знову відправив повідомлення Філіппу 
Марке й повернувся до роботи. Мов у тумані, клацав по 
клавіатурі. Подеколи зупинявся, щойно осягав увесь жах 
того, що сталося. Уявляв, як Собєскі спить із своїми донь-
ками, — Клаудія, без сумніву, влаштувала все так, аби той 
їх зустрів. Подумки бачив, як вона запихає їхні голови 
в лещата, розтинає щоки, заштовхує камінь глибоко в гор-
ло… Або ж топить Марко Ґварніері під буйком Чорна Леді. 
Потім пригадав, як вона боролася в суді, щоб виправдати 
Собєскі, і водночас чекала, як хтось зробить аналіз крові 
на полотнах — крові, що сама на них лишила.



489

Але найбільше зачаровувала вистава за мотивами творів 
Ґойї. Клаудія роками вивчала Собєскі. Знала про його та-
лант фальсифікатора. Стежила за ним і здогадалася, що це 
він написав усі три Pinturas rojas. А тоді вирішила взяти їх 
за приклад. Щоб спантеличити художника, а  також ви-
кричати із себе свою лють. Страшний крик був її криком. 
Зойком істоти, що занапастила власний світ із неймовір-
ною підступністю.

А він колись іще вважав небезпечною Емілію…
Рівно опівночі Корсо отримав новини від копа з Блек-

пула. Той доручив своїм хлопцям пошпортатися в давні-
шому минулому Марко Ґварніері. Та навіть не здивувався, 
коли довідався, що хлопчик не знав свого батька і ходила 
поголоска, нібито він народився внаслідок чогось насиль-
ницького, небажаного… Марко побачив світ в Аості 1983 
року. Власне, тоді Собєскі тинявся десь поблизу. Тож його 
спокійно можна було вносити до чорного списку. Клаудія, 
мабуть, рилася в архівах Франш-Конте, Жюра, Невшателя, 
Валле-д’Аост, опитала тисячі осіб, дослідила минуле міс-
цини, аби відшукати кожну жертву Собєскі, кожний плід 
зґвалтування…

Корсо був змушений припинити роботу. Від перевтоми 
в нього цокало в голові, він більше нічого не бачив і вже 
не розумів того, що пише. Сперся на кухонний стіл, що 
правив йому за бюрко, а тоді повернувся до ліжка, що так 
і вабило до себе. Поспати принаймні кілька годин, а на-
ступного дня першим рейсом вилетіти до Парижа…

Щойно він про це подумав, як згадав, що Марке досі не 
дався чути. Трясця. Він знову йому зателефонував, і наре-
шті, після другого сигналу, молодик із КО відгукнувся.

— Ти ніколи не передзвонюєш?
— Я не міг.
— Ти мені потрібен завтра вранці.
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— Я… Чого ви хочете?
— Зробити порівняльний генетичний аналіз усіх наших 

біоматеріалів.
— Яких саме?
— Не прикидайся. Знаю, що ти зберіг усі зразки.
— Але.. але з чим ви хочете їх порівнювати?
Імена «Собєскі» і «Клаудія Мюллер» справили належне 

враження. Марке наче геть розгубився. Корсо сподівався, 
що злодюжка принаймні виконає завдання перед тим, як 
вислизне в’юном.

Однак щось було не так: Марке явно був у розпачі.
— Що сталося? — нарешті, запитав він.
— Цвинтар.
— Що цвинтар?
— У Пассі…
З нього справді кожне слово треба з рота висмикувати.
— Ну то що?
Молодик щось промимрив у трубку.
— Кажи чітко, хай тобі грець! — вигукнув Корсо.
— Я сьогодні ходив на могилу до Клаудії.
— То що?
— То що? — раптом голосніше повторив той. — Немає 

вже могили!
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— Йдеться про розпорядження згідно із заповітом.
— Тобто?
— Пані Клаудія Мюллер власноруч склала прецизійний 

заповіт і передала його метру Рож’є, нотаріусу з бульвару 
Малезерба.

Корсо перебував у службовому приміщенні для охоро-
ни на кладовищі Пассі — невеличкій, схожій на вокзаль-
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ну, кімнаті, що містилася біля головного входу, поблизу 
пам’ятника померлим. Такий самий склеп, як і  решта, 
хіба що всередині всі були живі. Не надто розкішно: лише 
два кабінети, один навпроти одного, наче для судді та 
його секретарки. Тут вели облік померлим і  згадували 
останню волю майбутніх клієнтів.

Після того, що йому повідомив Марке, Корсо вимкнув 
світло й заснув, як після пиятики, а потім вибрав навман-
ня рейс і приземлився в Парижі рівно опівдні. Забрав свою 
«Polo», а тоді помчав просто до цвинтаря Пассі, щоб хтось 
йому пояснив, як так сталося, що могила Клаудії Мюллер 
розчинилася в повітрі.

Керівник служби (щойно Корсо дістав поліційний зна-
чок, як той відразу витяг справу пані Мюллер) передав 
йому папери. Стефан боявся, що нічого не второпає, але 
остання воля Клаудії виявилася зрозумілою. Вона вимага-
ла, аби її тіло після організованого батьками похорону 
перевезли до паризького кладовища Тьє.

— Чому Тьє? — запитав Корсо й підніс очі.
— Навіть гадки не маю. Але нотаріус відіслав нам одно-

значні вказівки.
Чоловік гортав документи, мапи, рахунки — наче пере-

дивлявся план перед битвою, хоча йшлося лише про місце 
останнього спочинку Клаудії.

— Пані Мюллер звеліла побудувати мавзолей.
Корсо був знайомий з кладовищем Тьє у Валь-де-Марн. 

Його відкрили в 30-х роках для поховання малозабезпече-
них громадян на безкоштовних ділянках. Тьє був цвинта-
рем для безхатьків, злидарів, забутих усіма… Корсо дещо 
знав про це місце: під час смертельної спеки 2003 року він 
займався похованням 57 жертв у Парижі — ніхто не звер-
нувся тоді за їхніми останками.

— Назвіть, будь ласка, номер ділянки.
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— Гаразд. — Його руки досі ширяли навколо моторош-
ної справи. — Десь поблизу 104-ї і 105-ї алей.

Ці номери означали розташування власне в безкоштов-
них рядах. Поодинокі могили вишикувались без зайвих 
прикрас. Чому Клаудія бажала, аби її поховали саме там? 
Що хотіла донести в останньому зверненні?

— Хто організував перевезення тіла?
— Оплата послуг ритуальної служби була передбачена 

в заповіті пані Мюллер. Усе згідно з правилами.
Клаудія обміркувала все до останньої дрібнички. Убивства. 

Процес. Своє самогубство. Місце останнього спочинку.
— Тримайте, — проказав службовець і простягнув йому 

ще один аркуш, — план кладовища, якщо вам заманеться 
побути біля могили.

Він накреслив хрестика на мапі, як роблять консьєржі 
в готелях, коли радять добрий ресторан у незнайомому місті.

Корсо взяв аркуш і поставив останнє запитання:
— В усипальниці хтось іще похований?
Чоловік знову заповзявся ворушити свої стоси.
— Не зможу вам назвати імена, але судячи з  розміру 

мавзолею, вона там має бути похована не сама.

101

Корсо забрав машину й  помчав набережними до порту 
Ґарільяно, де він вирулив на окружну дорогу. Поблизу 
станції метро «Ванвські Ворота» виїхав на автостраду Сонця 
в напрямку муніципалітету Ренжис. Сонця не видно, але 
й заторів на шляху немає.

Усі надії він тепер покладав на кладовище  — чомусь 
спало на думку, що Клаудія призначила йому там зустріч. 
Вона здогадувалася, що він докопається до істини, а  та 
приведе його до клаптика землі, де поховані сіроми.
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Корсо минув розвилку на Ренжис. Перед очима проліта-
ли похмурі картини передмістя; він думав про Софі Серейс, 
яка розважала себе самокатуванням, про Елен Десмора, 
що спала з  мерцями, про Марко Ґварніері, який збував 
наркотики під тінню американських гірок у Блекпулі… Він 
майже був певним, що Клаудія Мюллер перевезла їхній 
прах до свого гробівця.

Жінка побудувала цілий склеп для проклятого клану — 
родини, що, на її думку, не мала права на існування, а тому 
знищила їх всіх ущент. Чи вона привезла туди також остан-
ки Філіппа Собєскі? Ні, в пекельному всесвіті Клаудії не 
було місця ворогові, безсоромному чудовиську, який спри-
чинився до їхнього нещастя.

Корсо помітив, що наближається до мети: він уже мчав 
уздовж невисокої кам’яної огорожі, що оперізує велетен-
ський цвинтар Тьє. Нарешті він дістався останнього кіль-
ця перед прямокутною й суворою тріумфальною аркою, 
що слугує центральними воротами. Раптом він нашоро-
шився: водночас спостеріг мур з просвітами з лівого боку, 
портик, що наче кликав його зайти на цвинтар, і  дещо 
недоречне. Якась дрібниця підсвідомо привернула увагу 
й увімкнула сигнал тривоги.

Попередження йшло з лівого дзеркала заднього огляду.
За сто метрів позаду два молодики сиділи верхи на чорно-

му мотоциклі з потужним двигуном. Він не надто розбирав-
ся в  таких штуках, але обрис машини, згорблена постава 
чоловіків, що нахилилися над баком, нагадали йому чорто-
пхайку колеги з Бригади розшуку й реагування — піжонський 
байк, якому дуже пасувала назва: «Ducati Monster Dark» 1.

Минула якась частка секунди — і Корсо зауважив, що па-
сажир мотоцикла тримає предмет, який було легко впізнати 

1 Dark — темний. Monster — чудовисько, монстр (англ.).
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навіть на такій відстані: Uzi Pro, славетний ізраїльський піс-
толет- кулемет, здатний робити тисячу пострілів за хвилину.

Доки він збагнув, що йому загрожує, нападники встигли 
наблизитися впритул. Корсо розчахнув двері, з силою вда-
ривши мотоцикл. Водій утратив контроль і в’їхав просто 
в центральний бетонний борт, а Корсо занесло на проти-
лежний бік сидіння.

Його автівка оберталася навколо себе, а сам він намагав-
ся вирівняти її та щосили крутив кермо. Один оберт, другий, 
третій… Насамкінець «Polo» врізався в  захисну огорожу 
й під ревіння перегрітого двигуна різко зупинився.

Ахмед Зарауї. Після Ламбера вони прийшли за ним. 
Якби він не був таким замріяним, зміг би наперед подума-
ти про свій захист, натомість геть про все забув.

Рука потягнулася до пояса, а тоді він згадав, що повніс-
тю змінив життя і вже давно не носить зброї — віднині 
Корсо належав до касти каламарів, беззахисних істот, яких 
слід оберігати від нападу всіляких негідників.

У дзеркалі уздрів, як «Ducati» перекинувся по той бік 
захисної огорожі. Впав на дорогу й  перекрив рух. Водій 
перегонового байка силувався вивільнитися, а його паса-
жир у комбінезоні зентай і закритому чорному мотошоло-
мі шкандибав до центрального бар’єра. Насилу його пере-
ступив і  випустив першу кулеметну чергу. Задня шиба 
розсипалася на друзки.

Корсо, що далі лежав на сидінні, вимкнув зчеплення, 
лівою рукою увімкнув задню передачу і знову рушив з міс-
ця. А  тоді в  позі циркового акробата, витягнувши ноги 
навскіс, знову ввімкнув зчеплення й додав газу. Він нічого 
не бачив і не знав, звідки може стріляти нападник.

Раптом щось гепнуло, і все стало зрозуміло. Пасажир 
мотоцикла, якого з розгону вдарила машина, пролетів над 
нею, впав на дах і проїхався капотом. Сама «Polo» в той час 
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від’їжджала назад і дряпала крилом бетон центрального 
паркана. Корсо виграв для себе кілька секунд життя.

Обсипаний скалками скла, він підвівся, знову натиснув 
зчеплення й перемкнув на передній хід. Стрілець уже під-
хопився й цілився чорним дулом пістолета-кулемета. Ви-
плюнув ще одну чергу та знову гепнувся. Цього разу його 
вдарило в ноги, і він проїхався не дахом, а під сподом ав-
тівки.

Корсо збільшив швидкість і відчув, як колеса прокоти-
лися тілом нападника. На відстані кількох метрів різко 
загальмував — він не розмірковував, не дихав, лише зо-
середився на тих кількох рухах, що могли зберегти йому 
життя. Скинув оком на дзеркало заднього огляду: стрілець 
лежав за десять метрів і вже не підводився. Корсо знову 
ввімкнув задню передачу й помчав просто на розпластане 
тіло. Відштовхнув його до огорожі, а тоді щосили повернув 
кермо й розчавив голову.

Незабаром застряг на підйомі, а заднє ліве колесо заїха-
ло на паркан. З порізаним обличчям, напружено вчепив-
шись у кермо, він намагався відчинити двері. А зась. Ба-
люстрада не пускала. Корсо відстібнув ремінь безпеки 
й спробував пересунутися праворуч.

Аж раптом з лівого боку скло розсипалося вщент, кабі-
на знову наповнилася скалками. Він устиг лише відчинити 
пасажирські двері й викотитися на землю. Водій мотоцик-
ла спромігся виповзти з-під двоколісної машини. Чи був 
Зарауї одним із них? Напевно, ні. Це були прості найманці. 
На щастя, покидьки не вміли стріляти.

Корсо поплазував до місця позаду автівки. Він досі не 
вгледів противника, але міг (приблизно) здогадатися, де 
той ховався, адже бачив, під яким кутом летіли кулі. 
Очевидно, той засів по той бік парапету. Він сам припав 
до землі, а тоді наважився визирнути: стрілець стояв на 
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сусідній дорозі й  цілився в  нього з  напівавтоматичного 
пістолета.

Корсо міг би спробувати втекти й заховатися між при-
паркованих автівок, але ризик був надто великим: почвара 
заповзявся б стріляти навмання й поранив водіїв, що при-
чаїлися за своїми машинами.

Він вирішив діяти, як у кінострічках. Відкрив багажник, 
схопив бідон з пальним, що валявся там місяцями. Відкру-
тив ковпачок і вилив уміст попід машиною. Лишалося ви-
тягти запальничку «Zippo»: вона, власне, лежала в його ки-
шені. Стефан востаннє поглянув у бік балюстради. Убивця 
в касці був щоразу ближче — бісів йолоп стріляв на всі боки 
й тішився, що страх паралізував людей; щойно він прохо-
див, як автомобілісти пускалися навтіки й ховалися за бам-
перами, намагалися додзвонитися в поліцію або побачити, 
що коїться на бульварі смерті.

Корсо розмірковував: за півхвилини стрілець наблизить-
ся впритул, згодом калюжа пального займеться, а машина… 
не вибухне — автівки ніколи не вибухають у справжньому 
житті. Проте з неї найімовірніше повалить густа чорна кіп-
тява. Саме на це він і розраховував.

Тоді жбурнув запалену «Zippo» під свою машину, полум’я 
перекинулося на асфальт і зашкварчало, а потім глухо затріс-
котіло. Негайно розпалилося міцніше полум’я — спочатку 
синє, потім жовтогаряче, а тоді біле… Від асфальту, розчах-
нутих дверей, багажника вилітало темне куриво. За якусь 
мить справжній мур розділив людей на дві команди, з одного 
боку містилися машини, заблоковані «Polo», з іншого — ті, 
яким дорогу перекрив «Ducati», що лежав на землі.

Корсо нічого вже не бачив, але його ворог — теж. Він 
скочив на ноги й  прожогом помчав у  бік розчавленого 
стрільця. Від задухи й хвилювання не помітив тіла та пере-
чепився, гепнувся, піднявся на одне коліно й отримав те-
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пловий удар від палаючої автівки, яку шквалом відкинуло 
вбік. Жар обпікав обличчя, але тіло брали дрижаки. Корсо 
стояв рачки й тішився з двох речей: його захищав бар’єр 
і він був ближчим до землі.

Коп рухався навпомацки, ледве дихаючи, сльози зали-
вали очі, здавалося, що кожна мить розтягується в  часі 
й стає останньою. Ось-ось крізь чорну завісу мав вигульк-
нути стрілець і поцілити йому в голову. Навіть невмійко 
зміг би влучити з  відстані одного метра. Він далі хапав 
руками землю і відчував гарячий подих вогню, що ринув 
з боку «Polo» йому в спину. Корсо силувався не впускати 
повітря в легені, але чув, як отвори обличчя та пори шкіри 
просякають отруйними випарами, а  кожний рух може 
призвести до запаморочення.

Хай тобі грець. Він повз рачки, аж раптом утямив, що 
вовтузиться в крові суперника і якійсь рідині, схожій на 
мозок: вона сочилася крізь тріщини поламаної каски. Йо-
го мало не знудило, аж гульк — стрілець з’явився в хвилях 
диму: пістолет, просунутий у запобіжну скобу вказівний 
палець у рукавичці, забороло чорного шолома…

Його мали вбити, але постріл так і не пролунав.
Стрілець просто не встиг.
Корсо нарешті знайшов те, що шукав: схопив Uzi Pro 

померлого, опустив руку, натиснув на спусковий гачок та 
випустив у ворога цілу чергу — той відлетів до пекла для 
безіменних мерзотників.
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З цвинтаря Тьє відкривався краєвид на простору, вкриту 
жорствою і плитами галяву, — місцевість нагадувала ча-
си, коли вважалося, що Земля пласка, а за нею пролягає 
безмежжя.
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Вдихаючи крижане повітря, Корсо ледь шкандибав у про-
світах між могилами — замазане кров’ю та кіптявою тіло 
здригалося й нило від болю, обличчя смикалося від тиків. 
Ген-ген лунали рятівні звуки: сирени поліційних, пожежних 
машин, карет швидкої допомоги. У  зазвичай спокійному 
куточку Іль-де-Франса панував гармидер, у якому Стефан 
Корсо таки вижив…

Кладовище Тьє розмірами не поступалося маленькому 
містечку, відвідувачі здебільшого діставалися потрібної 
могили автівкою. Корсо саме перетинав ділянку 94, «май-
данчик ангелів», де були поховані ті, хто не встиг народи-
тися або ледве побачив світ. Тож поблизу пекла жебраків 
було місце для нехрещених немовлят. Серце стискалося: 
могильні плити прикрашали квіти, міні-оранжереї, скляні 
вази з дитячими іграшками, браслетиками, чепчиками…

Незабаром коп опинився на ділянці 102, де були похо-
вані ті, хто подарував свої останки науці для проведення 
дослідів. Місце пам’яті й роздумів, порожні могили — тіль-
ки імена та дати…

Нарешті він потрапив на 104-ту й 105-ту алеї, нічийну 
зону — для тих, у кого не лишилося ані грошей, ані близь-
ких, анікогісінько, хто міг би принести квіти. Клаудія хо-
тіла, аби її поховали саме тут. Утім, не важко було збагну-
ти, чому: попри багатство, буржуазне виховання, елітарну 
освіту, адвокатеса вважала себе одною з них. Гадала, що 
нічого не варта, і ці думки повністю заполонили її свідо-
мість. Вона бажала стерти всі сліди ганебної історії — бать-
ко-вбивця, нікому не потрібні діти — й лежати тут, серед 
знедолених і безіменних.

Було неможливо пройти повз усипальницю Клаудії.
Мавзолей височів над поземними могилами. Гробівець 

не був примітним або стильним: проста цементна брила, 
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що радше скидалася на бункер, ніж на пам’ятник. Жодно-
го імені або дати. Корсо підійшов до залізного входу й по-
вернув клямку: відчинено.

Світло просочувалося всередину крізь схожі на бійниці 
отвори, які не було видно ззовні. Промені сонця падали на 
п’ять трун, що розташовувалися на козлах. Корсо стало 
цікаво: чи то Клаудія наказала їх так поставити, чи домо-
вини розмістили випадково, щоб потім поховати кожну 
під кришкою.

Він зауважив, що на рівні ніг до кожної труни — звичай-
ного соснового гроба  — пригвинтили табличку. Корсо 
навіть не здивувався, коли прочитав: «Софі Серейс», «Елен 
Десмора», «Марко Ґварніері», «Клаудія Мюллер»…

Корсо й гадки не мав, як вона спромоглася витягти тру-
пи з місць поховання й зібрати їх докупи. Але що ж тут 
дивного? Адже вона працювала адвокатом і  зналася на 
тому, як можна обійти закон, крім того в померлих не було 
родичів.

Він нахилився над п’ятою труною, аби прочитати напис 
на табличці. І відсахнувся, наче раптом звідти виповз страш-
ний плазун. Отакої: на табличці вигравірували його ім’я. Що 
за божевілля!

Труну не запечатали. Він відсунув кришку й  помітив 
усередині білий прямокутний предмет: конверт. Корсо 
відкрив його й витяг кілька списаних аркушів. Він не знав, 
який у Клаудії почерк, але був певен: це її рука. Вона ли-
шила йому пояснювального листа.

І вибрала саме його повіреним у своїй таємничій справі.
Корсо вирішив одразу прочитати, адже тут його ніхто 

не бачив, а тим часом удалині ревли сирени. Незабаром 
копи його відшукають і заарештують. Байдуже: коли вони 
його спіймають, він уже про все дізнається і буде все одно.
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Корсо,
Ти читаєш цього листа, отже, трясця, тобі вдалося 

подолати чималий шлях і тепер ти знаєш усе.
Коли я дізналася про своє походження, життя для мене 

зупинилося. Корсо, ми не істоти, лише відтинки часу. Про-
сто ненадовго потрапляємо сюди, на Землю. Тож мій час 
уже нічого не значив. Був незаконним перебуванням. Я по-
милково народилася внаслідок насилля й ницості.

Я роками провадила розслідування. Крок за кроком від-
стежувала пересування біологічного батька, його блукання, 
злочини, дикі витівки… Нишпорила вздовж східного кор-
дону Франції, розшукувала дітей, що з’явилися на світ 
після зґвалтувань, народилися анонімно — всіх тих, кого 
хвиля насилля виштовхнула на поверхню життя.

Потроху змалювалася картина нашої родини: Софі, 
Елен, Марко… А тоді в мене виник план: знищити плоди, 
що визріли із сім’я Собєскі, і використати смерть його на-
щадків для цілковитого приниження почвари.

«Невблаганна» — обожнюю це слово.
Моя помста буде невблаганною…
Звичайно, ти не розумієш, чому я повбивала своїх роди-

чів і змусила їх так страждати. Ти в Бога віриш, Корсо? 
Впевнена, що віриш. Під машкарою хулігана-приблуди 
ховається лякливий міщанин, який щосили чіпляється за 
принципи, яких у нього ніколи й не було. Тож як добрий 
католик ти знаєш, що страждання очищає, офіра поку-
тує гріхи, а  що більше принижується плоть, то вище 
підноситься душа…

Слід було спромогтися на вбивства. Мордувати жерт-
ви, доки їм не запаморочиться в голові. Душити, поки їм 
уже несила буде терпіти від болю. Лише так можна ви-
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вільнити їх, видерти з нікчемної оболонки химерне тіло, 
що є породженням зла.

Потрібні деталі? То прошу. Я познайомилася із Собєскі 
задовго перед тим, як заповзялася виконувати задум. Звіс-
но ж, він одразу захотів зі мною переспати, але мені вдало-
ся відірвати збоченця від брудних думок і спрямувати його 
увагу на «Сквонк». Відрекомендувала йому Софі та Елен. 
Він захопився своїми доньками  — і  вони разом загрузли 
в найогиднішій розпусті. Шкода: вони так і не дізналися, 
що разом порушили найсуворішу в світі заборону: вдалися 
до інцесту.

Я з легкістю позбулася охоплених моторошними бажан-
нями дуреп. Проте в Блекпулі все відбулося поза планом. 
Я сама впрохала власника галереї в Манчестері запросити 
до себе Собєскі. Після того, як він передав свою картину 
під Ла-Маншем (навіть я не знала, що це за твір), треба 
було заманити його на північ Англії. Звісно, щойно він по-
трапить у Блекпул, йому несила буде опиратися місцевим 
розтлінним спокусам. Я  сподівалася, що він прикупить 
травки в Марко, але їм так і не довелося зустрітися. Все 
одно: важливо, що підозрюваний перебував поблизу місця 
злочину.

Цієї ночі я вбила братика. Шубовснула тіло біля Чорної 
Леді й зробила це так, щоб потрапити на очі якомусь ри-
балці. Мені здавалося, що крик Ґойї на обличчі трупа, за-
нуреного в море, матиме в чорній прозорій воді незвичний 
вигляд…

Під час слідства теж не все пішло гладко. Я доклала зу-
силь, аби знищити Софі Серейс в  один із днів, коли ти 
чергував, але тебе відправили на інше завдання, а тоді до 
справи залучили Борнека. Правду кажучи, якась вища сила 
втрутилася заради мене, адже, врешті-решт, розслідуван-
ня доручили саме тобі…
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Відтоді я  мала тільки розкидати знаки на твоєму 
шляху: блокнот з ескізами в підвалі «Сквонка», сліди кро-
ві в  майстерні Собєскі, підписи на полотнах (потайки 
придбала зразки крові в  лабораторії аналізів)… І  тут 
утрутився Жакмар, до того ж на картинах Собєскі сам 
змалював сцени злочину, але ти надалі його підозрював… 
Крім того, виникла ще одна проблема: коли Матьє Веранн 
свідчив під час процесу, я побоювалася, що він пробовка-
ється, бо ми знали одне одного і я в нього вчилася підві-
шувати себе на мотузках… На щастя, він про це не зга-
дав. Якби ти збагнув, що я  сама займалася шібарі, то 
запідозрив би, що між мною та Собєскі є таємний зв’язок. 
А тоді б помилився: я засвоїла ази техніки лише заради 
помсти.

Щойно Собєскі заарештували, переді мною відкрилася 
широка дорога. Я взялася захищати Філіппа — так було 
легше його знищити. Він виявився фальсифікатором, а для 
нього це — найкраще алібі. Натяк на Ґойю дозволяв мені 
водночас звинуватити його й виправдати, до того ж підо-
зра падала водночас на Переса. В мене був досвід у судових 
процесах, і я знала: усе, що скажуть під час засідань, зійде 
нанівець після того, як знайдуть криваві підписи на по-
лотнах. Аби заволодіти розумом публіки, досить влашту-
вати невеличку виставу…

Але ось чого ніхто не знає: службовці ЦУКЦ ніколи б не 
здогадалися зробити аналіз сучасних творів Собєскі. Мені 
довелося написати анонімного листа, в якому я скерувала 
їх у потрібному напрямку.

Можеш мені не вірити, але самогубство Собєскі геть 
мене не втішило. Мені кортіло, аби він поволі мучився 
в буцегарні, доки не сконав, але він, аби повіситися, вико-
ристав такий самий зашморг, який використовувала я, ко-
ли вбивала, тож усе закінчилося зовсім несподівано. Собєс-
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кі завжди відзначався послідовністю у  своїх дурощах. До 
кінця життя залишився провокатором. Він намагався 
зашморгом ввести в оману ворогів, ще більше їх заплута-
ти, хай би тоді підозра впала вже на нього.

Отож мені лишалося одне: померти. Мусила завдати 
собі тих самих тортур, від яких загинули всі решта. Що 
годилося для них, пасувало й  мені. Тоді навіщо мені було 
потрібне знеболювальне? Токсикологічний аналіз виявив би, 
що я його вколола. Але не заради того, щоб менше мучити-
ся: просто хотіла впевнитися, що роботу довела до кінця. 
Біль затуманив би мені розум.

Моя смерть спантеличила б усю поліцію, але найбільше 
я хотіла обвести круг пальця тебе. Ти був би приголом-
шений тим, що я  загинула, і  спочатку подумав би, що 
вбивця досі живий, а тоді вже дізнався б, що я наклала на 
себе руки. І,  звісно ж, вирішив би, що я вбила так само 
себе, як чинив з іншими Собєскі, аби зняти з нього обви-
нувачення.

А правда була ще далеко… В пошуках відповіді ти діс-
тався аж сюди, до самого гробівця «Собєскі». Уся родина 
зібралася докупи, Корсо, тепер ми мусимо разом спочити 
вічним сном, від якого нам прокидатися було зась.

Але чому тут стоїть п’ята труна з твоїм іменем на 
табличці? Я роками нишпорила на східному кордоні в ар-
хівах мерій, перечитувала скарги, свідчення, облікові книги 
жандармерій. Передивилася записи лікарень у зоні полюван-
ня Собєскі. Підслуховувала в кав’ярнях, опитувала продав-
ців, їздила навіть до будинку для літніх людей…

Разів сто думала, що натрапила на нові жертви на-
сильника, але бракувало доказів, тож мусила облишити 
пошуки. Мала певність тільки щодо Софі Серейс, Елен 
Десмора, Марко Ґварніері і себе самої. Аналіз ДНК лише під-
твердив мої припущення.
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Але диявол, що блукав місцевими долинами, лишив мені 
ще одного подарунка. На кшталт бонуса. Ще одне зґвал-
тування. Ще одні анонімні пологи. Ще одну дитину.

Її мати, 17-річна студентка Ґренобля, теж віднесла 
скаргу до поліції, але розслідування ні до чого не привело. 
Породілля переїхала до Ніцци й там дала життя дитині 
анонімно. Вона б могла назавжди стерти з пам’яті жахли-
вий епізод свого життя, але все було дарма: за кілька міся-
ців потому, під час одного з нападів депресії вона заподіяла 
собі смерть. Малюк, що побачив світ унаслідок такого 
перелому, косо-криво підростав, захопився наркотиками, 
бешкетував, убив людину, а  тоді Блакитна Фея витягла 
його з багна. Відтак він став одним з найкращих копів 36-го. 
Тобі він нікого не нагадує?

Уже давно я віддала твою кров на аналіз ДНК: половина 
твого генетичного фонду належить демонові. Ти — перший 
син Філіппа Собєскі. Я мріяла, аби саме тобі доручили роз-
слідування, а тоді вся історія насправді б перетворилася 
на сімейну справу — так і сталося.

Ти сподівався провести слідство, знайти винного — і, ві-
рогідно, стати моїм коханням… Але все було оманою. Ти 
просто виконував свою роль у нашій сімейній драмі. Тож 
я тобі вдячна, ти чудово впорався. Навіть не смій розпа-
тякувати будь-кому наші таємниці: історія має закінчи-
тися в цьому склепі й стосується лише нас.

Тобі лишається одне: теж покінчити з усім.
Корсо, знаю, що все життя ти відбивався, як міг. Був 

копом, одружився, став батьком — але це тебе не вря-
тувало. Ти бандит. Убивця. Збоченець. У тобі тече зі-
псута, отруйна, нездорова кров. Що швидше ти з усім 
покінчиш, тим краще. Ми є генетичною похибкою. Ані 
ти, ані я тут нічого не вдіємо: наш час — лише зіпсутий 
нами час.
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Ніхто тебе не змушує робити щось негайно. Хай твоє 
рішення дозріє. Згадай своїх огидних і розпусних сестричок, 
братчика Марка, що збував наркотики і сам був вартий 
не більше однієї дози травки, яку він продавав. Згадай ме-
не — сенс життя я знайшла тільки у вбивствах і жорсто-
кості. Згадай батька, що був утіленням зла й узагалі не 
мав права на існування.

Це твій рід, твоя кров.
Не кажу прощавай, лише до зустрічі. Впевнена, що можу 

на тебе покластися. Ти завжди жив із раною, пухлиною, що 
притаманна нам усім. Наше місце — тут, на кладовищі 
Тьє, адже ми походимо з самого дна. Нас ніхто не хотів, 
ніхто не чекав. Ми померли ще перед тим, як народитися.

Колись, напевно, все зміниться для нас, і ми з’явимося на 
світ, тому що хтось насправді так хотів, і тоді нас чека-
тимуть, бажатимуть, любитимуть… Але тепер єдиним 
виходом для нас є Земля Мертвих: я чекаю тут на тебе 
серед тиші, наче зернятко всередині плода.

Клаудія

104

Коли він вийшов з усипальниці, над морем могил спостеріг 
хвилі неабиякого руху. Серед плит і чагарників снували 
поліціянти зі зброєю напоготові — наче сподівалися зна-
йти підозрюваного поміж мертвих. Щоправда, так воно 
майже й було, бо напівошалілий, напівпроклятий Корсо 
тільки-тільки виринув зі склепу після сімейних зборів.

Сирени досі ревіли, чорна кіптява забруднила небо — 
кінець світу та й годі. Чудово. Споночіло; Стефан хитким 
кроком поплентався вперед. Тепер Корсо знав, звідки він 
родом, але як кумедно: його коріння проросло на ворожо-
му боці, у злочинному світі, від сім’я вбивці. Відколи став 
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копом, невпинно боровся зі всесвітом, де народився: гор-
лорізами, насильниками, харцизниками — всіма, хто від-
коловся від суспільства, — згодом вони мстилися йому 
тим, що сіяли смерть і паніку на Землі.

Якийсь поліціянт-новачок побачив його, прицілився 
й щось вигукнув — усі решта негайно вчинили так само. 
Ось вона, здобич: саме він, посеред вулиці, у білий день, 
запросто уколошкав двох людей. Корсо-вбивця, Корсо-
коп, Корсо-злочинець підніс руки, наче який пройдисвіт, 
що потрапив у халепу.

Його жбурнули на землю, обшукали, почепили кайдан-
ки. Розчавили писок об чиюсь могилу. Зачитали права 
й пообіцяли гарний відпочинок у пеклі.

Корсо усміхався. Теперішнє його не цікавило. Минуле — 
теж, майбутнє — поготів. У нього був ключ до розсліду-
вання, що підірвало все його існування.

— Звільніть його, бісові дурні.
Не підводячись, Корсо поглянув угору. Перед ним сто-

яла Барбі. Але тепер це була комендантка Барбара Шометт, 
загорнута в плащ, який ховав її недоладні сукні й зношені 
колготки.

Його поставили на ноги, зняли наручники, розправили 
одяг.

— Геть звідси, — наказала вона, і копи слухняно вшилися.
— Виявили, хто вони? — просто запитав він.
— Ахмед Зарауї власною персоною і його старший лей-

тенант, Мохтар Кассум. Тобі пощастило — самі вершки.
— Телепні — вони навіть стріляти не вміють.
— Він ще жаліється. — Вона обвела поглядом цвинтар. — 

Поясни краще, що ти тут робиш?
Він не відразу спромігся відповісти. Слова Клаудії досі 

блимали перед очима. А її спрага до знищення? А завдання 
вкоротити собі віку через те, що ненавиділа саму себе й ги-
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дувала минулим? А шал, який змітав усе на своєму шляху? 
До того ж дивна пропозиція вчинити самогубство…

— Клаудія Мюллер вирішила насамкінець спочити тут.
— То що?
— Хотів побачити місце, поміркувати.
Барбі підтакнула, хоча й не повірила. Вона без сумніву 

вже давно збагнула: зі вбивством Клаудії Мюллер щось не 
так, проте не знала, що саме, але годі думати про це, по-
переду — розслідування інших злочинів.

— Мушу їхати в 36-й свідчити щодо тебе.
— Гаразд, — усміхнувся Корсо.
— Бомпар хоче зустрітися з тобою.
— Навіщо?
Тепер уже всміхнулася сама Барбі.
— Тебе поновили на посаді, як ти й просив. І то негайно. 

Зможеш пересвідчитися, яким став 36-й на вулиці Бастіону.
Адреса звучить, наче якийсь жарт. Проте він і не споді-

вався, що його затвердять. Тож його існування знову на-
бувало сенсу: треба знову ступати на туманний шлях, би-
тися зі злочинцями, заробляти на хліб порятунком інших 
людей. А  головне  — з  любов’ю виховувати Таде, навіть 
якщо заради цього доведеться зчепитися з  колишньою, 
скоротити години на роботі й загрузти в болоті людської 
розпусти.

Барбі вже подалася до чорної хмари, що здіймалася над 
світом людей, — її розтинали сині спалахи мигалок полі-
ційних машин і карет швидкої допомоги.

Він пошкандибав за нею, намагаючись не відставати. 
А позаду лишив прокляття Клаудії, провалля, що вона роз-
крила під його ногами, жорстоку правду, в якій зізналася.

Він добре запам’ятав цю зустріч.
Але в нього були син, робота, майбутнє.
Земля Мертвих ще почекає.
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Маленьке французьке містечко Ґернон охоплене жахом через серію жорсто-
ких убивств. Жертви — бібліотекар Кайюа, санітар Філіпп Серті та лікар 
Шернсе  — зазнали пекельних тортур. Місцева поліція не  може відшукати 
вбивцю, тому звертається по допомогу до столичного комісара Ньємана. Вод-
ночас у  містечку Сарзак відбуваються не  менш дивні події: хтось грабує 
шкільний архів та плюндрує склеп, у якому спочиває тіло десятирічного 
Жюда Ітеро. Ньєман намагається зрозуміти, чи існує зв’язок між убивством 
бібліотекаря та злочинами в  Сарзаку. Комісар заглиблюється в  минуле, 
сповнене нечуваних подробиць і таємниць із життя жертв…



Намагаючись повернути пам’ять пацієнту, що може бути свідком жахли-
вого вбивства, психолог Матіас Фрер усвідомить: він  — такий самий 
«пасажир без пам’яті». Він теж зійшов із потяга в невідомому місті, при-
хопивши з минулого життя лише вигадані спогади. Матіас Фрер не наро-
джувався, не вчився, не працював… То чому його переслідують загадкові 
люди у  чорному? Чому незнайомий чоловік назвав його іменем убивці, 
якого розшукує поліція? Лейтенант поліції Анаїс Шатле впевнена, що він 
невинний. Та лише сам Фрер може повернутися власними слідами у своє 
минуле життя в пошуках істини. Але скільки буде цих життів?..
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